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Eu abandono Roma 
Os camponeses abandonam a terra 
As andorinhas abandonam a minha aldeia 
Os fiéis abandonam as igrejas 
Os moleiros abandonam os moinhos 
Os montanheses abandonam os montes 
A graça de Deus abandona os homens 
Alguém abandona tudo 
 
Tonino Guerra, O livro das igrejas abandonadas 
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RESUMO 

 A presente dissertação aborda problemáticas relacionadas com os significados de ermida, capela e 

santuário, a sua implantação e a distribuição de devoções no território (hagiotopografia), bem como a 

importância dos cultos patronais e das devoções secundárias veneradas nos tempos públicos. Este estudo 

discute e desenvolve a definição de ermida enquanto local de culto colectivo e exterior, por oposição a 

capela - micro-espaço interior, expressão de vontades particulares. Procuramos analisar, nos contextos 

rural e urbano, a evolução dos cultos venerados na ermida, como resultado da expressão colectiva ou 

mera presença institucional assim como o papel da ermida enquanto foco mobilizador dos interesses 

colectivos e individuais nas comunidades rurais e urbanas, pólo de catequização ou espaço de conflito. Ao 

mesmo tempo reconstituímos a grelha devocional da serra de Montemuro – região caracterizada por uma 

multiplicidade de tipos de povoamento e morfologia – contribuindo assim para o conhecimento da 

sociedade através da escolha das suas devoções. Entre a análise documental, visual e o cruzamento de 

vários dados estatísticos procuramos formular padrões e modelos que permitam esclarecer sobre as razões 

para a escolha do lugar destinado à edificação da ermida e a escolha da devoção patronal nela cultuada. 

Abordamos, ainda, aspectos relacionados com o património artístico e arquitectónico associado a estes 

espaços devocionais, procurando elementos estruturais que definam o carácter colectivo e público dos 

edifícios, por oposição aos espaços de culto particulares, sem esquecer o posicionamento de ambos no 

território paroquial e diocesano. 

Palavras-chave: ermida, capela, santuário, culto patronal, devoção, hagiotopografia, hierotopografia, 

espiritualidade.  

 

ABSTRACT 

This dissertation addresses issues related to the meanings of ermida, chapel and sanctuary, their deployment and the 

distribution of devotions in the territory (hagiotopography), and the importance of patronal devotions. This study also 

discusses and develops the definition of ermida as a place for collective worship (as opposed to the chapel - micro 

space, expression of individual wills). We tried to analyze, in rural and urban contexts, the evolution of worship as a 

result of collective expression or mere institutional presence, and the role of the ermida as a place of collective and 

individual interests in urban and rural communities, center of catechesis or area of conflict. At the same time we 

reconstitute the devotional grid of Montemuro - a region characterized by a multiplicity of types of settlement and 

geomorphology - thus contributing to the knowledge of the history of the society through the meaning of his 

devotions. Among the document analysis, visual analysis and cross-statistics we prepared various models that shed 

light on the reasons for the choice of place for the building of the ermida, and the choice of patronal cult devotion. 

We also cover aspects of the artistic and architectural heritage associated with these devotional spaces, looking for 

structural elements that define the nature of these collective public buildings, as opposed to particular places of 

worship. 

Keywords: ermida, chapel, shrine, devotion, patronal cult, devotion, hagiotopography, hierotopography, spirituality.
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A ideia para este projecto de investigação nasceu em 2006. Desde então vários 

foram os recuos e avanços no processo criativo e construtivo, factores determinantes 

para a realização de um trabalho histórico deste âmbito. O período em causa – cinco 

anos – não se fez sem contratempos, sem cansaço e sem desânimo. E embora tenha 

constituído, como experiência pessoal, um dos ciclos mais produtivos e manifestamente 

mais importantes em termos académicos, foi também um dos mais críticos no plano 

pessoal. Todavia, não existe descanso sem a fadiga do caminho e hoje posso afirnar, 

sem dúvida, a satisfação de ter cumprido um percurso que me propus trilhar em 2006.  

O principal objectivo deste trabalho é contribuir para a criação de pensamento e 

crítica, que tanta falta faz, não apenas às Ciências e aos cientistas, mas à sociedade em 

geral que apaticamente assiste à destruição de conceitos cívicos, outrora fundados na 

livre expressão e na esperança. Que este meu humilde contributo não seja, apenas, uma 

mensagem interna na Academia, mas um esforço para criar uma sociedade mais culta e 

mais dotada das ferramentas de pensamento que não possui. 
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Não se pense, porém, que me refiro ao academismo como libertação. Nem que 

venho aqui traçar a cisão entre o popular e o erudito, ufanando-me de me incluir nos 

segundos. Se na óptica de salvaguarda do património aqui estudado – as ermidas – 

pudesse eu, com este trabalho, contribuir para que as comunidades de Montemuro 

estimassem a herança que lhes foi legada, seria para mim paga mais do que suficiente. 

Sem querer iniciar um ensaio de ego-história, não posso deixar de referir algo 

importante: devo a tais comunidades o que sou e o que penso. Nasci no mundo que 

descrevo, o das ermidas, das festividades rurais em redor destes pequenos templos, 

isolados ou à sombra de povoados. Assisti, desde a infância, à dinâmica das relações 

individuais e comunitárias com os espaços do pequeno templo, os tempos litúrgicos por 

ela compassados e os significados claros ou ocultos que a sua existência definia. Porém, 

dessa memória sempre presente, não há questões. O costume ditou a presença e essa 

presença uma placidez inabalável que me ajudou na hora de analisar os factos. Mas esse 

estatuto, essa identificação com o território em que afinal me revejo, foi útil para reparar 

no que muitos não viram. 

Durante este caminho, encontrei e cruzei-me com várias pessoas. Umas 

acompanharam-me, outras contribuíram para o amadurecimento deste projecto e outras, 

ainda, foram decisivas para a sua conclusão. Não posso, nem devo, por isso, cultivar a 

ingratidão e as não recordar. 

O meu primeiro agradecimento vai para a Diocese de Lamego, nas pessoas do seu 

Reverendíssimo Bispo, D. Jacinto Botelho; ao vigário-geral reverendo Monsenhor Dr. 

Joaquim Rebelo, ao reverendo padre Hermínio Lopes, e ao sr. Henrique Eira, por toda a 

disponibilidade e por todos os meios que colocaram ao meu alcance para levar a cabo a 

investigação necessária. Nesta comunidade diocesana, na qual me incluo como amigo e 

católico, começou este projecto e a ela lhe devo a sua concretização. 

Aos párocos de Alvarenga/Cabril, Cinfães, Felgueiras, Monteiras, Nespereira, 

Parada de Ester, São Cristóvão de Nogueira e Tendais, respectivamente os reverendos 

padre José Miguel Almeida, padre Francisco de Almeida Marques, padre José Augusto 

Almeida Marques, padre José Alfredo Patrício, padre José Augusto Rodrigues Cardoso, 

padre João Crisóstomo Gomes de Almeida, padre João Martins Fernandes e padre 

Adriano Pereira, o meu obrigado pela celeridade e pela vontade demonstrada em 

facilitar o acesso ao património à sua guarda.  

Percorri a serra de Montemuro de lés-a-lés. Seria difícil enumerar os nomes das 

pessoas que prontamente e de forma acolhedora me facilitaram o acesso à sua casa 
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espiritual, tantas vezes fruto da cobiça alheia e, por isso, fechada a olhos estranhos. Não 

foi fácil, em alguns casos com o auxílio dos párocos (outros sem este), a aproximação 

ao património, marca e expressão da identidade local. Estive em festas e romarias, 

assisti a celebrações e procurei conhecer um pouco melhor as comunidades que 

receberam o legado que eu estudava. Percorri, a pé, percursos descritos em documentos, 

procurei ermidas que nem os documentos descrevem e encontrei razões que só alguém, 

de viva voz, me podia oferecer. A esses anónimos, irmãos daquela terra como eu, o meu 

obrigado. 

Seria impossível terminar este trabalho sem a ajuda de um punhado de pessoas 

que estão neste caminho desde 2006.  

Desde logo a Prof.ª Doutora Paula Bessa que, ainda em Lamego, assistiu ao 

nascer da ideia, acalentou-a e discutiu comigo os primeiros aspectos. Foi, aliás, graças 

às suas sugestões que conheci a Prof.ª Doutora Lúcia Rosas, que se tornou minha 

orientadora e a quem agradeço penhoradamente o apoio, a presença e as notas 

pertinentes para levar a bom termo esta dissertação. 

À Doutora Ana de Sousa, minha ex-professora, minha colega destas lides e amiga, 

o meu reconhecimento muito particular por ter revisto o texto e por ter contribuído, ao 

longo deste tempo, com apontamentos sempre úteis. 

No final de uma lista que não é assim tão extensa, a família e os amigos – que são 

tantas vezes uma só categoria. 

À minha Mãe, companheira de viagens pelo Montemuro, expressão do meu amor 

filial que o é também pela terra que me acolheu nos primeiros anos, um abraço terno e 

querido.  

À Eugénia Almeida, à Sónia Silva Monteiro, ao Luís Quinas Guerra (a quem, 

julgo, incuti a paixão pelo Montemuro, não obstante ser um homem da outra margem!) 

e ao António Lima, um sinal de gratidão que só se pode dar a quem compreende o valor 

da presença e do apoio. 

 

 

Dia da Comemoração do Arcanjo São Miguel 

29-IX-2011 

Nuno Resende 
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INTRODUÇÃO:  

A ERMIDA ENQUANTO EIXO DE ESPIRITUALIDADE, ARTE E IDENTIDADE. 

 

Entre os diversos contextos passíveis de enquadrar a ermida, tais como a 

comunidade, a legislação e os aspectos jurídicos associados aos conceitos de capela e 

santuário (e próprio âmbito cronológico e espacial de aplicação destes conceitos); o 

conhecimento sobre a sua estrutura e o seu papel enquanto vector ou epicentro de 

interesses diversos, o que sabemos hoje, no caso português, é insuficiente para 

alcançarmos uma visão globalizante sobre as funções e o percurso de tais edifícios.  

A sua análise tem partido de premissas sincrónicas e de um questionamento 

puramente descritivo e singular, respondido com considerações formais de carácter 

expositivo que se limitam a desmanchar o edifício segundo tipologias arquitectónicas; 

na dissecação de gramáticas estilísticas e na exposição, por vezes pitoresca, de factos 

ligados à devoção ou devoções nela veneradas. Tal análise deixa de fora questões 

pertinentes, como as que permitem estruturar todas as outras: qual a razão para a 

escolha do seu orago ou o local destinado à sua edificação? Que papel tiveram na 

dinamização social, cultural e económica das comunidades? E que importância 

desempenharam tais edifícios no urbanismo (como a criação de eixos ou de 

centralidades)?  

Por ermida entendemos o edifício católico destinado à veneração de certa 

entidade, podendo ser descrita do ponto de vista arquitectónico como uma estrutura 

simples, de pequena ou média dimensão, consagrada, sujeita à jurisdição paroquial e de 

acesso público. Este é, de resto, o conceito que o senso comum e os enciclopedistas 

seguirão no período em estudo, ou seja, entre os séculos XVI e XVIII, conquanto 

utilizem, por vezes, designações diversas. 

Embora consideremos o Concílio de Trento (1545-1563) como uma data crucial 

no estudo que agora apresentamos, temos consciência que só por si o mesmo não 

constitui uma linha de fractura repentinamente aberta na brecha cronológica que alterou 

comportamentos e mentalidades. Porém, dada a importância das suas directivas no 

mundo católico, o Concílio obrigou a repensar estratégias e redefiniu linhas de 

orientação a nível espiritual e temporal. No caso particular dos edifícios religiosos, quer 

a nível de arquitectura, quer a nível de arte, foi determinante, pelo que ignorar ou 

diminuir a importância das normativas que dele imanaram seria imprudente. Como tal, 

o nosso arco cronológico de investigação medeia entre as datas extremas de 1500 e 
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1799, tutelando, assim, um período de 3 séculos, que abrangem, para além de Trento, 

importantes alterações ao nível legislativo e económico. 

A vastidão deste tema e das problemáticas que lhe estão associadas não 

permitiam, outrossim, um estudo demasiado universal, escolhendo por exemplo a 

realidade nacional como tubo de ensaio. Por outro lado, uma amostragem demasiado 

reduzida podia comprometer a resposta a algumas questões a que pretendíamos 

responder. Uma área intermédia pareceu-nos a escolha cientificamente mais acertada. E 

a proximidade pessoal a um território seria uma mais-valia. Surge, então o Montemuro, 

serra ou maciço, que integra no seu âmago vários níveis de análise topográfica e vários 

graus de ruralidade e urbanização (nomeadamente uma cidade episcopal – Lamego), 

permitindo, assim, uma leitura multi-espacial do território, das suas comunidades e, 

claro, das suas devoções. Dentro deste território, privilegiámos três níveis de análise, 

para além do regional: a paróquia, a comunidade (s) (envolvendo noções como aldeia e 

termo) e o edifício juntamente com o espaço envolvente.  

A paróquia tem constituído espaço de estudo privilegiado para historiadores e 

antropólogos. Fundamenta-se como unidade privilegiada para a qual se tem dirigido a 

atenção, nomeadamente ao nível da Idade Média1. Talvez por esta razão se tenha 

ignorado que no período moderno, mercê do crescimento demográfico, se verificou um 

fenómeno que pode ser semelhante ao avanço da cristianização dos pagii, com áreas 

socialmente deprimidas a criar pólos religiosos à volta dos quais se pudessem organizar 

ou reorganizar. 

A comunidade, termo geralmente tomado pela Antropologia, tem sido esquecida 

pela historiografia, talvez pela ausência de fontes. De facto, e como notámos para a 

região de Montemuro, a noção de comunitarismo não é tão perceptível na 

documentação escrita sendo por isso difícil transpor para os séculos XVI, XVII ou 

XVIII a ideia dos antropólogos sobre as organizações comunais aldeãs que tanto 

marcaram os estudos etnográficos nas décadas de 1960-1980. Não queremos com isto 

dizer que as comunidades não se organizassem colectivamente e de alguma forma 

gerissem espaços que eram públicos2; ou que, de alguma forma, fizessem chegar a sua 

                                                 
1 Em relação a este assunto sugerimos a consulta de um artigo que sistematiza o estado da questão: 
Rodrigues, Ana Maria S. A.- A formação da rede paroquial no Portugal medievo: Estudos em 
homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias. Porto: FLUP, 2006.  
2 Empregamos esta expressão com as devidas reservas, pois tentaremos fazer a distinção, ao longo da 
dissertação, sobre o que entendemos ser público e privado ao longo dos séculos XVI a XVIII. Lugares de 
todos eram, por exemplo, os caminhos e as praças. Mas mesmo em relação a pastos, maninhos e 
montados que a ideia contemporânea de baldio subverteu, não podemos afirmar da sua qualidade de 
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voz junto das instituições e dos mais poderosos. Mas esse diálogo não ficou registado e 

o que permaneceu demonstra que o discurso entabulado não coincide com a ideia de 

relações niveladas, nem pacíficas3. Por outro lado o acesso à escrita definia o estatuto e 

o poder numa sociedade profundamente iletrada e, como tal, estavam excluídos desse 

acesso aqueles para quem a oralidade bastava para definir o uso4.  

Como tal, a presente dissertação pretende: 

a) Questionar a importância da ermida e do seu significado a níveis 

institucional e comunitário; 

b) Compreender o papel deste edifício na construção ou reabilitação do 

espaço social e a sua interferência na paisagem (enquanto vértice e ponto 

de afluência de vários percursos, religiosos ou económicos);  

c) Traçar a imagem da ermida-tipo, procurando a nível semântico e 

arquitectónico sinais que a distingam como espaço eminentemente 

público (e destrinçar entre as definições de público e privado); 

d) Explorar a influência das relações sociais das comunidades naquele 

espaço religioso, enquanto lugar-espelho de tensões e disputas por 

poderes simbólicos;  

e) Perscrutar o impacto da sua construção na realidade económica da 

comunidade ou comunidades, beneficiadas pela afluência de indivíduos, 

bens e ofícios, consoante os vários momentos da sua existência: o da 

edificação, da manutenção e do enriquecimento deste espaço litúrgico. 

Em termos gerais procuramos contribuir para o conhecimento global do edifício-

ermida na modelação da paisagem rural e urbana e da importância no contexto de 

investigação da historiografia e da historiografia da Arte em Portugal. 

A presente dissertação divide-se em três capítulos.  

No primeiro, estruturam-se e sistematizam-se elementos sobre as noções de 

ermida e capela, procurando contribuir, não para uma uniformização terminológica, 

mas para a aplicação do termo consoante características semânticas, funcionais e 

                                                                                                                                               
espaço público ou comunitário. Sobre uma vasta extensão de propriedade imobiliária recaía a jurisdição, 
privada, de indivíduos e instituições. 
3 Entre outros títulos enumerados no ponto 2 da 3:º parte do capítulo III, remetemos para uma obra de 
fundo que aborda esta e outras questões/problemáticas associadas: Tengarrinha, José- Movimentos 
populares agrários em Portugal: I - (1751-1807). Mem Martins: Europa-América, 1994. ISBN 972-1-
03837-7. 
4 O uso que definiu os costumes, o direito consuetudinário, está bem patente na recolha que os 
inquiridores de D. Afonso III fizeram junto das comunidades e que depois definiu juridicamente parte das 
obrigações e direitos locais. 



fervor & devoção | 17 
 

jurídicas temporalmente definidas. Como tal, privilegiámos fontes históricas de teor 

legalista e enciclopédico que ajudem a confrontar noções e vocábulos respeitando uma 

estratigrafia. 

O segundo capítulo pretende desenhar um quadro de conhecimento global (desde 

o património natural à humanização do território), de Montemuro, a começar pela 

dissecação do topónimo e a percepção da região como elemento de construção 

identitária. Aproveitámos para elaborar uma revisão do conhecimento monográfico 

sobre o maciço, definindo-a segundo uma visão que não a meramente geográfica ou 

morfológica, incluindo, neste capítulo, a cidade de Lamego que até ao século XVI 

dependia económica e socialmente do seu termo montanhoso. 

O terceiro e último capítulo dá conta de todo o trabalho metodológico, indutivo e 

descritivo tendo como base o conjunto de 206 edifícios dispostos ao longo do território. 

Aplicam-se os conceitos de hierotopografia, culto patronal e culto secundário, lugar de 

implantação, entre outros, procurando estabelecer padrões e modelos de disposição dos 

edifícios segundo «escolhas», dos fiéis ou indução de entidades ou instituições 

exteriores à comunidade. Por outro lado, avaliámos parte do capital arquitectónico e 

artísticos dos edifícios em análise, tentando lançar luz sobre a importância da estrutura 

como centro religioso e de apoio assistencial. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE FONTES UTILIZADAS E BIBLIOGRAFIA RECOLHIDA. 

 

É significativo o facto de que apenas uma pequena parte da documentação 

produzida a níveis central e regional se refira à ermida e o faça em termos meramente 

legalistas. Referimo-nos à documentação produzida pelo Estado e pela Igreja, grosso 

modo, repartida por dois conjuntos constituídos por instrumentos fundacionais e de 

inquirição que forma um pequeno corpus legislativo, mais ou menos avulso, sobre os 

fundamentos legais de actos associados ao edifício, tais como instituições de capelas, 

óbitos e legados, gestão de confrarias e irmandades. 

Sobre o espaço em si, a documentação é praticamente silenciosa. Não possuímos, 

para a ermida, como para a igreja, a descrição da dinâmica de jurisdições, de diálogos 

sobre últimas vontades expressas em obras de benfeitoria ou de exaltações individuais e 

linhagísticas que as matrizes e catedrais sempre inspiraram na nobreza local e regional, 

nem sequer a escrituração sobre a fábrica e benfeitorias, mais abundante no caso das 

paroquiais. Pelo contrário, tanto a nível de tabelionado, como no âmbito paroquial ou 
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episcopal, a ermida pós-tridentina continua silenciosamente arredada dos registos. E, no 

entanto, constitui um dos pólos mais activos do afã construtivo nos séculos XVII e 

XVIII, se tivermos em conta que maioria dos edifícios religiosos comunitários e 

privados se ergue nesse período (a afirmação é meramente dedutiva, para já). Para a 

pequena nobreza terra-tenente local, que não podia aspirar à presença do seu nome nas 

igrejas ou na catedral, as ermidas e as capelas passaram a constituir um apetecível palco 

para a sua afirmação linhagística ou individual. 

Por outro lado, estes pequenos templos cedo atraíram a atenção dos memorialistas 

do Iluminismo e dos estudiosos Românticos que nelas encontraram alguns 

extraordinários repositórios de arte e devoção. A monumental obra Santuario Mariano5, 

editada entre 1707 e 1723, inaugurou um período particularmente voltado para os 

espaços sagrados. Ainda que dedicado exclusivamente ao culto à Virgem, o Agostiniano 

Frei Agostinho de Santa Maria, empreendeu o inventário de centenas de santuários, a 

maior parte deles ermidas que constituíam uma autêntica rede espiritual e económica 

espalhada pelo país. De resto, durante os séculos XIX e XX não esmoreceu a atenção 

votada ao Marianismo, como se depreende da História do Culto de Nossa Senhora em 

Portugal (1899)6 e das Invocações de Nossa Senhora em Portugal de Aquém e de Além-

mar e seu Padroado (1967)7, da autoria de, respectivamente, Alberto Pimentel e Padre 

Jacinto dos Reis. Ambos tentam sistematizar o vasto manancial etnográfico, literário e 

histórico ligado ao culto mariano que marcou a espiritualidade nacional desde a Idade 

Média. 

Também as primeiras Memórias, Corografias, e Inquéritos vão incluir, nos seus 

verbetes e itens questões sobre as capelas e as ermidas locais, informação que será 

sobejamente aproveitada pelas obras sucedâneas – as frequentes monografias locais. 

Como veremos, o interesse dirigido às ermidas e, sobretudo, às capelas (no sentido 

físico e jurídico do termo) ao longo do século XVIII não o é apenas do ponto de vista 

artístico ou histórico mas, sobretudo, económico. A estes espaços fora dedicada 

particular atenção por parte da Nobreza que neles havia instituído óbitos e vínculos, 

encargos que pediam uma administração rigorosa ou uma erradicação pronta, como o 

governo de Pombal considerou oportuno fazer.  

                                                 
5 Santa Maria, Agostinho, frei- Santuario Mariano [...]. Lisboa: [Na Officina de Antonio Pedrozo 
Galram], 1711.  
6 Pimentel, Alberto- História do Culto de Nossa Senhora em Portugal. Lisboa: Editora Guimarães, 
Libânio & C.ª, 1899.  
7 Reis, Jacinto dos, padre- Invocações de Nossa Senhora em Portugal de Aquém e de Além-mar e seu 
Padroado. Lisboa: [edição do autor], 1967.  
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Os estudos sobre o património religioso, na sua vertente imobiliária ou 

arquitectónica são, contudo, maioritariamente dedicados ao estudo das igrejas. É, aliás, 

um tema bastante definido e bem circunscrito, tanto na historiografia, como na 

historiografia da arte, o da análise monográfica de edifícios eclesiais, unitariamente ou 

em conjunto, como expressão de interesses vários, seja como espaços privilegiados da 

propaganda nobiliárquica, de investimento individual ou colectivo (mecenatismo) - 

onde se manifestam múltiplas correntes artísticas -, seja por se tratar de um pólo de 

evangelização onde se mesclam cultos e expõem interesses comunitários de cariz local e 

regional. A atenção que lhes é dirigida vai mais além das suas paredes e delimitações 

imediatas, interessando-se o investigador pela importância urbanística do edifício que se 

revela fulcral na compreensão da evolução do território, tantas vezes definido a partir 

deste eixo. 

Na órbita da catedral, da igreja paroquial ou dos «grandes» santuários, estão as 

estruturas menores, tais como as ermidas, as capelas, os oratórios, os cruzeiros e as 

alminhas que a investigação tem olhado, mas com menos interesse, ou mesmo com 

absoluto desprezo. Os estudos amadores, do tipo monográfico, contribuíram para que 

tais infra-estruturas integrassem o rol dos assuntos pitorescos ou menores, como se tais 

estruturas, sempre presentes na paisagem, pudessem passar discretamente no percurso 

histórico local ou não fizessem parte de uma complexa apropriação religiosa e 

económica do território. 

Ao longo dos séculos XIX e XX a ermida foi praticamente arredada dos grandes 

estudos sobre História do Património Religioso, integrando o conjunto de interesses de 

um pequeno grupo de investigadores nacionais ligados à Etnografia. Os memorialistas 

locais nunca deixaram, contudo, de incluir nos seus estudos apreciações menores ou 

maiores sobre as capelas públicas ou privadas, juntamente com róis de cruzeiros e 

alminhas. Com a transcrição das narrativas e das tradições profanas, muitas delas 

ocorridas em redor das ermidas, a súmula de tal recolha constituía o alfobre de 

curiosidades paroquiais que aos seus olhos importava preservar. 

Na última meia centena de anos, porém, os investigadores académicos têm olhado 

com mais atenção para estas estruturas. Acompanhado o movimento da Nova História 

no seu avanço pela definição das recentes linhas de orientação historiográfica na 

Academia portuguesa, mudaram os objectos e as visões. Desde os anos 80 surgiram 

novas abordagens metodológicas que lançaram luz sobre o património religioso e a 

importância social e comunitária do espaço de culto. Deve-se tal, cremos, ao vigor dos 
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recentes inventários regionais que possibilitaram a descoberta de património até então 

ignorado ou pouco conhecido.  

Coube, todavia, aos primeiros cientistas sociais portugueses, misto de 

Antropólogos, Arqueólogos e Historiadores, a apresentação de estudos sobre as 

ermidas. Estes acompanharam os gostos nacionalistas pelo Românico, interessando 

mais ao investigador o programa estilístico do que a tipologia ou a importância holística 

do edifício.  

Tratada de forma isolada a ermida fazia parte de uma corrente de pensamento, 

sendo subalternizada e considerada inexpressiva quando comparada com o edifício 

eclesial. Outrossim, ligava-se-lhe a ideia de ruralidade e de isolamento, o que motivou 

fosse associada à etnografia, através do estudo das devoções populares e dos santuários 

que atraíam o interesse da nova escola antropológica portuguesa. 

Podemos gizar três períodos ou momentos no desenvolvimento de estudos sobre 

as ermidas/capelas.  

Um primeiro entre meados do século XIX e meados do século XX balizado pelos 

gostos e correntes Romântica e Nacionalista, que enquadra a ermida numa perspectiva 

meramente etnográfica, símbolo de uma ruralidade intrinsecamente ligada ao 

primórdios da nação, bucolismo histórico que atraía o etnógrafo e o arqueólogo por 

expressar o popular e, como tal, o genuíno8. Pelo meio, o nascimento da Antropologia e 

da Arqueologia portuguesas, marcadas pelo pensamento positivista de homens como J. 

Leite de Vasconcelos (1848-1941) e Teófilo Braga (1871-1921) derivaram a inclusão 

das ermidas ou capelas nas grandes questões e problemáticas da época, como os 

localismos ou a etnografia, em cujos aspectos se fundamentará o período folclorista do 

Estado Novo.  

O início deste período ditatorial (o segundo da nossa análise), fortemente 

condicionador do pensamento científico e alinhado com o clima de veneração do 

                                                 
8 Enquadram-se neste período os estudos monográficos seguintes: Mendes, Joaquim José da Silva- Nossa 
Senhora do Monte e S. Gens (descripção histórica da ermida de), etc. Lisboa: [Typ. Commercial], 
1860. ; Barbosa, I. Vilhena- Bom Jesus do Monte. Archivo Pittoresco. Vol. 7 (1864), p.105-108.; Breve 
notícia de uma ermida e devoção de Nossa Senhora de Formillo. Coimbra: [s.n.], 1887. ; Guerra, 
Figueiredo- Ermida da Senhora da Orada. Jornal de melgaço. n.º 283  (1899).; Barreiros, Manuel de 
Aguiar- Egrejas e capelas românicas da ribeira Lima. Porto: Marques Abreu, 1906. ; Dias, Urbano de 
Mendonça- Senhora da Paz: descrição do monte, ermida e eremitério, devoções e mordomos de 
Nossa Senhora da Paz de Vila-Franca do Campo. Ponta Delgada: [Typ. Litteraria], 1916. ; Pereira, 
Felix Alves- A ermida de S. Pedro de Vila Corça. Lisboa: Imprensa Nacional, 1917. ; Barreiros, 
Manuel de Aguiar- A capella de S. Fructuoso em S. Jeronymo de Real [...]. Porto: Marques de Abreu, 
1919. , Guerra, L. de Figueiredo- A Capella de Santo Abdão na Correlhã. [Viana do Castelo]: [Tip. 
Comercial Aurora do Lima], 1924. , e Botelho, J. Raposo- Nossa Senhora do Cabo: (resumo histórico). 
Lisboa: Casa Avemaria, 1928.  
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popular que varria a Europa ocidental, nasceu uma corrente de investigadores e de 

estudos intrinsecamente etnocentristas. A própria progranda do Estado Novo 

aproveitou-se desta glorificação do rural, onde a ermida, símbolo da união do burgo 

camponês e da sempre presença da fé católica, assumia um papel central. Entre os 

estudos monográficos ligados à política de restauro da DGEMN, instituição fundada 

neste contexto nacionalista encontram-se alguns de ermidas, nomeadamente: Capela de 

N. S.ª do Mileu (1954); Ermida de N.ª S.ª de Guadalupe (1955); Capela de Varziela – 

Cantanhede (1961); Capela de N.ª Sr.ª do Monte – Santarém (1963) e Capela de S. 

Jorge de Aljubarrota (1965).  

E, finalmente, um terceiro momento, iniciado nos anos 80 do século XX que 

inaugura uma renovação a nível de pensamento e metodologia na historiografia da arte 

portuguesa, no qual os investigadores nacionais perspectivam novas análises sobre o 

espaço, a importância do edifício e do seu capital artístico, os seus executores mentores, 

sem menosprezar a devoção ou devoções ali cultuadas em contextos cronológicos, 

humanos e mentais alargados. Devemos salientar, nesta fase, a eclosão de estudos de 

conjunto, devidamente orientados para o entendimento holístico (ainda que em temas 

diversos e nem sempre globalizantes) da ermida enquanto espaço multidisciplinar. 

Salientámos, contudo que, transversalmente aos três subsiste o tipo de abordagem 

monográfica. 

Da primeira fase destacam-se as pequenas notícias de periódicos nacionais (como 

o Panorama) ou locais (O Tripeiro), estudos monográficos incipentes e as obras, mais 

maduras, de Joaquim de Vasconcelos (com o apoio fotográfico de Marques de Abreu) e 

do Padre Manuel de Aguiar Barreiros. Este movimento, sedeado no Porto e em Braga, 

estendeu a sua área de investigação ao Minho e ao Douro Litoral, onde encontra o maior 

número de exemplos do Românico português. Entre o vasto número de igrejas, aqueles 

investigadores viraram a atenção para as ermidas, (estas em menor número, é certo) que 

revelavam uma realidade artística não inferior à das igrejas, como se pode avaliar pela 

edição dos trabalhos sobre Santo Abdão, na Correlhã (1924)9 ou São Pedro de Varais 

(1950)10 e Santa Catarina de Monsaraz (1969)11. 

Este interesse não esmoreceu com o Estado Novo, bem pelo contrário. Do 

nacionalismo romântico, positivista e de pendor republicano passou-se ao nacionalismo 

                                                 
9 Guerra- A Capella de Santo Abdão na Correlhã.  
10 Barreiros, Manuel de Aguiar- S. Pedro de Varais. Porto: Marques de Abreu, 1950.  
11 Gonçalves, José Pires- A ermida românica de Santa Catarina de Monsaraz. Évora: Junta Distrital 
de Évora, 1969.  
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doutrinal. A edição de novas revistas, de teor propagandista, ligadas aos novos 

organismos criados pela Segunda República (como a Junta do Douro Litoral) a partir do 

pensamento regionalista e folclorista da época (como no caso da Beira-Douro, sedeada 

em Lamego), iniciaram um movimento de publicação de estudos ou monografias sobre 

as ermidas ou em que estas surgiam como elemento principal na paisagem, sinal de 

identidade local. Autores como Armando de Mattos, Eugénio Andrea de Cunha e 

Freitas, entre outros, lançaram-se no estudo de casos específicos de certos templos, 

estribando-se, por exemplo, no Dicionário Geográfico ou nas Memórias Paroquiais, 

fontes setecentistas que constituem ainda hoje o mais consultado e explorado 

documento para o conhecimento histórico paroquial.  

Por outro lado simultaneamente a esta vaga de ensaios nacionalistas surgiram 

trabalhos de investigadores influenciados pela historiografia internacional, 

nomeadamente a francesa, que trouxeram um novo alento aos estudos históricos de 

longa duração e que incluíram nas suas problemáticas, as questões das invocações, dos 

oragos e dos templos. Salientamos os trabalhos do Padre Miguel Oliveira12, Pierre 

David13 e do Padre Avelino Jesus da Costa14 os quais embora focados na Idade Média, 

constituem novíssimas abordagens teóricas e metodológicas sobre a evolução territorial 

e a paisagem religiosa num extenso período que privilegiou a época pré e pós 

Reconquista. As suas análises permitiram lançar luz sobre temas pouco conhecidos e 

então pouco desenvolvidos na historiografia portuguesa, o da formação de paróquias. 

A partir das décadas de 1970 e 1980 emergem os primeiros estudos modernos 

sobre ermidas, devoções e espiritualidade, de que o principal investigador e mentor é 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida15. Os seus estudos sobre cultos, devoções e o 

território paroquial inauguram um novo período de perspectivas e problemáticas no 

âmbito da religiosidade popular, cujo interesse desperta, depois dos tendenciosos 

períodos do Romantismo e dos Nacionalismos do século XX, em novas abordagens, 

derivadas de noções e novas metodologias buriladas pela Antropologia. Seguem-se-lhe 

outros autores, como Geraldo Coelho Dias, Carlos M. Azevedo, que coordenou a edição 

                                                 
12 Oliveira, Miguel- As paróquias rurais portuguesas. Lisboa: [União Gráfica], 1950.  
13 David, Pierre- Études sur la Galice et le Portugal du VIe au XIe siècle. [Coimbra]: Institut Français 
au Portugal, 1947.  
14 Costa, Avelino Jesus da- O bispo D. Pedro e a organização da Diocese de Braga. Coimbra: 
Universidade de Coimbra,  1959. 531 p.  
15 Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- O culto a Nossa Senhora, no Porto, na época moderna. 
Perspectiva antropológica. Revista de História. Vol. II (1979), p.159-173.; Almeida, Carlos Alberto 
Ferreira de- A paróquia e o seu território. Cadernos do Noroeste.  (1986), p.113-130, Almeida, Carlos 
Alberto Ferreira de- Religiosidade popular e ermidas. Studium Generale. n.º 6  (1984), p.75-83. 
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da História Religiosa de Portugal e do Dicionário de História Religiosa de Portugal, 

obra recente e fundamental que aborda questões como a onomástica religiosa16, cultos, 

património, etc. Embora permaneçam os estudos monográficos, pela mão de 

académicos ou estudiosos locais, a ermida passa a constituir um dos vértices para a 

compreensão, não só da vida religiosa, como das dinâmicas sociais das comunidades 

abrigadas sob a invocação nela venerada17. Em suma, embora persistam os métodos 

etnográficos, a ermida e nomeadamente a ermida-santuário tem recebido a atenção de 

historiadores em abordagens diacrónicas18.  

E, muito embora, só tardiamente pela mão dos linguistas e toponimistas a ideia de 

hagiotoponímia19 tenha sido introduzida nos estudos históricos e antropológicos da 

religião, ela já entra, ainda que timidamente, nos trabalhos do medievalista Pierre 

David20. 

Embora o estudo de conjunto fizesse parte dos trabalhos monográficos, sobretudo 

a nível paroquial (sem esquecer os casos de obras temático-devocionais como o 

Santuário Mariano) a necessidade de articular o conhecimento com a salvaguarda ditou 

que a partir da década de 1980 se iniciasse um movimento de inventários orientados 

quer pelo Estado Português, quer pelas Dioceses. Esta nova sensibilidade em relação ao 

património móvel e imóvel religioso permitiu abrir novas perspectivas sobre as 

ermidas21 e capelas. Acompanhou este movimento a publicação de uma vaga de estudos 

                                                 
16 Moreira, Domingos A.- Onomástica religiosa.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  3, p.  322-323. 
17 O caso dos pleitos associados à gestão do património da ermida ou de confrarias/irmandades a ela 
associadas. A este respeito, cf. os estudos de Penteado, Pedro- A Casa de Nossa Senhora da Nazaré face 
aos conflitos jurisdicionais de 1641-1642. Penélope. n.º 9-10  (1993), p.115-124. e Reis, Maria de 
Fátima- A ermida do Espírito Santo da Ericeira e a criação da Misericórdia: identidade e austeridade num 
conflito de espaços. Revista Portuguesa de História. n.º 36  (2003-2004), p.541-554. 
18 Silva, Filomeno- Senhora da Laje: Fé e tradição na Freita (Arouca). Arouca: Associação para a 
Defesa da Cultura Arouquense, 1994.  
19 Remetemos o leitor para a introdução do III capítulo onde abordamos esta questão. A bibliografia 
relacionada com o tema é vasta, sobretudo a produzida por A. de Almeida Fernandes. Os principais títulos 
vão, contudo, assinalados no referido capítulo. Outrossim, Joseph Piel e Pedro Cunha Serra marcaram o 
estudo da hagiotoponímia em Portugal: Piel, Joseph- Os nomes de santos tradicionais na toponímia 
peninsular. Biblos. Vol. 25-26 (1950).;Serra, Pedro Cunha- Da hagionímia e da hagiotoponímia: a 
propósito de um livro recente. Revista Portuguesa de Filologia. Vol. 8 (1957). Mais recentemente um 
estudo de caso: Fonseca, Jorge- Contributo para o estudo da toponímia de S. João de Deus, em Portugal.  
In  Gameiro, Aires, padre;Borges, Augusto Moutinho- 75 anos da Restauração da Província 
Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Alcalá: OHSJD, 2006. ISBN 972-8673-48-5. 
p.  177-184.  
20 David-.  
21 Souza, Helder Cerqueira de- Património religioso de Tarouca: uma sistematização classificativa dos 
imóveis.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra: a arte enquanto caminho para Deus. Braga: 
Diocese de Lamego, 2006. Vol.  2, p.  171-271. 
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que, de Norte a Sul, veio relançar o debate sobre a religiosidade local22 e regional, o 

papel comunitário de certos santuários23, a importância económica e institucional de 

capelas particulares e o papel das devoções veneradas, sem esquecer os aspectos 

artísticos24 e arquitectónicos25 dos edifícios, tópicos que nunca foram esquecidos dos 

estudos locais. A própria musealização de espaços religiosos ou para-religiosos permitiu 

a edição de trabalhos que aliam o conhecimento científico à promoção turística26. Como 

anexo à introdução, apresentamos uma recolha bibliográfica de artigos e edições sobre 

ermidas, capelas e santuários sobre a qual organizámos esta nossa abordagem crítica. 

Remetemos ainda o leitor para a introdução ao capítulo III onde retomamos este 

enfoque. 

Passamos agora a focar concretamente o nosso percurso de investigação e análise 

do universo das ermidas com base no universo documental disponível, dividido em 

fontes arquivísticas e fontes impressas, principais e secundárias. 

 

 3.2. Fontes arquivísticas 

Em 1997, quando pela primeira vez abordamos questões relacionadas com o 

património religioso na região do Douro tivemos a oportunidade de consultar no 

Arquivo da Câmara Eclesiástica27 um códice intitulado Capelas e Confrarias, datado 

circa 1726. Este livro constituía um dos documentos fundamentais da série de visitações 

que foram realizadas ao longo dos séculos XVII e XVIII e que se inscreviam na esfera 

                                                 
22 Abílio José Salgado, et al.- Santuário de Nossa Senhora de Brotas: religiosidade popular no 
Alentejo. Lisboa: Colibri, 2003.  
23 Pintor, M. A. Bernardo- Santuário da Senhora da Peneda: uma jóia do Alto Minho. [Braga]: 
[edição do autor], 1976. ; Ferreira-Alves, Natália Marinho - O santuário do Senhor de Perafita: 
aspectos da mentalidade religiosa popular na segunda metade do século XVIII. Vila Real: Biblioteca 
Pública e Arquivo Distrital, 1985. ; Borges, Júlio António - Santuário mariano da serra da Marofa 
(Castelo Rodrigo). Castelo Rodrigo: [edição do Santuário], 1998. ; Oliveira, Aurélio de- O Bom Jesus do 
Monte em Braga: "O Santuario por excelencia do Minho".  In  Barroca, Mário- Carlos Alberto Ferreira 
de Almeida: in memoriam. Porto: FLUP, 1999. Vol.  2, p.  143-156.; Costa, M. Gonçalves da- História 
do Santuário da Lapa. 3.ª ed. Lamego: [edição do autor], 2000. , Giesta, Rosa- Nossa Senhora da Saúde 
- Um santuário seiscentista no Planalto do Barroso.  In  Amorim, Inês, [et al.]- Em torno dos espaços 
religiosos - monásticos e eclesiásticos. Actas do colóquio de homenagem a Frei Geraldo Coelho Dias. 
Porto: IHM-Universidade do Porto, 2005. ISBN 972-99610-1-8, Pinto, Elisabete; Barroso, Paulo- Penha: 
retrospectiva iconográfica da sacralização da Montanha. Guimarães: [edição dos autores], 2005. 
ISBN 972-9210-05-5. 
24 Gusmão, Adriano de - Tábuas quinhentistas na ermida de Nossa Senhora do Vale. Torres Novas: 
Santa Casa da Misericórdia, 1985.  
25 Dias, Maria da Piedade; Sousa, Orquídea Dulce Fonseca de- Inventário do património arquitectónio 
religioso do concelho de Matosinho. Matosinhos: Câmara Municipal, 1997.  
26 Santana, Daniel, texto- Guia de visita da Ermida de São Sebastião. [s.l.]: Câmara Municipal de 
Tavira, 2008.  
27 Doravante designado Arquivo Diocesano de Lamego. 
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da reorganização do território e na fiscalização institucional de matriz tridentina. Tal 

códice, correspondente às visitações efectuadas no Distrito Eclesiástico do Douro entre 

1725 e 1726 (um dos quatro distritos em que se dividia o Bispado Lamecense)28, 

constituía um importante repositório de informação sobre os edifícios religiosos 

públicos e privados. Seguindo as orientações das Constituições Sinodais de 168329 

(correspondentes ao sínodo de 1639), os visitadores perscrutavam o estado dos 

edifícios, a sua capacidade para neles ser celebrada a Santa Missa, procedendo ainda à 

inspecção das contas de confrarias e irmandades. Dava-se especial atenção à existência 

de escrituras de fábrica elencando-se a quem competia a fábrica do edifício e os legados 

nele instituídos, caso existissem. Embora grande parte dos verbetes pecassem pela 

ausência de tais informações, sobretudo no concernente a escrituras de fábrica, as 

visitações revelam-se cruciais para reconstituir o património religioso edificado nos 

finais do primeiro quartel do século XVIII, compreender o seu estado e aferir, ainda, da 

sua importância nas comunidades que contribuíam para a sua manutenção. 

Infelizmente, entre 1997 e 2000 o códice foi subtraído aos fundos do Arquivo 

Diocesano abrindo-se um amplo hiato sobre este eixo tema-território. Ditosamente, 

porém, conserva-se um dos Livros de traslados de escrituras de fábrica e instituições de 

capelas para o Distrito Eclesiástico da Serra, onde se localizam vinte por cento das 206 

ermidas em estudo. Foi referido em 1977 por M. Gonçalves da Costa, como um 

exemplo da reestruturação de D. Frei Luís da Silva, bispo de Lamego entre 1677-1685. 

Seria, aliás, um de vários cadernos elaborados na mesma época para os restantes 

distritos eclesiásticos30. 

Pelo índice do Inventário da Câmara em 168631 sabemos que existiam, nesse ano, 

outros livros relacionados com a administração das ermidas e capelas: um maço 

                                                 
28 Sobre esta divisão ver capítulo II, ponto 2.3. 
29 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. Lisboa: na officina de Miguel 
Deslandes, 1683.  
30 «Que saibamos sobreviveu às injúrias do tempo apenas o treslado respeitante ao distrito da Serra, com 
o título de Instituisoens de capelas e obrigasões delas, grosso vol. de 739 f. e mais de 2.500.000 palavras, 
que aproveitamos largamente neste trabalho. Sabemos que o vol. do Distrito de Cima do Douro contava 
511 f., o de Entre Coa e Távora, 638, e o de Cima Coa, 346 (Inventario, fl. 122) [...]» 
31 ADL, Inventario dos papeis da Camara Ecleziastica deste bispado no anno de 1686. Sobre este 
documento escreveu M. Gonçalves da Costa: «A 20 de Outubro de 1686, sendo bispo D. José de 
Meneses, fez-se o inventário de todos os papéis do cartório da Câmara Eclesiástica, a cargo do escrivão 
do auditório, João Monteiro da Cunha, com a assistência pessoal do vigário geral, Dr. Manuel da Fonseca 
Coelho, “pela ordem que tinha do dito Ill.º Senhor Bispo”. Foram registadas as devassas, visitas, 
colações, matrículas, justificações, doações, arrendamentos, etc, num volume que ainda se conserva, com 
outros códices, no arquivo da Câmara Eclesiástica de Lamego». E acrescenta, em nota de rodapé: 
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referente à fábrica das Capelas e Confrarias do Bispado de Lamego, Livros de Óbitos e 

capelas e vários títulos das Devassas de visitas da Cidade, Serra, Cima do Douro e 

restantes distritos eclesiásticos. Integraria o conjunto dos livros de óbitos e capelas, o 

Livro de Instituições da Serra, que ainda subsiste e que consta de traslados de 

instituições de fábrica e de legados pios em ermidas e capelas daquele distrito. 

A utilização da informação registada nestes livros poderia dar origem a um 

trabalho de História serial, aliando-se ao tratamento estatístico uma análise qualitativa 

extraída das escrituras de instituição ou dos verbetes dos visitadores, mas tal fornecer-

nos-ia, apenas, um corte sincrónico do património das ermidas naquele período (1725-

1726), sem permitir abordagens temporais alargadas. Como tal, e dado o hiato que 

adveio do desaparecimento do Códice Capelas e Confrarias, optámos por cruzar a 

informação disponível (parcelar, recolhida em fontes indirectas e em bibliografia) com 

outras tipologias documentais de teor descritivo ou estatístico, nomeadamente as 

Memórias Paroquiais de 1758, o Tombo da Provedoria Eclesiástica e os Livros 

Paroquiais para registo das Visitações. A tudo acrescentámos um trabalho de campo e 

de análise visual in loco de cada um dos edifícios inventariados. 

 

As Memórias Paroquiais32 constituem uma das fontes primárias mais amplamente 

utilizadas por monógrafos e historiadores para o conhecimento do território, sociedade e 

economia do século XVIII. Contudo, as limitações do inquérito são flagrantes e, se por 

um lado, não permitem estudos estatísticos ou de conjunto absolutamente fiáveis, a sua 

leitura individual apenas se revela proveitosa quando cruzada com outras fontes 

contemporâneas. Infelizmente a maioria das abordagens dirigidas pelos investigadores 

às Memórias Paroquiais enferma da ausência de crítica, de leituras demasiado simplistas 

dos dados e de tratamentos anacrónicos que submetem o inquérito a grelhas 

administrativas e leituras actuais33. 

                                                                                                                                               
«Apesar de esquemático, esse registo fornece úteis informações, uma vez que desapareceram grande parte 
das espécies inventariadas. O Cartório o Cabido conservou-se na Sé até Julho de 1882, ano em que foi 
transferido para o Seminário, despendendo o Cabido 500 réis com os carregadores, Costa, M. Gonçalves 
da- História do Bispado e Cidade de Lamego: I. Idade Média: a Mitra e o Município. Lamego: 
[Diocese], 1977. , p. 4. 
32 Embora tais memórias tivessem como objectivo a redacção de um Dicionário Geográfico, designação 
pela qual é amiúde referida esta fonte, utilizamos esta nomenclatura como corrente na presente 
dissertação. 
33 RESENDE, Nuno - O Discurso do Tempo. Para uma releitura das memórias paroquiais de 1758. 
Invenire, Lisboa, n.º 1 (2010) 



fervor & devoção | 27 
 

Tal documentação interessou-nos, numa primeira fase, enquanto conjunto 

documental para o conhecimento estatístico de Montemuro. Através da sistematização 

de um considerável número de respostas dos párocos, é possível gizar um conjunto de 

quadros que permitem a reconstituição do maciço como um todo, percorrendo a sua 

rede hidrográfica, as suas culturas agrícolas, o seu potencial cinegético e piscícola, etc. 

De resto, a própria ideia de Montemuro, a percepção do espaço e dos seus limites 

segundo o entendimento dos párocos é passível de metodização, confrontando 

descrições e avaliando a extensão ou a importância dos testemunhos individuais.  

Mas os elementos que mais importam ao nosso trabalho dizem respeito aos itens 

que incidem sobre as ermidas e capelas (“Terra”, n.º 13; “Serra”, n.º 9), romarias e 

festividades (Terra, n.º 14, 19) e a igreja matriz (“Terra”, nºs 6 e 7, 10), a que o 

inquérito paroquial dedica especial atenção. Apesar de as respostas corresponderem a 

uma padronização imposta pelas questões colocadas e, consoante a formação do pároco, 

constarem de maior ou menor grau de informação, recorremos à sistematização dos 

dados que arrumamos em quadros devidamente organizados segundo à grelha 

administrativa de então34. 

A maioria dos párocos informa, apenas, sobre o orago e localização das ermidas, 

muitos deles ignorando a pergunta acerca da posição dos templos, «se estão dentro ou 

fora do lugar». Mesmo a questão da propriedade ficou, em alguns casos, por esclarecer. 

E se noutros, como ao Abade de São Cristóvão de Nogueira35, se pode agradecer um 

uma descrição alargada do património das capelas da freguesia, outros, como o pároco 

de Gosende36, pura e simplesmente omitiram a existência dos templos. Por esta e por 

outras razões reafirmamos a necessidade de confrontar o inquérito de 1758 com outras 

fontes contemporâneas. 

Os pontos 14 e 19 da primeira parte do questionário, sobre romagens e feiras, são 

importantes por indicarem ermidas ou igrejas associadas a peregrinações ou centros de 

comércio. Em qualquer dos casos o estatuto de santuários é frequentemente denunciado 

pela presença de multidões, seja por romagens em datas específicas ou pela realização 

de feiras e mercados. Outrossim a indicação de datas festivas de patronos locais e de 

procissões com carácter regular ou votivo permitiu-nos a sistematização de um 

                                                 
34 Esta questão parece-nos crucial. Estudar uma fonte descritiva e estatística de 1758 segundo a divisão 
administrativa actual impede uma leitura fiável do território em estudo. 
35 Gouveia, José da Cunha e- São Cristóvão de Nogueira [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 183-
200. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 25, memória 295. 
36 Cardoso, Manuel da Costa- Gosende [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 525-528. vol. 17, 
memória 94. 
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calendário litúrgico anual, passível de ser confrontado com os ritmos agrários e os 

tempos sociais locais e regionais. 

 

Os fundos notariais são, pela sua complexidade e dimensão, difíceis de um 

tratamento objectivo e metodológico de conjunto, mas constituem uma fonte 

excepcional sobre registos da materialidade - e mesmo do imaterial, através da análise 

de comportamentos, subentendidos nos actos registados. 

A nossa posição ante este acervo foi o de busca e selecção de escrituras notariais 

de fábrica ou dote de ermidas. Percorremos os antigos fundos existentes e incorporados 

nos modernos concelhos de Castro Daire, Cinfães, Lamego e Resende, para confirmar o 

silêncio neles sobre as ermidas37. À parte as (vagas) referências sobre instituição de 

vínculos, nomeadamente escrituras de dote ou de capelas, para o período em estudo 

apenas lográmos identificar uma escritura de fábrica de uma ermida em 1788.  

 

Impossibilitados de aceder a documentação primária, procurarmos colmatar as 

lacunas com fontes que indirectamente permitissem a reconstituição do património e um 

conhecimento alargado sobre a evolução administrativa e humana do território. 

Para o primeiro caso, fizemos, a nível local e regional, uma recolha de 

documentação de âmbito paroquial e diocesano, de que resultou o levantamento de um 

livro de lembranças (Usos da Ermida, 1727) e livros de visitações, ainda 

depositados nas paróquias (casos de Ferreiros de Tendais e Travanca). No 

Arquivo Diocesano de Lamego consultámos documentação semelhante para as 

paróquias de Avões, Escamarão, Ferreiros de Avões, Piães e São Cristóvão de 

Nogueira. Devemos ressalvar o facto de que, no caso das visitações, nem todas 

serviram o nosso trabalho, dado referirem-se a paróquias onde não existiam ermidas.  

No Arquivo Histórico Municipal de Lamego, consultámos o Tombo da 

Provedoria Eclesiástica com escrituras de dote e fábrica de algumas capelas instituídas 

em ermidas (ou capelas que se tornaram espaços públicos). Trata-se de documentação 

de âmbito regional ou central, pois fazia a ponte entre os registos paroquiais (a cargo 

dos visitadores) e o poder central. À medida que se avança para o século XVIII e as 

                                                 
37 ADV (Arquivo Distrital de Viseu), Notariais. Foram consultados os fundos dos notários de Castro 
Daire (1709-1818), Cinfães (1726-1802), Lamego (1565-1744) e Resende (1709-1809). Hiatos 
decorrentes da inexistência de livros impossibilitaram a consulta de séries ininterruptas no período em 
estudo. 
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teorias regalistas tomam conta do pensamento político, a necessidade de controlar este 

tipo de bens vinculados ou legados pios instituídos em igrejas ou ermidas, contribui 

para o aumento de documentação burocrática. 

A nível central, devemos destacar as buscas efectuadas em fundos de instituições 

ligadas à gestão de Capelas. Em 1971, Veríssimo Serrão havia publicado o Livro do 

Padroado das Capelas (datado de 1574) que elencava a intervenção patronal régia em 

igrejas, ermidas, capelas e albergarias até D. Sebastião38. Mas foi necessário perscrutar 

o período que se seguiu até ao reinado de D. José quando, durante o consulado 

pombalino, grandes mudanças se operaram a nível da extinção de vínculos. Nesse 

sentido, além dos fundos das Provedorias, sondámos os Livros de Chancelaria que nos 

possibilitaram aceder aos interesses de certos particulares em altares de ermidas, onde 

instituíram capelas e legados, depois extintos pelos seus sucessores. 

Embora não esteja directamente ligado ao nosso círculo de investigação, devemos 

salientar a nossa pesquisa pelos fundos monásticos com o intuito de reconstituir o 

património imobiliário de conventos e mosteiros em Montemuro nos séculos XVI a 

XVIII. Esse processo, cujas fontes elencámos no capítulo III39, procurou esclarecer 

sobre a influência de certas ordens na escolha de oragos patronais ou devoções 

secundárias. 

  

3.3. Fontes impressas (primárias) 

Não tencionámos fazer uma crítica exaustiva da bibliografia (primária ou 

secundária) utilizada no processo de redacção desta dissertação. Esta vai sendo feita à 

medida que avançamos na exposição das problemáticas a discutir ou tratar, sendo aí 

elencado o conjunto de leituras efectuadas e a respectiva confrontação ou comparação 

com os dados disponíveis ou obtidos. No final deste capítulo inclui-se uma listagem 

bibliográfica que reflecte o «estado da arte» e a investigação que efectuámos, ao nível 

ensaístico, sobre ermidas, capelas e santuários – eixos que considerámos essenciais para 

enquadramento das problemáticas desenvolvidas ao longo do nosso trabalho. Contudo, 

não podemos deixar de assinalar alguns títulos que marcaram a nossa investigação, por 

contribuírem directamente com dados e informação pertinente à estruturação do 

pensamento. 

                                                 
38 Serrão, Joaquim Veríssimo- Livro das Igrejas e Capelas do Padroado dos Reis de Portugal - 1574. 
Paris: Fundação Calouste Gulbenkian - Centro Cultural Português, 1971.  
39 Ponto 1.4.1. 
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Do conjunto de bibliografia que convencionámos utilizar como fonte primária, 

destacamos as Constituições Diocesanas de Lamego, datadas de 1563 e de 1683. Ambas 

constituem a matriz jurídica pela qual se deveria reger a vida paroquial na diocese nas 

vésperas e no período imediatamente a seguir a Trento. Efectivamente, embora o sínodo 

de 1561 incorpore com toda a certeza novas do concílio que então se realizava, apenas o 

bispo D. Miguel de Portugal procederá ao estabelecimento do novo quadro normativo 

da Contra-Reforma, mandado imprimir e circulara por frei Luís da Silva em 1683. 

Nesse sentido, as constituições assumem-se como o modelo que importa conhecer para 

identificar alinhamentos ou desvios à ortodoxia, nomeadamente à acção directa dos seus 

executores sobre o património artístico e arquitectónico. 

No sentido oposto, por se tratar de uma obra histórico-literária o Santuário 

Mariano40, constituiu outro dos pilares na nossa análise de fontes descritivas impressas. 

Esta obra, publicada entre 1707 e 1723, com base na recolha de relatos orais e eruditos 

da sociedade barroca, constitui um inventário dos principais locais de culto dedicados à 

Virgem, grande parte deles situados em ermidas. Subjacente ao teor laudatório e 

catequético dos verbetes encontra-se um manancial de informações por vezes 

impossível de encontrar na documentação «oficial», reduzida a modelos ou dados do 

tipo contabilístico ou estatístico. Apesar de apenas se referir aos santuários dedicados à 

Virgem, o Santuario Mariano possibilitou-nos a sistematização de relatos de milagres, 

compreender jurisdições (na base de alguns mitos fundacionais ou etiológicos), assistir 

ao nascimento e evolução do culto, bem como aferir de certas intervenções 

arquitectónicas e artísticas no espaço devocional, decorrentes de investimentos 

particulares ou, menos frequentemente, colectivos. 

Com algumas reservas considerámos as monografias locais como fontes 

primárias. Contudo, sendo a sua edição tão frequente e tão vulgar, não podemos deixar 

de incluí-la como um objecto específico de análise na historiografia local. 

A crítica que se dirige mais frequentemente às Monografias Locais é a de que os 

seus autores (geralmente amadores) incorrem, geralmente, numa abordagem laudatória 

sobre espaço em análise. Mas esse aspecto, na nossa opinião é a menor das falhas. 

Dissecando o discurso, os apontamentos pessoais e contemporâneos dos autores 

podemos, pelo menos, extrair dados sobre aspectos da dinâmica social do local e dos 

seus intervenientes. O maior erro das Monografias, cremos, é veicular uma imagem 

                                                 
40 Santa Maria-.  
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estanque do território, geralmente bidimensional, sem lugar para as relações individuais 

e colectivas, horizontais ou verticais, sincrónicas ou diacrónicas. É um discurso 

modelado, inflexível anacrónico e assíncrono. O seu objectivo principal é partir de uma 

leitura actual do espaço e das instituições actuais, para confrontá-las com o Passado, 

como se tudo o que a vista alcança hoje fosse herdeiro directo de algo. Os seus autores 

pretendem mostrar o presente como resultado de um passado, não havendo lugar a 

mudanças, ou melhor, não havendo lugar para estudar essas mudanças que, aos olhos 

dos monógrafos, são polidas por transposições serenas de instituições, fronteiras e 

poderes. 

Por isso todas as monografias locais modernas referentes ao Montemuro são 

fundadas na ideia do município liberal e partem da visão actual, não para uma 

confrontação com o Passado, mas para uma apresentação de factos ordenados segundo 

uma leitura presente do território. Resende, Cinfães, Castro Daire e Lamego, embora 

herdeiras de municípios medievais, são hoje concelhos com uma dimensão e uma 

organização bastante distinta, marcada por novos símbolos, novas instituições, novas 

centralidades e, sobretudo, uma novel rede viária que não só condicionou parte da vida 

económica e social dos habitantes como lhe alterou profundamente a percepção sobre o 

território. Como tal, o nosso interesse pelas monografias locais é meramente referencial. 

A indicação de certos aspectos contemporâneos forneceu-nos pistas para compreender 

alterações no espaço arquitectónico e mudanças devocionais das ermidas em estudo. 

Mas dificilmente aproveitámos as leituras e análises dos autores no tocante à 

organização do território e importância dos cultos, dado que os mesmos não cuidam 

destrinçar entre fonte histórica, mitos e dados factuais, tudo combinando sem a devida 

crítica. 

  



fervor & devoção | 32 
 

BIBLIOGRAFIA SOBRE A TEMÁTICA ERMIDAS, CAPELAS E SANTUÁRIOS 

 
- Breve notícia de uma ermida e devoção de Nossa Senhora de Formillo. Coimbra: [s.n.], 1887.  
Capela de Nossa Senhora do Monte.  Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais. n.º 113  (1963). 
Instituição da capela e morgado do cronista Rui de Pina: códice quinhentista, iluminado, atribuído 

a António de Holanda. Lisboa: INAPA, 1989.  
[S.a.]- Capela.  In. Lisboa/Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, [s.a.]. Vol.  5, p.  796-799. 
Abílio José Salgado, et al.- Santuário de Nossa Senhora de Brotas: religiosidade popular no Alentejo. 

Lisboa: Colibri, 2003.  
Afonso, Belarmino- Vicariato de Moncorvo. O eremitério de Santa Maria de Azinhoso, centro de devoção 

e peregrinações medievais. Theologica. Vol. 33, n.º 2  (1998), p.531-536. 
Albuquerque, Ramiro- Relicário Lamecense. Voz de Lamego. n.º 1655  (1962), p.8. 
Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- O culto a Nossa Senhora, no Porto, na época moderna. Perspectiva 

antropológica. Revista de História. Vol. II (1979), p.159-173. 
Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- A paróquia e o seu território. Cadernos do Noroeste.  (1986), 

p.113-130. 
Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- Religiosidade popular e ermidas. Studium Generale. n.º 6  (1984), 

p.75-83. 
Alves, Alexandre- Subsídios para a História do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego. 

Beira Alta. Vol. 30, n.º 3  (1971), p.401-422. 
Alves, Alexandre- Um relicário de arte abandonado: a ermida de Nossa Senhora de Cervães, na freguesia 

de Santiago de Caçurrães, concelho de Mangualde. Beira Alta. Vol. 27, n.º 3  (1968), 
p.401-419. 

Amaral, Abílio Mendes do- Memória da Quinta e da Ermida da Senhora das Necessidades onde 
figuram o Prior de Celorico da Beira [...]. Viseu: [Arquivo Distrital de Viseu], 1973.  

Amaral, João- Azulejos da Capela de S. Nicolau no claustro da Sé de Lamego. Boletim da Casa 
Regional da Beira Douro. n.º 12  (1963), p.51-53. 

Araújo, António de Sousa- Parada de gatim: capelas, alminhas e cruzeiros. Braga: Editorial 
Franciscana, 2000.  

Araújo, António de Sousa- Tibães e a ermida de São Gens e Nossa Senhora da Cabeça. Braga: [s.e.], 
2004.  

Barbosa, I. Vilhena- Bom Jesus do Monte. Archivo Pittoresco. Vol. 7 (1864), p.105-108. 
Barreiros, Manuel de Aguiar- A capella de S. Fructuoso em S. Jeronymo de Real [...]. Porto: Marques 

de Abreu, 1919.  
Barreiros, Manuel de Aguiar- Egrejas e capelas românicas da ribeira Lima. Porto: Marques Abreu, 

1906.  
Barreiros, Manuel de Aguiar- S. Pedro de Varais. Porto: Marques de Abreu, 1950.  
Barroca, Mário- Terena: o castelo, e a ermida da Boa Nova. Lisboa: IPPAR, 2006.  
Barros, Henrique da Gama- História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV: 

[tomo 8]. Lisboa: Livraria Sá da Costa, [s.d.].  
Bento, Jorge- Capelas de Leça da Palmeira. [s.l.]: [s.e.], 1993.  
Bluteau, Raphael- Capella.  In  Vocabulario Portuguez & Latino. Coimbra: [Real Collegio das Artes da 

Companhia de Jesus, 1713. Vol.  2, p.  120-123. 
Boiça, Joaquim M. F., coord.- S. Barão: a ermida e o santo. Mértola: Câmara Municipal, 2004.  
Borges, Júlio António - Santuário mariano da serra da Marofa (Castelo Rodrigo). Castelo Rodrigo: 

[edição do Santuário], 1998.  
Borges, José Augusto Melo- Lágrimas de fé: ermida da Senhora do Pranto. Ermida: [s.n.], 2007.  
Botelho, J. Raposo- Nossa Senhora do Cabo: (resumo histórico). Lisboa: Casa Avemaria, 1928.  
Carneiro, Deolinda- Da Ermida da Mata à nova Igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim.  In  Estudos 

em homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias. Porto: FLUP, 2006. 
Vol.  1, p.  243-278. 

Carrusca, Susana Andreia do Carmo- A ermida de São Lourenço dos Matos de Almancil: um sermão 
imagético no Algarve Barroco. Al'-Ulya. n.º 8  (2001), p.283-371. 

Carvalho, José Adriano de Freitas- Da arte de fazer eremitãos e de construir eremitérios: as fontes 
literárias e iconográficas do Tratado em contra y prola vida solitaria (Veneza, Giacomo 
Cornetti, 1592) de Cristóbal Acosta. Península. n.º 2  (2005), p.297-326. 

Carvalho, Maria João Vilhena de- Arcanjo São Miguel.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. 
[Braga]: Diocese de Lamego, 2006. Vol.  1, p.  112-113. 



fervor & devoção | 33 
 

Carvalho, Maria João Vilhena de- Conjunto escultórico do Calvário e Santa Luzia.  In  Resende, Nuno- O 
Compasso da Terra. [Braga]: Diocese de Lamego, 2006. Vol.  1, p.  140-141. 

Carvalho, Pedro Manuel Sobral de- A necrópole megalítica da Senhora do Monte [Penedono - Viseu]: 
um espaço sagrado pré-histórico na Beira-Alta. Viseu: CEPBA, 2005.  

Casal, Milene Gil D.- Ermida de São Sebastião: estudo preliminar a uma intervenção de conservação e 
restauro. Anais de Almada. n.º 4  (2002), p.63-96. 

Casal Pelayo, Primo- A ermida do Monte Farinha. Lisboa: [edição de autor], 1988.  
Chaves, Luís- Capelas, ermidas, oratórios e nichos dedicados ao cultos dos santos em Lisboa 

setecentista e seus arrabaldes. Lisboa: [s.e.], 1964.  
Correia, Francisco Carvalho- A Capela da Senhora da Esperança, de Lamego: o recheio artístico da 

ermida [I a IV]. Voz de Lamego. n.º 2774, 2775, 2776, 2777  (1984), p.2, 2, 2, 2 e 7. 
Corte-Real, Miguel de Figueiredo- Subsídios para a história da ermida de Nossa Senhora do Pilar da 

ilha de Santa Maria. Ponta Delgada: [Diário dos Açores], 1964.  
Costa, Amadeu- Sítios, monumentos e obras de arte. Viana do Castelo: Câmara Municipal, 2000. ISBN 

972-588-106-0. 
Costa, G. da- Nossa Senhora da cardia. Boletim da Casa Regional da Beira-Douro. n.º 9  (1953), p.271-

272. 
Costa, M. Gonçalves da- História do Santuário da Lapa. 3.ª ed. Lamego: [edição do autor], 2000.  
Cruz, Serafim- Senhora da Guadalupe: bosquejo histórico da ermida de Águas Santas. Porto: 

Comissão do Culto da Senhora de Guadalupe, 1973.  
Cunha, Arlindo Ribeiro da- Senhora da Abadia: monografia histórico-descritiva. Braga: Confraria de 

N. S. da Abadia, 1977.  
d'Ataíde, Luís Bernardo Leite- Ermidas micaelenses. Ponta Delgada: [Tip. Diario dos Açores], [s.d.].  
Dias, Augusto- Senhora dos Remédios: Nasoni em Lamego. Porto: Beira Douro, 1975.  
Dias, Geraldo José Amadeu- O culto popular de S. Bento: uma forma terapêutica religiosa. Revista da 

Faculdade de Letras. Vol. 10 (1993). 
Dias, Maria Balseiro- O culto a Nossa Senhora da Atalaia (Montijo).  In  Actas do Colóquio 

Internacional: Piedade Popular. Sociabilidades - Representações - Espiritualidades. 
Lisboa: Terramar, 1999. ISBN 972-710-253-0. p.  517-535. 

Dias, Urbano de Mendonça- Senhora da Paz: descrição do monte, ermida e eremitério, devoções e 
mordomos de Nossa Senhora da Paz de Vila-Franca do Campo. Ponta Delgada: [Typ. 
Litteraria], 1916.  

Dinis, Manuel Vieira- Ermidas e capelas de Paços de Ferreira. Paços de Ferreira: Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira, 1985.  

Esteves, Sebastião- Património Religioso da Paróquia do Divino Salvador de Vila Pouca de Aguiar. 
Vila Real: [edição do autor], 1997.  

Falcão, José António- A capela de Santo António em Santiago do Cacém. Santiago do Cacém: [edição 
de autor], 1980.  

Fernandes, A. de Almeida- As origens das igrejas dúrio-beiroas - Santa Maria e S. Sebastião de Lamego. 
Boletim da Casa Regional da Beira Douro. Vol. 9 (1960), p.363-367. 

Fernandes, A. de Almeida- As origens nas igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [edição de autor], 
1963.  

Fernandes, A. de Almeida- Os "ermos" da Foz do Douro. O Tripeiro. Vol. VI série, ano II (1962), p.5-
48. 

Ferreira, Fernando Bandeira- Nótulas acerca da ermida de São Mamede de Janas. Guimarães: [edição 
de autor], 1962.  

Ferreira-Alves, Natália Marinho - O santuário do Senhor de Perafita: aspectos da mentalidade 
religiosa popular na segunda metade do século XVIII. Vila Real: Biblioteca Pública e 
Arquivo Distrital, 1985.  

Freitas, Eugénio Andrea da Cunha e- As capelas de S. Domingos do Porto. Porto: [Ed. Marânus], 1939.  
Freitas, Eugénio Andrea da Cunha e- Igrejas e Capelas: 1 - Santa Catarina da Areia, 2 - Santiago, 3. 

Senhor d'Agonia. Douro Litoral. Vol. 1-2 (1954). 
Frias, Duarte- Pintura de caixotão da ermida de Nossa Senhora dos Meninos.  In  Resende, Nuno- O 

Compasso da Terra. [Braga]: Diocese de Lamego, 2006. Vol.  1, p.  172-173. 
Giesta, Rosa- Nossa Senhora da Saúde - Um santuário seiscentista no Planalto do Barroso.  In  Amorim, 

Inês, [et al.]- Em torno dos espaços religiosos - monásticos e eclesiásticos. Actas do 
colóquio de homenagem a Frei Geraldo Coelho Dias. Porto: IHM-Universidade do 
Porto, 2005. ISBN 972-99610-1-8. 

Gomes, Fernando- A ermida de N.ª S.ª da Conceição de Abóboda (São Domingos de Rana - Cascais). 
Arquivo de Cascais. Vol. I (1980), p.11-74. 



fervor & devoção | 34 
 

Gonçalves, Isabel Cristina- As capelas em Braga na baixa Idade Média. Braga: Universidade do 
Minho,  2001.  

Gonçalves, José Pires- A ermida românica de Santa Catarina de Monsaraz. Évora: Junta Distrital de 
Évora, 1969.  

Gouveia, Hermínio - A capela da Senhora do Porto. Beira Alta. Vol. 2, n.º 4  (1943), p.287-243. 
Guerra, Figueiredo- Ermida da Senhora da Orada. Jornal de melgaço. n.º 283  (1899). 
Guerra, L. de Figueiredo- A Capella de Santo Abdão na Correlhã. [Viana do Castelo]: [Tip. Comercial 

Aurora do Lima], 1924.  
Gusmão, Adriano de - Tábuas quinhentistas na ermida de Nossa Senhora do Vale. Torres Novas: 

Santa Casa da Misericórdia, 1985.  
Lacerda, Aarão de- O templo das siglas. A Igreja da Ermida do Paiva. Porto: [edição de autor], 1919.  
Lagoa, Maria José; Dias, José Portugal- Ancede: capela da Senhora do Bom Despacho.  In  I Congresso 

Internacional do Barroco: actas (I volume). Porto: Reitoria da Universidade do 
Porto/Governo Civil do Porto, 1991. Vol.  1, p.  467-480. 

Laranjo, F. J. Cordeiro- Cidade de Lamego: Santuários dos Remédios. [Viseu]: Câmara Municipal de 
Lamego, 1993.  

Louro, Henrique da Silva- Freguesias e capelas curadas da arquidiocese de Évora. Évora: [s.e.], 1974.  
Lucas, Alfredo- As ermidas da ilha Terceira. [s.l.]: BLU, 2004.  
Lucas, Isabel Maria Guerreiro Gonçalves Mendes Oleiro- As ermidas da Ordem de Santiago nas 

Visitações de Palmela do século XVI. Porto: Universidade do Porto,  2004.  
Machado, Ana Paula- Cruz processional.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. [Braga]: Diocese 

de Lamego, 2006. Vol.  1, p.  192-193. 
Machado, Casimiro de Morais- A ermida de S. Roque do Couto. Porto: [s.e.], 1957.  
Machado, Francisco Valente- Ermida de N.ª Sr.ª das Pazes. [Empresa Carlos Marques], 1973.  
Machado, Túlia da Conceição- Capelas de Guimarães. Guimarães: Muralha, 1996.  
Madahil, António G. da Rocha- Inéditos e dispersos do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra e 

regente do Reino: a instituição da capela de D. Filipa no convente de Odivelas. Lisboa: 
[s.e.], 1934.  

Marrana, José António- História do culto de N. Senhora dos Remédios em Lamego. [Lamego]: [edição 
de autor], 1957.  

Matos, Jorge Manuel Marques de- Igrejas e capelas de Campo Maior. Campo Maior: Paróquias de 
Campo Maior, 1995.  

Maurício, Rui- São Sebastião.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. [Braga]: Diocese de Lamego, 
2006. Vol.  1, p.  118-119. 

Mendes, Joaquim José da Silva- Nossa Senhora do Monte e S. Gens (descripção histórica da ermida 
de), etc. Lisboa: [Typ. Commercial], 1860.  

Mendes, Nuno Miguel de Resende Jorge- História religiosa da freguesia de Santa Cristina de Tendais. 
Terras de Serpa Pinto. n.º 8  (1998), p.69-93. 

Miguens, Maria Isabel N.- O Tombo do hospital e gafaria do Santo Espírito de Sintra. Cascais: 
Patrimonia, 1997.  

Moraes, Maria Adelaide Pereira de- Capelas vinculadas na Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira.  In  
Congresso Histórico de Guimarães e sua colegiada. Guimarães: Câmara Municipal de 
Guimarães, 1981. Vol.  2, p.  451-480. 

Neves, Antonino- Ciclo da infância de Cristo.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. [Braga]: 
Diocese de Lamego, 2006. Vol.  1, p.  180-184. 

Neves, António Nunes da Costa- Igreja matriz e capelas da freguesia de S. João de Areias (St.ª Comba 
Dão). Beira Alta. Vol. 58, n.º 1-2, 3-4  (1999), p.141-192, 377-423. 

Neves, António Nunes da Costa- Igreja matriz e capelas da freguesia de S. João de Areias (St.ª Comba 
Dão). Beira Alta. Vol. 59, 60, n.º 1-2, 3-4  (2000), p.129-180, 337-362. 

Nóbrega, Vaz Osório da- Capela de São Bento em Vila do Conde: subsídios para a sua história. Douro 
Litoral.  (1955). 

Noronha, Luísa- A ermida de Nossa Senhora dos Anjos da ilha de Santa Maria: contributo para a 
sua história. Vila do Porto: Câmara Municipal de Vila do Porto, 1992.  

Oliveira, Aurélio de- O Bom Jesus do Monte em Braga: "O Santuario por excelencia do Minho".  In  
Barroca, Mário- Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam. Porto: FLUP, 1999. 
Vol.  2, p.  143-156. 

Oliveira, António Nazaré de- A lenda de S. Macário. Beira Alta. Vol. 56, n.º 3-4  (1997), p.293-308. 
Oliveira, Jorge de, et alli- Antas-capela junto a antas no território português. Lisboa: Edições Colibri, 

1997. ISBN 972-8288-73-5. 



fervor & devoção | 35 
 

Oliveira, Manuel Augusto Marques de- Capela de Nossa Senhora do Monte. Salreu: Igreja Paroquial, 
1988.  

Oliveira, Manuel Ramos de- Religião: Igrejas e capelas de Celorico. Beira Alta. Vol. 15, n.º 4  (1956), 
p.297-310. 

Oliveira, Manuel Ramos de- Religião: Igrejas e capelas de Celorico. Beira Alta. Vol. 16, n.º 1-2  (1957), 
p.55-62. 

Oliveira, Manuel Ramos de- Religião: Igrejas e capelas de Celorico. Beira Alta. Vol. 17, n.º 1  (1958), 
p.3-23. 

Oliveira, Manuel Ramos de- Religião: Igrejas, vínculos, párocos e capelas de Linhares. Beira Alta. Vol. 
17, n.º 2-3  (1958), p.101-111. 

Oliveira, Roberto Vaz de- Freguesia de S. Nicolau da Feira: I: Capelas - oratórios - alminhas - 
cruzeiros - vias-sacras - Passos - outros padrões. 1. Capelas. [Águeda]: [s.n.], 1972-
1973.  

Pacheco, Norberto da Cunha- Ermida de Nossa Senhora da Saúde: fonte do Mato-Praia da Graciosa 
Praia da Graciosa: Paróquia de São Mateus, 1990.  

Pavão, Luís Filipe- Ermida de Nossa Senhora do Socorro: comemorações dos 430 anos. Candelária: 
Junta de Freguesia / Associação de Juventude, 2005.  

Penteado, Pedro- A Casa de Nossa Senhora da Nazaré face aos conflitos jurisdicionais de 1641-1642. 
Penélope. n.º 9-10  (1993), p.115-124. 

Pereira, Felix Alves- A ermida de S. Pedro de Vila Corça. Lisboa: Imprensa Nacional, 1917.  
Pessanha, José- Arquitectura Pré-Românica em Portugal: S. Pedro de Balsemão e S. Pedro de 

Lourosa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1927.  
Pinto, Elisabete; Barroso, Paulo- Penha: retrospectiva iconográfica da sacralização da Montanha. 

Guimarães: [edição dos autores], 2005. ISBN 972-9210-05-5. 
Pinto, Lucinda de Jesus Barros- O santuário de Nossa Senhora dos Remédios: contributo para o 

estudo da sua construção [2 vols.]. Porto: Universidade do Porto,  1997.  
Pintor, M. A. Bernardo- Santuário da Senhora da Peneda: uma jóia do Alto Minho. [Braga]: [edição 

do autor], 1976.  
Pires, Alexandra; Ferreira, Nathalie Antunes- A Ermida de Santo António (Monchique). Era.  (2003), 

p.5. 
Queirós, Jorge- A ermida de N.ª S.ª da Visitação de Montemor-o-Novo e os seus ex-votos. Montemor-

o-Novo: Paróquia de N.ª S.ª da Vila, 1999.  
Reis, Humberto; Chicó, Mário Tavares- A arquitectura religiosa do Alto Alentejo na segunda metade 

do século XVi e nos séculos XVII e XVIII. Lisboa: INCM, 1983.  
Reis, Maria de Fátima- A ermida do Espírito Santo da Ericeira e a criação da Misericórdia: identidade e 

austeridade num conflito de espaços. Revista Portuguesa de História. n.º 36  (2003-2004), 
p.541-554. 

Resende, Nuno- Cristo crucificado: Senhor dos Milagres.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. 
[Braga]: Diocese de Lamego, 2006. Vol.  1 p.  211. 

Resende, Nuno- Cristo humilhado.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. [Braga]: Diocese de 
Lamego, 2006. Vol.  1, p.  136-139. 

Resende, Nuno- "Fervor e devoção: dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de Montemuro - da 
Idade Média ao Antigo regime. A primeira abordagem.  In  Resende, Nuno- O Compasso 
da terra. [Braga]: Diocese de lamego, 2006. Vol.  1, p.  48-65. 

Rocha, Manuel Joaquim Moreira da- Manifestações do barroco português: casas e quintas com capela.  In  
Ferreira-Alves, Natália Marinho- A encomenda. O artista. A obra. [Porto]: CEPESE, 
2010. ISBN 978-989-8434-03-6. p.  325-341. 

Rodrigues, Tânia- A ermida de São Sebastião de Faro. Anais do município de Faro. Vol. 33/34 (2003-
2004), p.236-264. 

Rosas, Lúcia Maria Cardoso- O eremitério Os Santos em Sendim/Picote. Douro - Estudos & 
Documentos. Vol. 5, n.º 9  (2000), p.47-57. 

Santa Maria, Agostinho, frei- Santuario Mariano [...]. Lisboa: [Na Officina de Antonio Pedrozo 
Galram], 1711.  

Santana, Daniel, texto- Guia de visita da Ermida de São Sebastião. [s.l.]: Câmara Municipal de Tavira, 
2008.  

Silva, Filomeno- Senhora da Laje: Fé e tradição na Freita (Arouca). Arouca: Associação para a 
Defesa da Cultura Arouquense, 1994.  

Souza, Helder Cerqueira de- Património religioso de Tarouca: uma sistematização classificativa dos 
imóveis.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra: a arte enquanto caminho para 
Deus. Braga: Diocese de Lamego, 2006. Vol.  2, p.  171-271. 



fervor & devoção | 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Ermidas e (ou) capelas: problemática, terminologias e jurisdições sob o signo de Trento. 

 

 

 

 

 

Para compreender o alcance holístico e polissémico das palavras «capela» e 

«ermida» necessitamos, obrigatoriamente, de ouvir a contemporaneidade. O que são 

«capelas»? O que são «ermidas»? São sinónimos? Designam as mesmas estruturas, os 

mesmos espaços? Talvez o senso comum nos diga que sim, que capela é um templo de 

dimensões reduzidas onde acorrem fiéis comemorando um ou mais cultos. 

Eventualmente, poderá tratar-se de um espaço público ou privado consoante a sua 

administração esteja entregue a um ou mais proprietários, ou esteja aberta a uma 

comunidade.  

Ermida parece distinguir-se de capela por constituir-se em lugar distante, isolado, 

em ermo, de cujo étimo proviria tal designação. Porém, o uso de ambas as designações 

vulgarizou-se de tal forma que hoje parecem referir-se à mesma estrutura. Todas as 

distinções semânticas ou aproximações sinonímicas que enumerámos são, aliás, 

registadas por qualquer dicionário actual41. 

                                                 
41 O dicionário Houaiss atribui a capela o significado de «pequena igreja, com apenas um altar, ger. 
subordinada a uma paróquia; ermida, orada, santuário», distinguindo-se da ermida apenas por tratar-se de 
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Contudo, nem sempre foi tão linear e tão perceptível a aproximação entre ambos 

os termos. Por serem gráfica e etimologicamente tão distantes, expressam ideias 

diferentes e constituem qualificações diversas para dois espaços distintos. Ainda hoje, 

ermida é termo corrente no sul de Portugal para qualquer templo menor, aberto ao culto, 

independentemente da sua localização, seja em sítio isolado ou em contexto urbano42. 

No Norte, pelo contrário, capela designa um edifício de dimensões reduzidas (menor 

que a igreja), público ou privado, distante ou próximo dos incontáveis lugares que a 

pressão demográfica e um território propício à policultura originaram. 

Todavia, tal distinção, sendo hoje ténue, nem sempre foi constante, como são em 

geral as palavras, mediante os contextos em que são aplicadas (temporais ou espaciais), 

e os interlocutores que as proferem. O que convém é que seja absolutamente respeitada 

a sua idiossincrasia sob pena de cometermos anacronismos ou tornarmos 

incompreensível a leitura dos espaços, nos seus aspectos evolutivo e funcional. Neste 

sentido, a historiografia tem ignorado as múltiplas variáveis conceptuais e 

terminológicas da nomenclatura dosedifícios religiosos, nomeadamente os ditos 

públicos ou comunitários. Conscientemente, ou não, os historiadores e, mais 

concretamente os historiadores da arte, olham apenas para a estrutura física, sem 

aprofundar a jurisdição ou jurisdições do espaço-edifício como epicentro de 

manifestações colectivas, tais como litígios, apropriação individual ou colectiva do 

espaço. A própria localização do edifício, e a sua relação com grupos profissionais, 

famílias da elite local, entre outros aspectos, tem deixado a ermida entregue a leituras 

parcelares e bidimensionais, com prejuízo para o entendimento sobre devoções, 

empreitadas, programas artísticos, etc.  

Para tal contribuiu igualmente a má aplicação de termos e conceitos como igreja, 

capela ou ermida. Abalançando-se na dimensão da estrutura, ou numa importância mais 

ou menos «aparente» da mesma, em anacronismos derivados da má interpretação de 

documentos ou no desconhecimento e bom uso das terminologias eruditas e 

vernaculares, os investigadores não tardaram a tomar o todo pela parte, vulgarizando 

                                                                                                                                               
«pequena igreja ou capela em lugar ermo fora de povoação», cf. Houaiss, António; Villar, Mauro- 
Capela.  In  Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Lisboa: Temas & Debates, 2003a. Vol.  5, p.  
1741., e Houaiss, António; Villar, Mauro- Ermida.  In  Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
Lisboa: Temas & Debates, 2003b. Vol.  8, p.  3415. 
42 Em Espanha a distinção entre capela e ermida parece ainda hoje evidente, como regista o Dicionário da 
Real Academia Espanhola que, no verbete capilla, apenas refere o carácter interior e jurídico do termo, 
cf. RAC- Diccionario de la Lengua Española. 21.ª ed. [S.l.]: Real Academia Española, 1996. , p. 281. 
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nomes e homogeneizando designações por vezes incompatíveis43. De fora ficaram 

inúmeras variáveis: o estatuto canónico, a implantação geográfica, a situação no espaço 

burocrático da diocese ou da paróquia e a importância da escolha do orago num 

contexto devocional marcado por necessidades e características individuais e colectivas, 

bem como a afirmação de poderes internos ou externos ao espaço sagrado. 

 Considerar como capela qualquer edifício religioso menor do que uma igreja é 

um erro grave; tão ou mais grave do que assumir o significado de ermida como «capela 

em lugar ermo». Pior, ignorar a evolução da terminologia em relação a determinado 

edifício deixa de fora a reconstituição da estratigrafia funcional do mesmo. A 

compreensão dos conceitos e, por extensão, o conhecimento mais abrangente do edifício 

religioso em contexto(s) deve começar pela correcta aplicação dos termos, uma vez 

aprofundado o seu significado. Não podemos, pois, deixar de abordar a genealogia do 

que vulgarmente se designa por capela e todas as variáveis que o termo encerra.  

Embora a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (GEPB) tenha tentado uma 

apresentação que não apenas terminológica do substantivo capela44, enquadrando o seu 

significado aos níveis da Arquitectura religiosa e do Direito eclesiástico, a entrada ou 

verbete intitulado «Ermidas e capelas», redigido por Manuela Pinto da Costa para o 

Dicionário de História Religiosa de Portugal45 constitui a mais recente experiência de 

sistematização dos dois termos os quais, como a autora refere no princípio do seu artigo, 

«varia[m] de acordo com os autores, confundindo-se por vezes»46. De facto, 

acrescentaríamos, a definição, tanto de ermida como de capela varia, não só segundo a 

autoria dos tratados, dicionários e nas obras enciclopédicas – como no caso do 

Vocabulário de Bluteau47 que a mesma autora cita – mas também no senso comum, 

seguindo no tempo e no espaço critérios pouco uniformes ou passíveis de uniformização 

sincrónica. Talvez por isso tenha Manuela Pinto da Costa tentado uma enunciação 

                                                 
43 Não tem sido de utilidade, nesta questão, o surto de estudos monográficos sobre capelas que ignoram a 
problemática da terminologia. Não obstante, mesmo da mão de investigadores não académicos surgiram 
alguns trabalhos que, ao analisar o património religioso local ou regional, se debruçaram sobre a tipologia 
e a nomenclatura dos imóveis, tentando sistematizações e esclarecendo sobre a funcionalidade diacrónica 
dos espaços. Entre vários, salientaríamos: ATHAÍDE, Luís Bernardo Leite d' - Ermidas Micaelenses. 
Ponta Delgada: [Tip. do Diario dos Açores], s.d. e OLIVEIRA, Roberto Vaz de - Freguesia de S. Nicolau 
da Vila da Feira. I. Capelas - oratórios - alminhas - cruzeiros - Vias-sacras - Passos - outros padrões. 1 
Capelas. [Águeda]: [s.e.], 1972-1973. Em local apropriado completaremos, com outros títulos, o «estado 
da arte» a este respeito. Ver também a nota 15. 
44 [S.a.]- Capela.  In. Lisboa/Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia, [s.a.]. Vol.  5, p.  796-799. 
45 Costa, Manuela Pinto da- Ermidas e capelas.  In  Azevedo, Carlos Moreira de- Dicionário de História 
Religiosa de Portugal Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  C-I. 
46 Idem, Ibid, p. 154. 
47 Bluteau, Raphael- Capella.  In  Vocabulario Portuguez & Latino. Coimbra: [Real Collegio das Artes 
da Companhia de Jesus, 1713. Vol.  2, p.  120-123. 
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científica que englobasse temporalmente ambos os termos, com base na sua dimensão e 

funcionalidade: «pequeno local de culto, de espaço igualmente único, podendo ser 

[capelas ou ermidas] privadas, semiprivadas e públicas». Como veremos, porém, tanto 

as proporções (sempre assentes em comparações e descrições subjectivas) assim como a 

localização e funcionalidade de tais edifícios variaram largamente ao longo dos séculos, 

recusando formatar-se a qualquer um daqueles pressupostos. De resto, a noção de 

«semi-público» não se coloca antes das mudanças religiosas, políticas e sociais do 

Liberalismo, após a reorganização das ordens e congregações religiosas, a criação de 

cemitérios apartados das igrejas e, mesmo, a nacionalização dos bens eclesiásticos48. 

Nesse aspecto a entrada capela da GEPB, em vez de apontar primeiramente a 

dimensão da estrutura, alude ao espaço interior: «lugar da igreja onde existe um altar»49. 

De facto, a existência do altar é condição necessária para o culto e para o estatuto, quer 

de capela, quer de ermida. À estrutura, dentro da Arquitectura religiosa, o autor do 

verbete, acrescenta ainda as significações de «conjunto de vestimentas litúrgicas e por 

extensão o lugar onde se conservam» e, no âmbito do Direito eclesiástico, «pequenos 

templos erigidos ou fundados pelos nobres ou senhores nas terras da sua propriedade»50. 

Mesmo antes de analisarmos mais atentamente as definições de ermida e de capela 

propostas pelos gramáticos e enciclopedistas portugueses, não podemos deixar de notar 

que na produção historiográfica nacional tem prevalecido a falácia de tomar ermidas 

como todo e qualquer templo, de pequenas dimensões, afastado de aglomerados 

urbanos. Assim o considerou, por exemplo, Pierre David, do seu ponto de vista 

medieval51. Mas, como podemos avaliar o grau de urbanização do território e o 

                                                 
48 O Manual de Direito Parochial, de 1904, define capelas semi-públicas «as que pertencem aos 
Seminarios ou collegios eclesiásticos, ás congregações de votos simples e a outras comunidades sob regra 
ou estatutos approvados ao menos pelo Ordinario, ás casas destinadas a exercícios espirituaes, aos 
hospícios para instrucção da juventude nas lettras,, sciencias ou artes, aos hospitaes, ás fortalezas ou 
cadeiras […] a estas devem juntar-se, ainda, continua o mesmo Decreto [S. C. dos Ritos, de 23-1-1899] as 
capellas legitimamente estabelecidas no cemitério», Silva, M. L. Coelho da- Manuel de Direito 
Parochial. Porto: [Typ. de José Fructuoso da Fonseca], 1904. , p. 380. Este tipo de jurisdição mista 
surgiu para sanar os litígios resultantes de má interpretação de conceitos, dúbia interpretação das leis e 
insuficiência de dados sobre a origem, instituição e fundação destes edifícios.  
49 [S.a.]-.  In., p. 796 
50 Idem, Ibid, p. 796. 
51 Pierre David, citado em SOARES, Torquato de Sousa - «Prof. Doutor Pierre David». Revista 
Portuguesa de História, tomo VI, vol. I (1955) V-XLIX que refere: «Sur le sens d' “ermida” § Ce mot, en 
usage seulement dans la Péninsule, désigne depuis de XVI.e siécle, et uniquement en langue vulgaire, une 
église située hors des aglomérations, non affectée au service d'une paroisse; ce n'est pas non plus un 
monastére, bien que l'ermida puisse être desservie en permanence par un ou plusieurs prêtes ou religieux; 
c'est une église de pélerinage.» Mais adiante, acrescenta: « Le mot ermida en lui même ne dit pas si 
l'edifice qu'elle désigne est grand ou peti, s'il est desservi habituellment par un prêtre, ou no». Não 
compreendemos a afirmação peremptória de Pierre David sobre o uso da palavra ermida após o século 
XVI e apenas vernacularmente. Melhor do que nenhum outro autor, conheceria a literatura medieval os 
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distanciamento ou a aproximação dos templos aos povoados, sem dados que permitam 

uma reconstituição geográfica e cartográfica fiável anterior ao século XVI? A 

credibilidade das descrições locais e regionais, ainda que gizada no cruzamento de 

múltiplas fontes, nem sempre permite ter uma imagem real da organização do território 

e das comunidades na História. Sem uma visão diacrónica é, pois, impossível qualificar 

um edifício religioso segundo a sua implantação geográfica. Segundo esse raciocínio, 

uma ermida do século XIII não poderia significar uma capela no século XVI? 

A documentação medieval, tardia, quando se refere a capelas, está a indicar um 

lugar privado, espaço interior de igreja ou catedral, reservado à perpetuação do nome e 

património de certo senhor52. Maria de Lurdes Rosa chama-lhe a «casa da alma»53. O 

próprio rei, através da sua capela-real, administrava um vasto conjunto de bens, 

utilizados na manutenção daquele espaço54.  

Por outro lado, ainda no século XVI a prosa de Gil Vicente incorpora na sua 

dramaturgia a ermida enquanto lugar de peregrinação, onde se expressa certa devoção 

pública. Uma clara distinção existia, portanto, e não se fundava em pressupostos 

geográficos. 

Embora Manuela Pinto da Costa apenas tenha citado o setecentista Rafael Bluteau 

para justificar a variabilidade de definições entre os autores, recorremos a outros 

exemplos, colhidos entre os gramáticos renascentistas e os enciclopedistas do 

Iluminismo, para dissertarmos sobre a evolução pré e pós-tridentina dos termos 

«ermida» e «capela».  

                                                                                                                                               
seus autores que, entre textos profanos (as Cantigas de Escárnio, por exemplo) e religiosos falam da 
ermida, descrevendo-a como espaço ideal de santidade, associada ao eremita e local de peregrinação. 
Sobre este aspecto, consultar o que a este respeito diz Esther de Lemos: «As cantigas de romaria [na 
poesia trovadoresca] constituem um núcleo temático muito importante […]. Na cantiga de romaria, a 
donzela propõe-se ir a um santuário – geralmente uma das numerosas ermidas que povoam as terras de 
Galiza e de Entre-Douro-e-Minho – ou, mais raramente, relata a sua peregrinação», cf. LEMOS, Esther - 
«A literatura medieval. A poesia.». In MAGALHÃES, Isabel Alegro de, coord. científica, História e 
Antologia da Literatura Portuguesa: séculos XIII-XIV. Fascículo 1. Fundação Calouste Gulbenkian: 
Lisboa, s.d., p. 48. 
52 Sobre o significado, evolução e importância das capelas instituídas pro anima, veja-se o trabalho de 
Maria de Lurdes Rosa, que aborda a problemática dos legados pios e as instituições vinculares, à luz da 
legislação civil, canónica e da sociedade medieval portuguesa, cf. Rosa, Maria de Lurdes Pereira- «As 
almas herdeiras». Fundação de capelas fúnebres e afirmação da alma como sujeito de direito 
(Portugal, 1400-1521). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa,  2005. Seria, aliás, tarefa vã enumerar a 
longa e sempre crescente lista de títulos sobre capelas, enquanto espaço de sufrágio e legados, pelo que 
remetemos para a nossa lista bibliográfica sobre esta terminologia e problemática (no final deste capítulo) 
e ainda para a dissertação de Maria de Lurdes Rosa, concretamente para o ponto 1 b) do capítulo II. 
53 Idem, Ibid, p. 18. 
54 Por Capela entende-se, igualmente, como o «conjunto de clérigos que se ocupam do conjunto do culto 
religioso no séquito régio», cf. Gomes, R.C.- A corte dos reis de Portugal no final da idade média. 
Difel, 1995. ISBN 9789722903196.  
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Tanto Jerónimo Cardoso (c. 1510-1569) como Bento Pereira (1605-1681) usam a 

fórmula sinonímica que se tornará comum na pena dos eruditos até ao século XVIII: 

«ermida, ou capela»55. Para estes autores, como para outros contemporâneos, a distinção 

entre ermida e capela já quase não existia desconstruindo, assim, a ideia de edifícios 

distintos, apartados no significado pela sua localização.  

Praticamente um século mais tarde, Rafael Bluteau (1638-1734), no seu 

Vocabulario, associa ermida a oratório e chama a este «capella publica»56, associação 

que importa sublinhar para seguirmos a evolução da significação de ermida enquanto 

edifício voltado para as comunidades, para o espaço público, e não apenas testemunho 

de culto em local apartado. Praticamente contemporâneo de Bluteau, mas mais 

familiarizado com o vocabulário medieval, Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo 

(1744-1822) reconhece similaridade entre os vocábulos ermida, capela e oratório, 

ligando-os à vida monástica (tendo talvez subjacente o eremitismo): «no seculo XV se 

deo o nome de provincia a qualquer hermida, oratorio, capella ou recolhimento, e 

hospicio religioso […]»57. De resto, entre os vocábulos registados por este autor não se 

encontra, no seu Elucidário, o de Ermida, apenas hermitágio, que Viterbo regista ter 

sido «hermida, sanctuario, capella ou casa de oração, fundada em lugar ermo e solitario, 

d’onde lhe veio o nome […]»58. Nos três verbetes intitulados «capella», Viterbo disserta 

longamente sobre a distinção jurídica de morgadio e capela, para depois indicar como 

sinónimos do mesmo vocábulo todos os trastes, ornamentos, alfaias, livros e peças 

vinculadas à liturgia e ao espaço interior da igreja59. 

Vimos já que ermida era um vocábulo arreigado na língua e na cultura portuguesa 

durante a Idade Média. Num país ainda marcado por vastos territórios despovoados, 

(ermos como a documentação adjectiva), ermida apelava para o movimento eremítico e 

para o santuário, lugar carregado de simbolismo e sacralidade onde acorriam pecadores 

                                                 
55 Cf. o vocábulo Sacellum registado por ambos os autores: Cardoso, Jerónimo- Dictionarium 
latinolusitanicum & vice versa lusitanicolatinum cum adagiorum fere omnium iuxta seriem alphabeticam 
perutili expositione.  In. Coimbra: João de Barreira, 1569-70. e Pereira, Bento- Prosodia in 
vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... Septima editio auctior, et locupletior ab 
Academia Eborensi. Évora: Tipografia da Academia, 1697. Ambas as obras encontram-se acessíveis 
para consulta em linha no URL: http://clp.dlc.ua.pt/. 
56 Bluteau, Raphael- Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, 
botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, 
etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores 
escritores portugueses, e latinos... . Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712-1728. , 
vol. 6, p. 99. 
57 Viterbo, Joaquim de Santa Rosa de, O.F.M.- Elucidario das palavras, termos e frases que em 
Portugal antigamente se usaram. Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1865. I, p. 166. 
58 Idem, Ibid, I, p. 24. 
59 Idem, Ibid, II, p. 162. 
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em busca de redenção e romeiros a prestar reverência a eremitas. Mas a ideia de 

eremitismo não pressupõe a solidão absoluta ou a distância efectiva a pólos 

urbanizados. Como exemplo, recordamos que os eremitas portugueses do século XII 

procuravam locais próximos a vias de comunicação60. Importa, aliás, chamar à colação 

o apontamento de José Mattoso a respeito destes anacoretas e da referência aos seus 

refúgios: 

 

«Nestas condições, é imprudente utilizar sem discernimento as indicações toponímicas e a 

designação de heremita dada a um lugar de culto para desenhar, por exemplo, um mapa das ermidas 

portuguesas na Idade Média. Algumas designações deste género podem indicar uma igreja ou capela 

habitada efectivamente por alguma eremita que teria morrido sem sucessores; vamos ver mais adiante que 

os eremitérios são quase sempre muito efémeros. Mas, dada a incerteza do significado do termo, nada de 

sólido se pode construir, apenas com indicações deste género.»61 

 

Por outro lado a raiz, significado e alcance do vocábulo capela, que ao contrário 

do que faz José Mattoso nunca pode ser utilizada antes do século XIII, constituiu um 

quebra-cabeças para os latinistas62. A sua origem obscura e o seu trânsito erudito 

pareciam opor ambos os termos. Se ermida apelava claramente para ermo - eremus, em 

latim -, a origem de capela suscitou as maiores dúvidas entre ortografistas, 

enciclopedistas e historiadores da igreja. R. Bluteau disserta demoradamente sobre a 

palavra e expõe as suas preocupações: 

 

«Segundo a critica de Boldonio, na pag. 208. naõ se ha de chamar Capella, ainda que como 

diminutivo de Capra, naõ só signifique Cabra pequena, mas por metonymia fosse o mesmo que Tenda 

cuberta de pelles de cabra, & nisto se parecesse com o Tabernaculo dos Hebreos, em que como em 

barraca de guerra, de baixo de pelles descançava a Arca, porque para o que vulgarmente se entende por 

Capella de huma Igreja temos outras palavras Latinas mais proprias, v. g. AEdicula, como diminutivo de 

AEdes, que no singular significava Templo, ou edificio fabricado à honra dos Deoses dos antigos 

Romanos; para mayor clareza se poderá acrecentar a AEdicula o epitheto Sacra. Tambem lhe poderás 

chamar Sacellum, posto que (segundo Festo Grammatico) este naõ tinha tecto»63.  

 

                                                 
60 Cf. Mattoso, José- Eremitas portugueses no século XIII.  In  Mattoso, José- Religião e cultura na 
Idade Média Portuguesa. 2.ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1997. p.  103-145. 
61 Idem, Ibid, pp. 106-107. 
62 Houaiss; Villar- Capela.  In. O verbete remete para o Índice do Vocabulário do Português medieval, de 
Antônio Geraldo da Cunha, o qual indica, como primeira referência à palavra capela, o século XIII. 
62 Bluteau- Capella.  In., op. cit., vol. 2 p. 121 
63 Bluteau- Capella.  In. Op.cit. 
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Embora fosse claramente uma falácia o considerar cabra como raiz da palavra 

capela, este facto inquietava autores como Ottavio Bodoni (1600-1680)64 e Bluteau que 

sugeriam termos latinos para substituir a designação de pequeno templo, tais como 

aedicula ou saucellum. Dado a confusa origem daquele vocábulo, alguns autores 

aceitaram de bom grado a tese da capa de São Martinho, cuja relíquia repousava no 

oratório dos reis francos e teria designado o espaço que albergava tão notável brandea. 

No século XV o Sacramental de Vercial procurava explicar a origem da palavra 

capelães, com o nome atribuído aos guardiães da tenda onde se albergaria a referida 

relíquia martiniana, ou com a designação dada a «huas casas pequenas cubertas de 

pelles de cabras» que os reis levavam para as guerras onde os sacerdotes régios 

celebravam as missas. E «daly tomou nome capella pellas pelles de cabra»65. Ainda no 

século XX, o etimologista João Pedro Machado veiculava, no seu dicionário, esta 

narrativa de duvidosa veracidade66. De facto, sendo a palavra estranha ao vocabulário 

francês, ainda no século XVII se questionava a sua obscura origem. Capa é afinal 

substantivo etimologicamente diverso de manteau e chapelle. 

É, porém, natural que os termos capa e capela tenham a mesma raiz e que 

disseminação do segundo substantivo partisse do mundo ibérico, onde a profusão de 

étimos derivados de capa não pode ser ignorada67. Como tal, seria não a relíquia a 

nomear o espaço, mas a função da mesma – a de resguardar, proteger, cobrir – que 

baptizaria o local, cobertura de espaço menor, transitório e amovível. 

Paulatinamente, a partir dos finais da Idade Média capela passa a significar, por 

um lado, uma área interior do edifício religioso (resultando assim, em capela-mor, 

capelas laterais e colaterais) e, por outro, ao património associado ao culto privado - 

                                                 
64 Boldoni, Ottavio - Epigraphica siue Elogia inscriptionesque quoduis genus pangendi ratio vbi de 
inscribendis tabulis, symbolis, clypeis, trophaeis, donarijs, obeliscis, aris, tumulis, musaeis, hortis, villis, 
fontibus... subiectisque exemplis antiquis, ac recentibus... / auctore Octavio Boldonio Mediolanensi ex 
Clericis Regularibus Barnabitis Ordinis [...]. Augustae Perusiae Ex Typographia Camerali, & Episcopali 
: Apud Bartolos, & Angelum Laurentium, 1660, p. 208 ss. 
65 Cf. Vercial, Clemente Sánchez de; Machado, José Barbosa, ed. diplomática- Sacramental: [Chaves, 
1488]. [S.l.]: Pena Perfeita, 2005. ISBN 972-8925-09-3., p. 343. 
66 Machado, João Pedro- Capela: Dicionario Etimológico da Língua Portuguesa. 3.ª. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1977. Talvez tenha sido a esta história que o autor ou autores do verbete Capela, da GEPB, 
tenham ido buscar a explicação «conjunto das vestimentas litúrgicas e por extensão o lugar onde se 
conservam», por exemplo, a capa de asperges? [S.a.]-.  In., GEBP, p. 796. 
67 Capelo, capote, capuz, capeiro, capacete, etc. A ideia de cobertura não se ficou apenas pela arquitectura 
religiosa. Vernacularmente encontramos referências ao termo capela: «registe-se, ainda, a designação de 
capela para a abóboda do forno e a curiosa diferença nominal que em Unhais da Serra se faz entre a parte 
exterior (capela) e a parte inferior (cúpula)», cf. Lapa, M.R.- Miscelânea de língua e literatura 
portuguesa medieval. Por ordem da Universidade, 1982.  
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património pecuniário, vinculado em legados pios, destinados à manutenção de certa 

devoção e património físico, expresso em alfaias e outros ornamentos litúrgicos. 

Este incremento do uso do termo capela coincide, por um lado com a 

complexificação da estrutura das igrejas góticas e, por outro, com um aumento na 

instituição de vínculos e no crescente número de legados e encargos pios associados a 

altares que, tanto a Coroa como a Igreja não tardam em regulamentar68. De resto, R. 

Bluteau, na entrada Capella, sublinha o aspecto parcelar atestado por este vocábulo, 

como sinónimo de «parte da igreja em que há altar», ou «qualquer das Capellas menores 

de huma igreja». E mais adiante salienta o aspecto legal do termo: «fazenda, que o 

Testador deixa com obrigação de missas»69. Por outro lado, uma ermida é, segundo 

Bluteau, «igreja pequena sem jurisdição paroquial»70. 

Como não podia deixar de ser, mediante o que expusemos, a palavra ermida quase 

não aparece na documentação régia, salvo nos casos em que o monarca ou algum 

parente tomasse a seu cargo a edificação ou protecção de determinado templo ou nele 

instituísse capela71, ou ainda em situações muito particulares relacionadas com a 

destruição ou alteração dos usos do espaço religioso, conflitos sobre a administração ou 

destino dos seus proventos72. Porém, no concernente às capelas, a documentação deixa 

entrever um universo legislativo que se desenvolve ao longo dos séculos XIV e XV e se 

intensifica a partir do século XVI. De tal forma que nas Ordenações Manuelinas 

sucedem-se vários parágrafos sobre a regulamentação de capelas e legados pios. Por 

                                                 
68 Sobre as analogias artísticas (e mentais, acrescentaríamos) entre Gótico e Barroco (períodos em que 
«nascem» e quase «cessam» os legados pios e a própria noção original de capela) veja-se: Caamaño 
Martinez, Jesús Maria- Gotico y Barroco. Analogias artísticas.  In  I Congresso Internacional do 
Barroco: actas (I volume). Porto: Reitoria da Universidade do Porto/Governo Civil do Porto, 1991. Vol.  
1, p.  177-184. 
69 Bluteau- Capella.  In., op. cit., vol. 2 p. 121 
70 Idem, Ibid., vol. 2, p. 121. 
71 Como por exemplo a capela que D. Afonso IV instituiu na ermida de Santa Maria de Campos e para a 
qual legou certos casais, cf. Serrão-. , p. 54. 
72 Alguns exemplos: por carta régia de 30-7-1607 o monarca procura averiguar quem devia administrar a 
ermida de Nossa Senhora do Castelo em Ourique e em 17-6-1620 o rei pronuncia-se negativamente sobre 
a fundação de um recolhimento na ermida dos Fiéis de Deus, em Lisboa. Esta posição repete-se em 1625, 
quer no pedido para acolher dois eremitas numa ermida de Montemor-o-Velho (16-12-1625), quer no 
caso de uma outra em Estremoz, para a qual estaria destinada a construção de um recolhimento de 
donzelas (30-4-1625). Em 8-5-1664 e 23-6-1682, são emitidos 2 alvarás autorizando que as Câmaras 
Municipais de Barcelos e da Golegã intervenham na fábrica de duas ermidas dentro do seu termo 
respectivo. cf. Silva, José Justino de Andrade e- Collecção chronológica da legislação portugueza. 
Lisboa: Imprensa de J. J. A. Silva, 1854-1859. (vols I, II, V e VII), disponível em linha em 
<http://legislacaoregia.parlamento.pt/>. Esta preocupação em refrear a proliferação de eremitas 
cenobíticos demonstra que no século XVII o movimento eremítico estava vivo e que havia uma 
necessidade de controlar os rendimentos e a administração destes santuários periféricos, passíveis de, a 
curto prazo, se transformarem em conventos. 
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relação directa, deliberam igualmente sobre alguns aspectos dos espaços onde tais 

legados eram instituídos. 

No Livro 2.º, título 35, as capelas aparecem entre os resíduos e os órfãos. Resíduo 

era o nome dado ao dinheiro que se dispunha por testamento para encargos pios. Cabia 

ao Juiz dos Órfãos, à Casa do Contador e ao Tribunal pronunciarem-se sobre o destino 

de tais encargos e definir a gestão temporária dos legados no caso de existirem herdeiros 

menores. Embora no parágrafo 15 se ordene que a execução de certa obra, devidamente 

registada em testamento, «assi como capella ou outra cousa semelhante»73, seja célere e 

vantajosa para o testador e seus herdeiros, toda a legislação civil orbita em redor dos 

aspectos jurídicos do legado e na definição das interferências jurisdicionais que 

estabeleciam os feitos das administrações e provisões das capelas e outros legados com 

pendor votivo ou assistencial como as albergarias e os hospitais. Os parágrafos 40 e 41 

do título acima referido são claros: as instituições fundadas por autoridade e 

consentimento diocesano seriam da responsabilidade dos visitadores dos ordinários 

respectivos, observando estes a boa administração das contas e gestão dos ditos bens, 

salvo em caso de litígio, dirimido pelos Juízes dos Hospitais e não pelo Juízo 

Eclesiástico; e no caso de obras piedosas fundadas e administradas por leigos, cabia aos 

juízes civis a provisão dos bens e legados testamentais. No caso de administradores 

religiosos (§40) competia ao Prelado a provisão sobre as vontades do defunto e a 

admoestação, no caso de incumprimento, do respectivo regedor das mesmas, assim 

como a supervisão das missas ordenadas por leigo em determinadas capelas. Prevalecia, 

porém, sobre todos os casos não especificados, a palavra dos juízes leigos74. 

A legislação manuelina parece querer refrear o crescimento notável do número de 

instituições vinculares, fossem eles morgados ou capelas. A diferença entre ambos vem, 

aliás, devidamente registada no parágrafo 49, para evitar os enganos na distinção de 

ambas as instituições: 

 

E por nom viir em duvida qual he Moorguado, ou qual he Capela, Declaramos seer Moorguado, se 

na instituiçam, que dos ditos bens os defunctos fezerem for contheudo, que os Administradores e 

possuidores dos ditos bens cumpram certas Missas, ou certos encarreguos, e o mais que os bens renderem 

ajam para si; ou que os ditos instituidores lhes leixaram os ditos bens com certos encarreguoas de Missas, 

ou outras obras piadosas. E se nas instituições for contheudo que os ditos Administradores ajam certa 

                                                 
73 Portugal- Collecção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal: Ordenações do senhor 
Rey D. Manuel. Livro II. Coimbra: na Real Imprensa da Universidade, 1786. , p. 172 
74 Idem, Ibid, p. 172, 185 e 191. 
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cousa, ou certa conta das rendas, assi como terço, quarto, ou quinto, que os bens que assi leixa renderem, 

e o mais que sobejar se guaste em Missas, ou em outras obras e cousas piadosas, em taees casos 

Declaramos nom ser Moorguado; e em taees instituições, e semelhantes, pode e deve entender o dito 

Contador segundo forma de Regimento das Capelas; e esto, posto que nas instituições digua que faz 

Moorguado, ou capela, porque aas semelhantes palavras nom averam respecto, soomente aa forma dos 

encarreguos como acima dito he75. 

 

Mas o programa ideológico que restringe a aplicação de bens em património 

vinculado só virá acontecer durante o consulado de Pombal, que legisla 

abundantemente, como veremos mais adiante. 

Um alvará de 24 de Novembro de 1564 informa sobre como se haviam de prover 

as capelas e as confrarias segundo as notícias enviadas pelos Prelados e por ele 

sabemos como se processava a organização e gestão dos encargos e obrigações entre o 

poder laico e o poder eclesiástico.  

Numa primeira fase os visitadores percorriam as paróquias avaliando, entre outros 

aspectos, o estado de conservação dos edifícios e as contas das confrarias ou irmandades 

neles instituídas. Estas informações eram depois remetidas aos Provedores e Contadores 

dos Resíduos, Capelas e Albergarias e Confrarias que fariam cumprir todos os legados e 

encargos impostos nos templos visitados. Acrescentava o mesmo Alvará: «O que os 

ditos provedoores & contadores assi farão de modo que a tenção do Sagrado Concilio 

Trindetino aja effecto»76. 

Conscientes da diversidade arquitectónica, institucional e jurídica do mundo 

católico, os homens que reuniram no Concílio de Trento (1545-1563) não trataram, 

especificamente, de fazer uma distinção entre templos, segundo a sua dimensão ou 

localização, nem legislaram sobre aspectos particulares da fábrica de tais edifícios. 

Preocupados em morigerar os costumes, controlar os proveitos da Igreja e refrear os 

excessos institucionais apontados pelos reformadores protestantes, os pontífices e 

demais eclesiásticos que presidiram ao concílio dirigiram as atenções para os aspectos 

morais e económicos de uma Igreja em cisão. Todavia, alguns capítulos das Sessões 

conciliares referem-se à dimensão colectiva de certas igrejas, ou seja, à importância 

eclesial segundo os sacerdotes e fiéis que lhe estavam submetidos espiritual e 

temporalmente. Este aspecto, o da extensão do capital humano sob determinada igreja, 

frequentemente ignorado pelos historiadores, revela-se uma das principais preocupações 

                                                 
75Idem, Ibid, pp. 192-193. 
76 Leão, Duarte Nunes- Leis extravagantes e reportório das Ordenações. Gonçaluez, 1569. , p. 43. 
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de Trento. De facto, entrevê-se ao longo de várias sessões do Concílio a necessidade de 

ordenar o território e administração diocesanas, provendo igrejas pobres e criando 

outras em lugares distantes. Falaremos deste aspecto quando nos referirmos à criação 

das igrejas curadas.  

A substituição de «igrejas caídas», na sessão XXI, capítulo IV e a transplantação 

dos seus altares e capelas «com todos os emolumentos, e encargos impostos» acaba por 

ser a única referência directa ao espaço-instituição. Sem, contudo, referir-se à 

administração, consagração e construção de templos privados, o Concílio adverte «[...] 

não permittirão, que Sacerdotes alguns Seculares, ou Regulares, offereção o santo 

sacrificio nas casas particulares, nem em parte alguma, fóra da Igreja, e Oratorios 

dedicados ao Culto Divino, e que forem para isto visitados, e designados pelos mesmos 

Ordinarios [...]»77. Oratório, designava, pois, segundo os homens de Trento, um espaço 

devocional privado, separado da igreja. A palavra prosseguiu no vocabulário português 

como pequeno lugar religioso doméstico, nicho, ou pequeno altar portátil78. 

Cabia ao novo Bispo, cujas funções e importância saíam reforçadas de Trento, 

organizar na sua diocese todos os aspectos que diziam respeito à edificação, 

conservação e gestão de novos templos. Nesse sentido as Constituições Sinodais são 

fontes jurídicas, primárias, para o estudo da organização litúrgica e arquitectónica pós-

tridentina. Focámo-nos, especificamente, nas que dizem respeito ao Bispado de 

Lamego. 

Dos sínodos de 1561 e 1639, presididos, respectivamente por D. Manuel de 

Noronha e D. Miguel de Portugal, resultaram as Constituições lamecenses de 1563 e 

1683. As primeiras, idealizadas ainda no decurso do Concílio tridentino, embora pouco 

dissertem sobre a erecção de novos templos e sua administração (título XIIII, 

constituição XIIII), são bastantes claras em relação à tipologia reconhecida a nível 

diocesano no concernente a edifícios religiosos: «e prohibido que ninguem faça nem 

edifique igreja, moesteyro, nem hermida, sem licença, & auctoridade do prelado»79. 

Seguem o modelo de outras congéneres (ex. Coimbra, 1591), cujas determinações nunca 

se referem a capela se não com o sentido de espaço interior de uma igreja, dedicado a 

certa devoção, ou ainda a obrigação instituída para perpetuação de voto. 

                                                 
77 IGREJA CATÓLICA- O sacrosanto, e ecumenico Concilio de Trento em latim e portuguez [...]. 
Lisboa: [Na off. de Francisco Luiz Ameno], 1781.  
78 Houaiss, António; Villar, Mauro- Oratório.  In  Debates, Temas e- Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. Lisboa, 2003c. Vol.  13, p.  5939. 
79 IGREJA CATOLICA. Diocese de Lamego - Constituições synodaes do Bispado de Lamego. Coimbra: 
Per Ioam de Barreyra, 1563, p. 123. 
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Nas Constituições de 1683, bastante mais desenvolvidas (sendo estas já fruto da 

matriz tridentina), a tríade tipológica mantém-se, mas a nomenclatura varia em relação 

às de 1563: «igreja, ermida ou oratório»80. Em vez de mosteiro, o oratório – referido, 

como vimos, nas actas do Concílio de Trento – substitui a ideia de espaço particular. 

Poderá esta alteração vocabular significar que ao paradigma de construção cenobítica da 

Idade Média, propenso à criação de recolhimentos, sucedeu um período de edificação de 

oratórios e de uma nova privatização dos espaços cultuais? Dir-se-á, então, que Trento 

define, perante os abusos que os leigos vinham praticando desde a Alta Idade Média 

(em relação às igrejas próprias e aos mosteiros familiares), um novo modelo paroquial 

de divisão do património edificado, tendo, à cabeça a igreja, seguindo-se as ermidas 

(viradas para o espaço público e comunitário) e os mosteiros/oratórios (espaços de 

devoção privada). Cabia ao Bispo, como delegado da Santa Sé, prover através de todos 

os meios necessários, para que os oratórios (ou capelas) não repetissem o modelo que na 

medievalidade dera, a senhores leigos, prerrogativas irrefreáveis. 

A Idade Moderna conhecerá um período particularmente notável a nível da 

edificação e reedificação e da instituição de vínculos e legados pios. Embora não 

existam dados estatísticos que o corroborem, a rápida disseminação dos gostos barrocos, 

derivada das orientações normativas e litúrgicas contra-reformistas, evidencia que os 

séculos XVII e XVIII foram particularmente activos em termos de construções e 

reconstruções. E que a própria espiritualidade fecundou a ideia de uma maior 

proximidade a Deus, a Cristo, à Virgem e aos Santos através dos templos e, nestes, de 

altares específicos. A complexidade estrutural das igrejas monásticas do Gótico vai, de 

certa forma, repetir-se no Barroco. O medo do Purgatório, as novas devoções e o 

impulso do culto mariano vão impelir fiéis de todos os estatutos a encomendar-se ante 

altares e em novos templos, construídos graças a um favorável clima económico. O 

incremento do número de legados por óbito que exigia uma constante azáfama 

celebrativa nas igrejas, influiu na multiplicação de novos altares patrocinados pela 

nobreza, ávida por contribuir, ao mesmo tempo, para a promoção do seu nome e para a 

salvação das almas dos seus familiares. Morgadios e capelas foram sendo instituídos em 

catedrais, igrejas, ermidas e oratórios, ao mesmo tempo que uma vaga de novos templos 

                                                 
80 IGREJA CATOLICA. Diocese de Lamego - Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas 
pello Illustrissimo & Reverendissimo Senhor D. Miguel de Portugal, publicadas e aceitas no Synodo que 
o dito Senhor celebrou em o anno de 1639 : e agora impressas por mandado do Illustrissimo & 
Reverendissimo Senhor D. Fr. Luis da Sylva, bispo do dito Bispado de Lamego, do Conselho de S. Alteza, 
&c. Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes, 1683, p. 147 e outras. 
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ia modificando a paisagem urbana e rural da Europa moderna. O crescente número 

daquelas instituições contribuiu para uma vocabulização do todo pela parte: as capelas, 

«práticas funerárias familiares dos administradores de morgadio» (81), instituídas em 

praticamente todos os templos, passam a designar não só o acto fundacional em altares 

privados, mas o espaço que os albergava, por extensão, uma circunscrição menor do que 

a do edifício dedicado a certo patrono. Por antonomásia, capela passará a qualificar o 

edifício menor, parcela inferior da matriz, ou lugar separado destas, onde se venera certa 

devoção. 

O século XVIII contribuirá, novamente pela via legislativa, para consolidar o uso 

do vocábulo capela. Durante o governo do marquês de Pombal, legislou-se 

abundantemente sobre os vínculos82. Certos morgados e capelas, consideradas 

incipientes, foram declarados extintos. Ora, muitos desses legados estavam instituídos 

em altares de igrejas ou ermidas.  

Portanto, muito embora a partir do século XVIII se mesclem os dois termos, 

ermida e capela, num só – capela – parece-nos claro que na viragem do século XVI 

para o século XVII ainda existia uma nomenclatura fiel para o que se referia ao público 

(ermida) e ao privado (capela) em termos de edifícios religiosos. De facto, não obstante 

o facto de ambas as designações serem sinonímicas e eminentemente polissémicas, a 

Idade Média distinguia no domínio do senso comum o que era privado (mosteiro, 

oratório, capela), do que era eminentemente público (igreja, ermida). Fazia-o com base 

nos pressupostos com que abrimos este capítulo, e que qualquer fiel de hoje utilizaria 

para distinguir ou nomear um templo sem jurisdição paroquial, qualificando-o segundo 

a sua dimensão ou localização e mesmo segundo o uso que lhe era ditado por costume. 

Mas não era a localização em lugar apartado e solitário que definia a qualidade da 

ermida. Era a sua posição no espaço público ou comunitário. Canonicamente a questão 

da jurisdição revela-se fundamental para compreendermos que, para além da situação, 

era o domínio que definia o estatuto do edifício e influía na sua designação. 

  

                                                 
81 ROSA, Maria de Lurdes – O Morgadio em Portugal: sécs. XIV-XV. Modelos e práticas de 
comportamento linhagístico. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, p. 199. 
82 A lista é extensa e pode ser consultada em Barreto, António, org.- Marquês de Pombal: catálogo 
bibliográfico e iconográfico. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1982.  
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1. Jurisdições e preceitos 

 

Como temos vindo a constatar, um dos principais problemas que a legislação 

tridentina tentou resolver foi o de conter ou controlar a construção e a disseminação de 

edifícios destinados ao culto fora do alcance eclesiástico. Desde dos primeiros tempos 

do cristianismo que a erecção de templos particulares esbarrava com uma Igreja coesa. 

Como nem sempre a comunidade dispunha de meios para edificar, coube ao nobre, ou 

ao proprietário local, oferecer a propriedade e o estipêndio necessário à construção de 

um templo que adoptava um carácter semi-público. Mas dada essa especificidade, as 

ofertas dirigidas à entidade tornavam-se propriedade do ofertante. Muitas igrejas e 

mosteiros cresceram a partir deste acto fundacional que acarretou prerrogativas 

expressas, mais tarde, em direitos de padroado – certas igrejas e mosteiros tornaram-se 

autênticos potentados económicos geridos por leigos. A própria Coroa, mercê do 

crescimento do número de capelas e espaços sacros – imunes e, portanto, fora do 

alcance régio – começara a empreender esforços para obstar à erecção de instituições e 

edifícios83. 

Nesse sentido a Igreja sempre tentou refrear a construção e administração 

particular dos edifícios religiosos, apropriando-se do direito de reconhecer, ou não, a 

sua existência. De que forma? Primeiro, através da dedicação (dedicatio), ou da 

consagração (consecratio), ritos que no início incluíam a translação de relíquias e 

depois, – quando as relíquias por si só assumiam o poder sacralizante – atribuindo aos 

seus sacerdotes o exclusivo direito de confirmar pelo ritual e pela lei canónica, o espaço 

sagrado. Depois, atribuindo certas concessões ou indulgências que conferiam diferentes 

estatutos aos templos, promovendo-os ou inibindo-os segundo vários aspectos, 

nomeadamente o seu estado, a notoriedade de certa devoção nele venerada, ou, no caso 

de ser propriedade dominial, cedendo às pressões clientelares e monetárias do seu 

proprietário que pedia privilégios para o seu oratório ou capela, etc. 

Ora, os rituais consecratórios definiam a qualidade não-profana dos edifícios. 

Separavam-nos dos bens terrenos e temporais e integravam-nos no mundo sagrado 

devidamente gerido pela Igreja e pelos seus homens. Aqui começa o primeiro sentido de 

posse dos templos. Todos os edíficios de culto cristão, não obstante possuírem uma 

administração laica ou integrarem (juntamente com os seus encargos e instituições) um 

                                                 
83 Rosa-. Op.cit., p. 38. 
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património privado, estavam afectos ao património espiritual da Igreja, submetiam-se ao 

Direito Divino. No século XVII um tratado de teologia sobre os poderes do bispo 

tridentino, salientava três razões sobre a importância e necessidade da consagração: 

 

«[...] a primeira para se lançar o diabo fora, & o seu poder daquelle lugar, que se dedica a Deos; segunda, 

para que mais decentemente, & mais devotamente se fação preces, & orações a Deos,& em aquelle lugar 

sejão mais aceitas; Terceira, para que se salvem nellas, os que a ellas se acolherem»84. 

 

Expurgado do mal, o novo edifício passava a gozar de um estatuto comum aos 

demais templos católicos e destacava-se do mundo temporal por ser local resguardado, 

inclusive, do braço da autoridade civil. A última razão, indicada pelos teólogos para a 

consagração eclesial não é, apenas, um mero exercício teórico, nem uma metáfora sobre 

o carácter sacralizante do espaço, em particular. Os locais consagrados constituam 

refúgio para quem procurava escapar, ainda que temporariamente, à lei, fosse salvando-

se da punição por algum crime, fosse para perpetrar um matrimónio clandestino85. 

Os rituais dedicatórios são bem conhecidos para as igrejas. Plasmado num 

cerimonial que deve ter alcançado um certo grau de uniformização por volta do século 

IX86, cabia ao bispo presidir a uma cerimónia que, não obstante o carácter facultativo de 

certos ritos, podia inclui a deposição de relíquias, a unção do altar e das paredes a 

defumação com incenso e, finalmente, acto indispensável, a bênção do local através da 

aspersão. Estes actos referem-se, ainda à Idade Média e ao caso das catedrais e igrejas, 

construídas ou reconstruídas para a mesma função, num período em que a fragmentação 

dos corpos dos mártires alimentou a vaga de consagrações e dedicações pelas relíquias.  

Para os templos menores, públicos ou privados, antes e depois de Trento (em cujo 

Concílio se não admite a celebração da Eucaristia em local não consagrado) a legislação 

canónica é silenciosa ou omite questões específicas ao ritual o que nos leva a considerar 

                                                 
84 Andrade, Lucas de- Manual das ceremonias da Missa solemne de tres padres, e das Missas dos 
defuntos, & das que se devem guardar nas horas canonicas, que se cantão solemnemente, & das 
procissoes solemnes em que se levar o SS. Sacramento. Lisboa: Ant. Alz, 1652.  
85 Cf. PORTUGAL- Ordenações Filipinas. Rio de Janeiro: Edição de Cândido Mendes de Almeida, 
1870. Livro II, título V: «[…] mandamos, que a immunidade da Igreja haja lugar em qualquer Igreja, 
ainda que não seja sagrada, com tanto que seja edificada per auctoridade do Papa, ou Prelado, para nella 
se celebrar o Officio Divino.», p. 424. Estavam excluídos da imunidade escravos, mouros, judeus e 
profanadores, entre outros. 
86 «O rito actual provém da fusão de vários ritos. A fusão operou-se no século IX, por influência galicana: 
- A transferência das relíquias, a aspersão e a crismação do altar, já se encontram no “Ordo de S. 
Amândio”; as ladainhas, a aspersão e crismação das paredes, e a bênção das toalhas e dos vasos, 
encontram-se no Sacramentário de Angôuleme; o de Drogão, de Metz, acrescenta as vigílias, sem se 
referir à unção das paredes». Cf. Reis, Sebastião Martins dos- As catedrais portuguesas e a dedicação a 
Santa Maria. Lisboa: Livraria S.E.T. Editora, [1955]. pp.40-41. 
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que a cerimónia seria semelhante, diferindo, apenas, no estatuto do consagrante. O rito, 

comum a todos os edifícios cultuais, fixou-se no novo Pontifical Romano. À bênção da 

primeira pedra e à sagração do altar e edifício principal das igrejas maiores presidia o 

bispo, a capelas ou oratórios e ermidas, ou o mesmo, ou o seu delegado, que poderia ser 

o pároco. Para estes edifícios parecia bastar uma bênção. Recebiam, depois, 

consagradas pelo Prelado, as pedras de ara que eram distribuídas pelos altares do novo 

templo. 

Quando em 1632 se reuniu sínodo em Lamego, chegou a esta assembleia a 

informação de que «algumas pessoas edificão Capellas, ou Ermidas, & fazem nellas 

dizer Missa por Religioso exemptos, para ficarem conseguindo seu intento, sem licença 

do Prelado»87. Por isso os decisores foram exemplares no seu parecer: pena de 

excomunhão maior e 20 cruzados para os que começassem obra nova, sem requisitarem, 

atempadamente, licença episcopal. Esta obrigação aplicava-se a todos os que 

desejassem construir ou reconstruir Igreja, Ermida, Capela, Mosteiro ou Colégio88. 

As Constituições de 1673 que assumem, em pleno, as orientações tridentinas, são 

muito claras quanto à instrução do processo para edificação, reedificação e consagração 

de templos. E, no caso das Igrejas, o capítulo IV, do liv. IV dedica onze parágrafos às 

«cousas que devia aver, fixas, & permanentes em todas as Igrejas Parochiaes». Neste 

aspecto, os eclesiásticos foram particularmente minuciosos a esboçar a ideia de uma 

igreja da Contra-reforma.  

Os altares deviam ser de pedra ou tijolo, sólidos e sem aberturas, da altura de 

quatro palmos e meio (sem contar com o estrado) distinguindo-se o maior pela 

dimensão de 9 palmos de comprido. Sendo de madeira não podia sagrar-se, nem sobre 

ele celebrar missa, enquanto não fossem colocadas as pedras de ara previamente 

consagradas89. Obrigava-se que o tabuleiro de madeira sobre o qual o sacerdote 

celebrava fosse do tamanho suficiente para que, quando ele executasse a genuflexão, os 

seus pés não ficassem fora do mesmo. Ao altar-mor deviam conduzir três degraus e aos 

                                                 
87 Diocese de Lamego-. Livro IV, tít. I, cap. I, pp. 297-298. 
88 Idem, Ibid., p. 297. 
89 O título VI, do capítulo IV, do Livro I das Constituições de 1683 refere-se ao sacrário e das suas 
características: «E sejão por dentro forrados de Setim, Damasco, Veludo raso, Carmesim, ou ao menos, 
de Tafetá da mesma cor; & por fóra dourados. E de tal modo, que pareça bem aposento, em que está 
recolhido o Senhor. E dentro do sacrario averá, como he costume, hum Cofre pequeno, & de boa 
proporção, forrado por dentro, & por fóra da dita seda, salvao for de tal materia, que se escuze forro. No 
qual estará a Sagrada Hostia em Corporaes de Linho fino, ou de Olanda, muito limpos. E o dito Cofre 
estará sobre hua pedra de Ara, fechado com chave particular. E também averá outra, com que estará 
sempre fechado o Sacrario ambas dourada, & e em poder do Parocho. O qual as trará ambas juntas em 
hua fita, ou cordão de seda». Idem, Ibid, p. 37. 
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laterais, pelo menos um, sendo a capela maior separada do corpo da igreja por um 

gradeamento que obstasse à permanência de leigos, naquele espaço, durante os ofícios. 

E na capela-mor deviam abrir-se os armários necessários para resguardo dos óleos e 

demais vitualhas e alfaias. 

Todas as igrejas, novas ou reconstruídas, deviam ter um sacrário, pia baptismal, 

(resguardada em arco ou capela com gradeamento) localizada à mão esquerda da 

entrada principal. De ambos os lados das portas de acesso ao templo localizar-se-iam 

pias de água benta, que o pároco devia ter sempre providas. 

Num período em que a palavra adquiria cada vez mais expressão, nos contextos 

litúrgico e catequético, não é esquecido o púlpito, a edificar ao longo do corpo da igreja, 

em local de onde se visse o altar-mor. Também dentro do universo da palavra e da voz 

(«baixa e secreta»), o confessionário assumia-se como um móvel que devia existir em 

número suficiente, arrumado em local bem visível, de madeira, sendo a divisão bocal 

entre ambos os interlocutores, à maneira de um ralo ou grades estreitas da mesma 

madeira, ferro, ou de folha da Flandres. 

Ainda no tocante à sonoridade, deviam existir não menos de 2 sinos por cada 

igreja, para que a paróquia pudesse ser alertada dos ofícios e demais actos a ocorrer na 

paroquial. 

Para guarda das alfaias, paramentarias, livros e outros bens móveis afectos ao 

culto ou à gestão da igreja, devia edificar-se uma sacristia com os seus «caixões de 

madeira». Era aqui que se vestiam e despiam os celebrantes e daqui saíam com a 

«decência, authoridade & compostura» convenientes. 

Finalmente, a igreja devia ser circuitada por um adro, ou cemitério, onde se 

enterravam os fregueses. Devia ser benzido por autoridade do Prelado e fechado por 

parede, para sua protecção90. 

Embora não nos debrucemos sobre o estatuto, significado e alterações 

arquitectónicas pós-tridentinas na igreja paroquial, não podíamos deixar de fazer 

referência aos parágrafos que as Constituições de 1673 lhes dedicam uma vez que só a 

este edifício é concedida esta minúcia descritiva. Cremos, porém, que este modelo de 

planta será aproveitado para a edificação de outros templos, nomeadamente as ermidas, 

que observam a inclusão de alguns pormenores artísticos e arquitectónicos definidos 

para a matriz. 

                                                 
90 Idem, Ibid, livro IV, capítulo IV. 
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De facto, em relação à organização arquitectónica das ermidas ou capelas, as 

Constituições de 1673 são praticamente silenciosas. Apenas as de 1563 fazem referência 

a alguns aspectos da composição da estrutura:  

 

«E as hermidas que agora ha em nosso bispado, & assim as que se fizerem estaram fechadas com 

chave, & nas portas teram huas grades per poderem fazer oraçam de fora, & a chave terá um vezinho 

mays chegado que terá carrego de as fechar & abrir quando se ouver de dizer missa nellas, & todo ho 

outro tempo estariam fechadas, & com a janella das grades abertas nas quaes averá altar bem concertado, 

imagens ou retablo, & as toalhas ou mantenes sãos & limpos & tudo se fará aa custa de quem a isso for 

obrigado ou de quem a edificar, & onde nam ouver a tal obrigaçam nem algua pessoa ou pessoas, que se 

queyram obrigar a tellas assi concertadas, se derribará polla enformação que temos das deshonestidades 

que se nellas fazem. Por assi estarem abertas & desconcertadas, & entrarem nellas boys, vacas & outras 

alimarias: & aas vezes pedintes que fazem nellas algumas torpezas & outras cousas que nam convem ao 

acatamento dos taes lugares, & os que ho sobredito nam comprirem pagaram dous cruzados pera as obras 

da nossa See, & meyrinho»91. 

 

Sobressai neste excerto um aspecto que será retomado e abordado em 1673: a 

necessidade de salvaguarda de um espaço frequentemente negligenciado e desprotegido, 

fosse devido à sua localização, ou pela incúria dos fregueses. A existência de portas 

seguras, devidamente fechadas, mas com aberturas para permitir a veneração a partir do 

exterior salienta esse aspecto solitário da ermida, situada à beira dos caminhos e à mão 

de viandantes, pedintes e outros passageiros. No interior, devia existir um altar com 

imagens ou retábulo, tudo devidamente asseado para contrapor a certos casos de 

abandono e profanação ocasionados por mão desonesta e animais errantes. Cabia aos 

visitadores avaliar o estado da ermida, punir os responsáveis pelo descuido e, caso fosse 

necessário, ordenar a destruição da mesma. 

Em 1683 algumas das preocupações mantêm-se, assim como as obrigações. 

Consideram-se as ermidas necessárias, sobretudo em aldeias distantes da igreja matriz, 

onde o pároco podia levar o Santíssimo Sacramento. Aconselhava-se, porém, a sua 

construção em locais povoados, ou próximo destes e caso existissem ermidas já erectas 

em sítios agrestes, sem sustentação e em ruína, novamente se preceituava a demolição. 

Devia, todavia, manter-se as que possuíam renda ou dote bastante para ornamentos e 

fábrica. Os eclesiásticos referiam-se, certamente, a alguns dos santuários eremíticos que 

eclodiram durante a Idade Média e que ainda no século XVII atraíam a si fiéis e devotos 

                                                 
91 Diocese de Lamego- Constituições synodaes do bispado de Lamego. Coimbra: Joam de Barreyra, 
1563. Título XIIII, const. XIIII, p. 123-124. 
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em número suficiente para permitir aproveitar o rendimento dos votos e dos legados 

pios na gestão do edifício e respectivo culto.  

Porém, grande parte destas obrigações referia-se a templos já existentes. O que 

sabemos sobre as novas construções? As Constituições de D. Frei Luís da Silva são 

bastante claras quanto ao processo de edificação e autorização para celebração da 

eucaristia. 

Numa primeira fase, o executor devia pedir licença ao prelado para a obra; em 

seguida, o Bispo, ou o seu representante, procedia à vistoria do espaço para averiguar se 

estava acabada e o altar «em forma conveniente» e, finalmente, procedia-se a novo 

pedido de licença, desta feita para se poder dizer missa nela. O sacerdote que 

desrespeitasse tais obrigações e celebrasse eucaristia no templo sem qualquer uma das 

licenças necessárias, incorria em excomunhão, castigo e multa ou suspensão das ordens, 

tratando-se de religioso. A ermida (ou capela) seria interdita até à correcção das 

infracções, avaliadas pelos visitadores eclesiásticos. 

A concessão de privilégios e indulgências foi outro dos instrumentos da Igreja 

para controlar a instituição ou edificação de templos menores, públicos ou privados. A 

edificação, ainda que de iniciativa particular, dependia dos rituais consecratórios e da 

ratificação episcopal ou pontifícia.  

Dado que o Concílio de Trento sublinhou a importância da Eucaristia, realçando o 

valor simbólico e físico das sagradas espécies, não bastava a um templo ser consagrado, 

se ao Corpo não se insuflasse uma Alma. Às fundações pétreas do edifício e do altar (o 

Corpo) devia juntar-se um sacrário para albergar a píxide, o cálice e a patena e nelas as 

vitualhas místicas (a Alma) com que se encenaria e celebraria o mistério da Última Ceia 

e o milagre da Transubstanciação. Ora, já na Idade Média a presença fixa da hóstia 

consagrada não era prerrogativa de todos os templos. 

A existência de altar dedicado e consagrado, da pia baptismal e cemitério definiu a 

qualidade de igreja matriz paroquial, que assegurava na medievalidade todos os 

sacramentos e em redor de cujo eixo se processava a vida religiosa da freguesia. Com 

Trento pretendeu-se reavivar o Culto Eucarístico e embora a procissão do Corpo de 

Deus se fizesse já desde o século XIV, estimulou-se a dilatação do louvor eucarístico 

pelas ruas das cidades, vilas e aldeias, onde o Santíssimo Sacramento, exposto numa 

custódia, circulava em cortejos, que o Barroco transformou em sumptuosos desfiles 

sociais. Este aspecto de mobilidade, de transferência transitória do sagrado para fora dos 

limites da igreja, consentiu também que a matriz deixasse de ser a principal fonte da 
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sacralidade. Onde estavam as sagradas espécies, estava Cristo em substância e a 

veneração do Seu Corpo – culto eucarístico – tornara-se um vector essencial da vida 

espiritual cristão92. Prolongava-se pelos novos templos, no sagrado viático e nas 

procissões. Os inúmeros continentes que a liturgia tridentina criara ou aprimorara, como 

os estojos da píxide, os cofres das reservas dos Santos Óleos, os altares portáteis, ou o 

porta-viático são testemunhos materiais desta sacralidade móvel. De que as ermidas e 

capelas beneficiaram ao tornarem-se a casa, permanente ou efémera, do Corpo de 

Cristo. De resto, a obrigatoriedade de respeitar os dias santos e assistir à Missa na igreja 

paroquial colidia com algumas dificuldades, desde logo certas obrigações profissionais, 

o que levou a transferir para as ermidas algumas celebrações, como as missas matutinas 

para que os pastores ou fiéis que, pela distância, não podiam deslocar-se à matriz, 

cumprissem o preceito93.  

Símbolo da presença e permanência do Corpo de Cristo, o sacrário constituiu a 

partir do século XVI uma das peças de mobiliário mais importantes na igreja e, 

subsequentemente, nas ermidas que possuíam licença para receber o Santíssimo 

Sacramento em permanência94.  

A concessão de licença para a existência de sacrário (licença que cabia ao Bispo 

passar) variava, no caso das igrejas, com o número de moradores que o templo servia. 

Em Lamego, no ano de 1583, eram necessários 30: 

 

 «[...] ordenamos & mandamos, que todos os Commendadores, Rectores, ou pessoas que regimento de 

                                                 
92 Sobre a devoção eucarística e o seu significado artístico e social, sugerimos a consulta dos seguintes 
trabalhos:Martins, Fausto S.- Trono eucarístico do retábulo barroco português.  In  I Congresso 
Internacional do Barroco: actas (II volume). Porto: Reitoria da Universidade do Porto/Governo Civil 
do Porto, 1991. Vol.  2, p.  17-58.; [AA.VV]- A Divina Eucaristia no Concelho de Ovar: expressão 
artística e cultural. Ovar: Câmara Municipal, 2006. ISBN 972-8174-34-9.; Azevedo, Carlos Moreira- 
Eucaristia.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2000. ISBN 972-42-2459-7. Vol.  4, p.  388-396. e [AA.VV]-.  
93 Os pastores, por exemplo, que passavam todo o dia nos termos comunais, ou os almocreves, cujo mister 
obrigava a ausências prolongadas. Nesse sentido certas ermidas constituíram delegações das matrizes e 
eventualmente adquiriram o estatuto de igrejas filiais ou curatos. Como refere João Marques, «[…] a 
Sagrada Congregação dos Ritos tornara explícito, desde 1629, que não se podia proibir a celebração da 
missa em capela e oratório, situados dentro dos limites da freguesia, antes de ser dita a paroquial ou do 
dia.», Marques, João Francisco- Rituais e manifestações de culto.  In  Azevedo, Carlos Moreira- História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  2, p.  517-601., p. 520. Em 1685 
(Agosto, 16), na freguesia de Leça da Palmeira, diocese do Porto, os visitadores anotam: «Attendendo nos 
à grande povoação desta freguezia, e ao requerimento do povo della, e outras rezoins, revogamos o 
capitulo da vizitação que prohibe o dizerse missa nas hermidaz desta freguezia antes de se dizer a dos 
freiguezez», transcrita em Silva, Lisbeth Marilin Santos da- As visitas pastorais na diocese do Porto : 
(1675-1800) : os comportamentos desviantes censurados. Porto: Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto,  2007. , vol. II, p. 180. 
94 Guerreiro, Jacinto Salvador- Mobiliário eclesiástico.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de 
História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  3, p.  231-236., p. 232-233. 
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igrejas curadas, ou mosteiros teverem, que estiverem em povoado de trinta vezinhos conjuntos aa igreja 

ao menos, & dahi pera cima, façam honrrados sacrarios aa custa das mesma igrejas, ou mosteiros, onde 

estee ho Sanctissimo Sacramento com todo o acatamento & veneraçam possivel, segundo possibilidade 

de cada igreja»95. 

 

Em 1683 fala-se em 40 moradores e admite-se já que certas ermidas o possuam: 

 

«[…] mandamos, que o dito costume se guarde inviolavelmente, & que os Sacrarios, que de presente ha 

nas Igrejas Parochiaes ou por justa causa em algua Ermida dentro lugar, estejão em forma conveniente, 

quanto for possível; para nelles estar tão alto, & soberano Sacramento»96. 

 

A preocupação com a profanação das sagradas espécies, através da violação ou 

dessagração devida a roubo ou ofensa às alfaias leva, quer os sinodais de 1561 quer os 

de 1639, a salientar que os edifícios com sacrário deviam localizar-se em território 

urbano e nunca em local isolado. É natural, portanto, que a licenças passadas pelo 

ordinário para a existência de sacrário fossem na sua maioria destinadas a ermidas em 

ou imediatamente contíguas às povoações e que este facto tenha influído na criação de 

novos curatos ao longo dos séculos XVI e XVII. 

As casas particulares podiam receber altares portáteis para que os enfermos 

pudessem assistir à missa e receber a comunhão e algumas capelas e oratórios privados 

foram recebendo sacrário e a permissão pontifícia ou diocesana para possuírem 

Santíssimo Sacramento.  

Em todos os templos, exigia-se limpeza e a dignidade na apresentação daquele 

móvel que devia estar localizado no ponto central do retábulo, ao nível da visão do fiel 

e, contendo as sagradas espécies, devia estar alumiado, dia e noite97. 

Por outro lado, na sequência da mimetização da estrutura espacial da matriz pelas 

ermidas, não foi apenas o sacrário que passou a constituir um elemento móvel dos 

templos menores. Também o baptistério parece ter constituído novo elemento de alguns 

dos novos espaços de culto. De facto, a urgência do baptismo exigia uma deslocação 

célere à igreja matriz, nem sempre possível em regiões onde a orografia e o clima o não 

                                                 
95 Diocese de Lamego- Constituições synodaes do bispado de Lamego. , p. 43 Tít. VII, const. VIII.  
96 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. Livro I, título VI, capítulo IV, p. 
37. 
97 As Constituições estipulavam, também, que o Santíssimo, fora da igreja e exposto na custódia, fosse 
sempre acompanhado por círios ou lanternas. 
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permitiam. A igreja, como referimos atrás, devia possuir o seu baptistério 

simbolicamente posicionado à entrada do edifício. Porém, a documentação é mais uma 

vez mais omissa no respeitante à ermida. Tal nos leva a crer que se seguisse aqui regra 

semelhante à da existência de altar fixo consagrado, quando se justificasse a sua 

existência, cabia ao ordinário autorizá-la98. 

Porém, torna-se claro que a concessão de tais privilégios indica-nos o caminho 

para a autonomização da ermida e a sua consequente transformação em igreja. 

 

1.1. Indivíduos, funções e poderes 

 

Como qualquer edifício, a ermida congregava ao seu redor, desde a construção, 

uma plêiade de indivíduos que concorriam para a sua existência. E não incluímos nesta 

lista os anónimos que, com as suas mãos, tratavam do corte da pedra e da madeira para 

os alicerces, paredes e vigas que sustentavam o telhado e compunham toda a estrutura 

física do templo. Falamos de quem dispunha dos poderes para que a ermida se 

construísse ou prosseguisse a sua função cultual. 

Para existir e subsistir a ermida necessitava da intervenção directa e indirecta de 

homens e mulheres que mantinham com o espaço ligações mais ou menos evidentes. As 

fontes de carácter geral, como a legislação canónica e a documentação judicial 

(nomeadamente a jurisprudência) fornecem-nos, não a indicação de nomes mas, 

sobretudo, as funções de alguns desses indivíduos que tentaremos sintetizar, 

enquadrando-as na sociedade dos séculos XVI a XVIII. 

Desde logo as figuras do instituidor e do administrador que por vezes se 

confundem. De facto, embora a ermida estivesse tendencialmente aberta ao público e 

associada ao termo das comunidades, sucedia ser, por vezes, resultado de fundação 

privada. Por instituidor entendia-se o indivíduo, homem ou mulher, que por voto, 

piedade ou devoção, fundava um edifício para nele se venerar determinada entidade. 

Distinguia-se o ser espaço público ou privado se o templo fosse edificado como 

estrutura autónoma, preferencialmente virado ao caminho e que o objectivo maior da 

sua construção fosse o meramente devocional e não a perpetuação de nome ou a 

vinculação de certo património para dotação do culto, o que redundaria em capela. Por 

                                                 
98 O actual Código de Direito Canónico estabelece a igreja ou o oratório como lugares próprios para o 
baptismo admitindo, em casos excepcionais, a utilização de outro local decente. Igreja Católica- Código 
de Direito Canónico: promulgado por S.S. o Papa João Paulo II. Braga: Conferência Episcopal 
Portuguesa/EAO, 1995. , cânones 857-859. 
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isso o instituidor é por vezes referido como dotador, dado que lhe cabia dotar a ermida 

e o culto com património suficiente à sua sustentação. Ainda durante a Idade Média 

foram sendo construídas ermidas que, sem escritura dote ou de fábrica, ou caíram em 

ruína ou tornaram-se património privado de familiares do instituidor. Estes 

administradores ou assumiam a gestão do espaço (nos casos em que o culto se tornara 

rentável)99 ou escusavam-se a contribuir para a sua manutenção, invocando uma 

fundação cuja data se perdia nos séculos. Exemplos de uns e outros multiplicam-se na 

documentação régia, diocesana, monástica e municipal, a cujas instituições prestavam 

contas. E à medida que os visitadores redobraram a vigilância sobre o património 

imóvel das paróquias, vários casos foram sendo conhecidos. A própria jurisprudência 

tomou e tornou alguns exemplos levantados pela vigilância tridentina para futuras 

decisões, porquanto num universo em que o documento não existia ou não se 

conservara, a definição do que era comum e particular tendia a diluir-se. Contudo, a 

ideia de um edifício semi-público, designação como aparece algumas vezes sugerida por 

alguns autores actuais, é inconcebível segundo as legislações canónica e civil do 

período contra-reformista. 

Clarificar sobre o estatuto de uma capela ou ermida - que envolvia dissertar sobre 

as noções de privado ou público -, tornou-se uma obsessão para tratadistas e 

jurisconsultos da época moderna. Estava em causa um património que ia além das 

paredes do próprio edifício. Entre dotações imobiliárias, hipotecas e rendimentos de 

óbitos e outros legados, as capelas ou ermidas constituíam um valioso capital que 

importava controlar. Por outro lado, quando esse capital não existia ou era ténue, cabia 

conhecer e responsabilizar o responsável pelo estado do edifício, intimando-o ao 

restauro ou reabilitação do mesmo. 

Como tal, as figuras do instituidor ou fundador e do administrador aparecem 

amiúde na documentação referente às ermidas. Tal administração podia ser feita por um 

indivíduo, conjunto de familiares ou por uma instituição, como uma Ordem religiosa ou 

ainda pelo Senado Municipal. Em relação ao povo, não se pode aplicar a ideia de 

administração.  

Devemos sublinhar que a expressão sobejamente utilizada no século XVIII pelos 

memorialistas, de que determinada capela «é do povo», não implica a noção de 

                                                 
99 Um destes casos, o de uma ermida fundada por particular, caída na obscuridade, reabilitada como 
santuário e posteriormente requerida a sua administração pelos descendentes do fundador, vem narrada 
Por I. Vilhena Barbosa no Archivo Pitoresco de 1864. Trata-se do Bom Jesus do Monte, em Braga. Cf. 
Barbosa-. 
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propriedade, mas de uso, segundo conceito do que era público ou comum100. A 

administração das ermidas ou capelas vulgarmente designadas «do povo», estava 

entregue ao pároco ou, em determinados casos, a agremiações laicas, tais como 

confrarias ou irmandades as quais podiam traduzir uma gestão colectiva, mas nunca 

comunitária, como aquela expressão anacronicamente pode sugerir. O «povo», entidade 

abstracta e heterógenea, podia ser representado ou pelas figuras do juiz e do procurador 

da igreja ou pelo juiz da confraria a que pertencia101. 

Um dos casos de instituidor podia ser o do eremita. Ao longo da Idade Média, o 

fenómeno eremítico deu origem à eclosão de cultos que se tornaram o embrião de 

espaços devocionais mais complexos. Como notou Lúcia Rosas, em relação ao 

eremitério de Os Santos, em Sendim, «a motivação da construção de pequenas ermidas 

está habitualmente associada não só à prática da vida eremítica, mas mais nuclearmente 

à devoção e aos itinerários de santidade»102. Ora, muitas ermidas surgiram do encontro 

destas variáveis, cabendo frequentemente à intervenção laica, individual, a gestão destes 

espaços, marginais à própria hierarquia eclesiástica. De facto os eremitérios começaram 

por ser um modo de vida inspirado pela palavra dos Evangelhos e pelo modelo maior de 

Cristo que em determinado ponto da sua vida se retirara para o deserto. A nível 

hagiográfico muitos foram os santos e santas que viveram apartados do mundo 

praticando um estilo de espiritualidade solitária, habitando sob lapas ou em grutas, 

como Santa Maria Madalena, Maria Egipcíaca ou São Jerónimo. Porém, mesmo o 

eremitismo «espontâneo e anárquico»103 dos primeiros tempos do Cristianismo, - aquele 

que não resultou no cenobitismo ou monaquismo -, deixou as suas marcas e motivou o 

aparecimento de locais de devoção, ditos populares. A aproximação das comunidades 

mais próximas e, depois, de outras mais longínquas, atraídas pela dureza do modus 

                                                 
100 Sobre o significado de público e privado, ver Bluteau- Vocabulario portuguez e latino, aulico, 
anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, 
dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... 
autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e latinos... . , vol. 6, p. 617 e 750..  
101 Ao juiz cabia tratar das rendas e demais negócios respeitantes à igreja, no concernente ao espaço «do 
povo», isto é, a nave. Um exemplo de eleição do juiz e do procurador e algumas das suas funções e 
prerrogativa em Costa, Francisco Barbosa da- Usos e costumes nos livros de Visitação de algumas 
freguesia de Gaia. Gaya. Vol. 2 (1984), p.281-291. Sobre o seu comportamento em Silva- As visitas 
pastorais na diocese do Porto : (1675-1800) : os comportamentos desviantes censurados. , pp. 119-
120. 
102 Rosas, Lúcia Maria Cardoso- O eremitério Os Santos em Sendim/Picote. Douro - Estudos & 
Documentos. Vol. 5, n.º 9  (2000), p.47-47., p. 49. 
103 Beirante, Ângela- Eremitismo.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História Religiosa de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  2, p.  149-153., p. 149. 
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vivendi e pelas provações do eremita confirmava um certo estatuto de santificação104.   

Talvez na esteira do que refere Ângela Beirante, de que o século XVII foi uma 

época «de grande espiritualidade eremítica», as constituições diocesanas não esqueçam 

esta figura, tratando-a por ermitão. Embora, contudo, quer Bluteau105, quer Viterbo106, 

atribuem o mesmo significado às designações eremita e ermitão, do ponto de vista da 

documentação oficial moderna, talvez para distinguir da designação Eremita já tomada 

por certas ordens107, eremitão qualifica alguém que entrega a sua vida ao cuidado de 

uma ermida ou santuário, vivendo em local isolado, mas sob a jurisdição do ordinário e 

da vigilância eclesiástica. O seu perfil e obrigações vêm definidos no título sétimo do 

livro III das Constituições de Lamego de 1683: 

 

«Há neste Bispado algumas Ermidas em que costuma haver Ermitães, os quais convém que tenham 

as partes que se requerem em ordem ao culto divino e bom serviço das Ermidas. E portanto ordenamos e 

mandamos às pessoas a que pertencer, que pressentem para Ermitães, homens de boa vida, costumes e 

devoção, e de idade conveniente e tais que sirvam de bom exemplo e que saibam ajudar à Missa. E o 

nosso Provisor achando que concorrem neles as ditas partes, lhes mandará passar Carta, sem a qual não 

poderão servir, sob pena de serem castigados arbitrariamente e inabilitados para nunca mais servirem de 

Ermitães neste bispado. O que também se entenderá, acabando-se o tempo da Carta, que lhes for passada. 

E proibimos que mulheres não sirvam de Ermitoas. Salvo se as Ermidas forem dentro dos Lugares, Vilas 

ou Cidades e a mulher for de idade conveniente e concorrerem nela as partes que se requerem.§ I. Os 

Ermitães tenham cuidado da guarda e limpeza das Ermidas, Ornamentos, e Altares e mais móveis delas; e 

ministrem com diligência e humildade o que for necessário e tiverem em seu poder para se dizer missa. E 

vigiem, que nenhuma pessoa durma, coma, jogue ou faça cousas semelhantes nas Ermidas, posto que seja 

por causa de romagem. O que eles também cumprirão»108.  

 

Ao ermitão era assim conferido um papel devidamente regulado pela Igreja, que o 

moldava segundo a ideia de um zelador e co-administrador do espaço cultual e não 

apenas um pobre solitário habitante de brenhas que pudesse operar, com as suas 

                                                 
104 Cf. Idem, Ibid, p. 151. 
105 Bluteau- Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, 
brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, 
economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores 
portugueses, e latinos... . , vol. 3, p. 187 e 189. 
106 Viterbo-. Op. cit., vol. 2, p. 24. 
107 A Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, por exemplo. Ermitão pode ter evoluído para constituir 
uma forma vernacular moderna de eremita. 
108 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , p. 25. 
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palavras e acções, «qualquer desvio doutrinário e moral»109 junto de quem os procurava 

e amiúde tratava como venerando. Cabia ao ermitão ou à ermitoa, a manutenção e 

limpeza do espaço cultual, o exercerem as funções de sacristão e o zelarem pela 

observância da decência nos costumes de quem acorria ao local.  

Porém, e na sequência da legislação tridentina, plasmada nas Constituições 

diocesanas, cabia ao pároco a administração da maioria das ermidas de jurisdição 

paroquial. Dizemos maioria, pois, em certos casos, pertencia às confrarias ou 

irmandades a gestão de alguns edifícios, como especificamente refere o parágrafo I, do 

capítulo terceiro, título sexto («Oblações e ofertas») do segundo Livro das Constituições 

lamecenses de 1683. Eram do pároco «todas as ofertas que se põem em cada uma das 

Igrejas Paroquiais, ou Ermidas e Oratórios que estiverem em seu limite e freguesia», 

excepto, «nas oblações que constar são feitas para a fábrica das Ermidas, ou Confrarias 

ou para se dizer Missa nas ditas Ermidas, porque neste caso não as podem levar os 

párocos [,] salvo se lhes pertencer o encargo da fábrica»110. Tudo dependia das 

obrigações definidas pela escritura de fábrica ou, na falta desta, pela tradição que 

qualificava o administrador pelo uso e costume quanto à recolha dos legados e à 

contribuição para a manutenção do edifício. 

Embora a documentação seja silenciosa quanto a esta questão, cremos que a 

gestão económica das ermidas seria feita através do tesoureiro da igreja. Não 

encontramos referências a tesoureiros autónomos, salvo aqueles ligados a confrarias 

cujas agremiações deviam possuir contabilidade organizada e autónoma. 

Depreendemos, portanto, que quer o juiz quer o procurador da igreja, quer ainda o 

tesoureiro, tomassem o encargo de anotar a conta corrente das ermidas e tratar dos 

interesses referentes a estas, sempre que a fábrica fosse da responsabilidade do pároco. 

Tal incluiria a arrecadação dos foros impostos em dote, ou proceder a arranjos na 

estrutura do edifício111. 

O pároco devia, pois, atender à maioria das questões relacionadas com as ermidas. 

As visitações são, aliás, bastantes incisivas neste aspecto. O titular da igreja matriz era 

                                                 
109 Beirante-.  In., op. cit., p. 151. 
110 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , p. 147. 
111 Entre alguns exemplos que transcreveremos no capítulo III, encontramos este «Mando ao iuiz e 
procurador da Igreja que a custa dos freigueses ponha hua fechadura nas grades da [...] e outra fechadura 
na porta da Capela de nossa senhora de Ruivais», visitação de Ferreiros de Tendias, de 1637, Março, 6, 
[AA.VV]- [Livro de visitações da paróquia de São Pedro de Ferreiros de Tendais]. 1694-1693. 
Acessível em Arquivo Paroquial de S. Pedro de Ferreiros de Tendais. 
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intimado a não consentir que outros clérigos, seculares ou regulares, celebrassem missa 

sem a devida autorização do ordinário ou dos respectivos prelados112, que as esmolas 

fossem utilizadas na fábrica da ermida e que esta estivesse sempre debaixo da sua 

vigilância, de forma a conservar a decência que lhe era exigida. Porém, pela leitura de 

algumas visitações e por estas admoestações, concluímos que o pároco nem sempre se 

deslocava às ermidas ou sobre elas lançava atenção particular, entregando a sua 

vigilância e gestão a certos zeladores e arrendando a colecção das esmolas a outras 

pessoas, que não o tesoureiro ou mesmo outro clérigo. De facto, as Constituições de 

1683 admitiam que, 

 

estando as Ermidas tão longe, que as não possam arrecadar comodamente por seus familiares [do pároco], 

ou pessoa Eclesiástica, as poderão arrendar a algum Clérigo ou ao Ermitão. E quando não haja pessoas 

desta qualidade, que as arrendem, então as poderão arrendar a leigos; contanto que eles por si as não tirem 

do altar, se não por um clérigo de Ordens Sacras, ou de Menores, que andem em hábito e Tonsura; 

ficando sempre exceptuadas para as Ermidas as cousas, que pela qualidade delas ou por declaração dos 

que as oferecerem são dadas para a fábrica, ou culto divino das ditas Ermidas, como fica dito113. 

 

Outrossim, a distância pessoal e geográfica do pároco às ermidas, ditava que por 

elas transitassem outros eclesiásticos que nelas celebravam missa e pregavam, muitas 

vezes sem a sua autorização e mesmo a do Bispo114. Acreditamos que alguns destes 

eclesiásticos podiam integrar missões evangelizadoras que percorriam o interior 

                                                 
112 «Mando sob pena de excomunham e de suspenção de seus officios a todos e a cada hum dos Parochos 
Mordomos Sanchristaos ou quoaisquer outras pessoas que tem cargo dos ornamentos e guarda das igrejas 
e ermidas os não dem para dizer missa nem consintão que nellas a digam regulares alguns que viverem 
fora da clauzura dos seus comventos sem primeiro lhe mostrarem licença dos seus Prellados mayores ou 
dos locais sendo dentro das doze legoas em que estes lhas podem dar e não sendo acabado o tempo das 
tais licenças.», visitação de a igreja de Gondalães, diocese do Porto, transcrito em Silva- As visitas 
pastorais na diocese do Porto : (1675-1800) : os comportamentos desviantes censurados. , vol. II, p. 
386. 
113 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , p. 149. 
114 Um dos exemplos desta distância é o caso que o reitor de Ermida do Paiva, Vicente Correia Pedroza, 
narra na sua memória sobre os usos daquela igreja: «he digno advertir o que no meu tempo aconteceo 
com Jose Duarte Esteves filho de Manoel Esteves do Villar e com Maria Monteira filha de Manoel da 
Silca do dito lugar; os quais tiraram licença do Muito Reverendo Doutor Provisor José de Basto e Cunha 
para se receberem na capella de S. Barbara do Villar. Apresentaram-me a licença para eu os hir la 
receber: Eu fiz logo hua petiçam ao dito Doutor Provisro para que não fosse eu obrigado a hillos receber a 
dita capella sem que se ajustassem comigo em o estipêndio proporcionado pro labore itineris. Sahio o 
Despacho – como pedi – por esta couza os ditos espozos para eu os hir la receber como fui me deram 
dezassseis tostoens alem do uzo da Igreja acima declarado […] neste Neste § ponham os meus sucessores 
os olhos e façam o mesmo se lhe vierem similhantes licenças porque nenhum Parocho tem obrigaçam de 
receber esposados fora da matriz em qualquer capella da freguesia, mandado-a o Provisor sem que lhe 
pageum o trabalho de lá hir», apud Carvalho, Abílio Pereira de- Mosteiro da Ermida. [s.l.]: edição de 
autor, 2001. , pp. 199-200. 
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pregando e instruindo115. 

As Confrarias ou irmandades, dentro das várias tipologias («penitenciais, 

caritativas, devocionais ou de ofícios»)116, todas com uma orgânica semelhante entre si, 

podiam administrar capelas, altares e ermidas117. E faziam-no através dos seus oficiais, 

como os capelães, mordomos, procuradores e tesoureiros que asseguravam a 

celebração dos ofícios, a representação dos interesses colectivos e a gestão os legados 

dos irmãos ou de outros devotos. 

Sobre todos pesava a figura do Visitador118. Cabia ao Bispo, ou a eclesiástico 

«pessoa de letras, experiente, [de] virtude e bom exemplo»119, correger sobre assuntos 

do foro patrimonial e moral, público e privado. Acompanhado do escrivão e do 

meirinho, deslocava-se de paróquia em paróquia e reunia ante si todos os fregueses, 

leigos e eclesiásticos, procedendo à recolha de denúncias, ao exame dos livros de 

registo paroquial e aos das contas de irmandades e confrarias, à inspecção da igreja e 

das ermidas e seu património móvel, solicitando aos moradores e seus representantes 

                                                 
115 Sobre este assunto, a que regressaremos, veja-se: Santos, Eugénio Francisco dos- Missões do interior.  
In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2000. Vol.  3, p.  221-231. Porém, a distância das ermidas à matriz e consequentemente ao 
centro da vida religiosa da freguesia, possibilitava a ocorrência de certas irregularidades (sermões não 
autorizados, por exemplo) que punham em causa a ortodoxia contra-reformista, como documenta um 
trecho desta visitação «mandamos em virtude de sancta obediencia sob pena de excomunhão maior ipso 
facto incurrenda e de sinquenta crusados pagos do aljube appliquados pera a Se e accusador que nenhuma 
pessoa eclesiastiqua ou leiga secular ou regullar cante chanssonetas ou letras algumas em lingoa 
portuguesa castelhana negra ou outra qualquer lingoa vulgar ainda que sejam feitas aos mistérios sagrados 
nas igrejas, hermidas, ou prossiçoins deste nosso Bispado, sem as tais letras serem por nos vistas e terem 
nossa approvassam inscriptis dada depois da data deste e sob a dicta censura e pennas mandamos aos 
Parochos não consintam, que o contrario se faça nas suas freguezias e que soçedendo fasersse o 
denunçiem em termo de quinse dias, 1681, Setembro, 1, visitação da igreja paroquial de Gondelães, 
diocese do Porto, transcrito em Silva- As visitas pastorais na diocese do Porto : (1675-1800) : os 
comportamentos desviantes censurados. , vol. II, p. 338. 
116 Penteado, Pedro- Confrarias.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História Religiosa de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  1, p.  459-470., p. 460. 
117 Embora estivessem sedeadas, sobretudo, nas igrejas paroquiais, como veremos no capítulo III. Tal não 
impedia que fossem instituídas nas ermidas, como expressão, talvez, de necessidades comunitárias, como 
tentaremos perceber mais adiante. De resto, como refere. P. Penteado: «A maioria das confrarias 
portuguesas medievas foram criadas a partir do século XIV e localizavam-se a em igrejas paroquiais e 
capelas próprias», cf. Idem, Ibid, p. 461. 
118 Convém recordar que o nosso âmbito de investigação se debruça sobre o caso diocesano e, como tal, 
deixamos de fora o quadro das Ordens religiosas ou militares que nos cargos e nas funções não se 
distanciava dos do bispado. Embora, cremos, existissem diferenças ao nível da eficácia na vigilância. Isto, 
claro, imediatamente antes do Concílio de Trento, pois na sequência da publicação dos seus cânones, o 
Ordinário podia visitar as igrejas de Ordens, conforme estabelecem, por exemplo, as Constituições 
Diocesanas de Lamego, de 1683 no seu Livro Quinto, titulo 31, capítulo II, parágrafo IV. 
119 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , p. 491. 
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que atendessem à decência do culto e reparassem o que estava arruinado120. Eram 

também frequentes as admoestações referentes aos costumes, no espaço público ou 

dentro dos templos, conforme testemunhos alheios ou, durante o tempo que o visitador 

estanciava na freguesia, segundo o seu próprio. As penas eram severas, como temos 

vindo a constatar e iam desde a excomunhão, até coimas em dinheiro, taxadas para a 

fábrica da sé. 

 

                                                 
120 Sobre o protocolo e as obrigações do pároco, sacristães e demais leigos ao serviço da Igreja, 
consultem-se as Constituições Diocesanas, nomeadamente as de Lamego, de 1683: idem, Ibid, Livro 
Quinto, titulo 31, capítulo III. 
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1.2. A questão do Padroado 

 

A 14 de Setembro de 1562, durante a vigésima segunda sessão do Concílio de 

Trento, o bispo de Ourense intervém para pedir ao Pontífice que não concedesse «tantas 

faculdades às cruzadas121 e às fábricas porque nascem na Espanha muitos abusos entre 

os quais está a licença que se dá toda a espécie de pessoas de poder mandar dizer Missa 

em casa […]122». Este pedido sugere que em meados do século XVI proliferariam 

oratórios e capelas nas casas nobres espanholas, onde a aristocracia assistia a missa e a 

partir de cujos espaços devia gerir, com certeza, um substancial património vincular que 

era assim desviado das mãos da Igreja. Uma situação muito semelhante ao direito de 

Padroado, que colocava nas mãos dos leigos a arrecadação de benefícios fiscais e o 

controlo clientelar das nomeações eclesiásticas. 

O Concílio não esquece, aliás, esta questão do Padroado, associando-a à 

instituição de «Igreja, Benefício e Capella». Durante séculos a fórmula jurídica deste 

privilégio, que estipulava o direito laico de apresentação em benefício de determinada 

igreja, preocupou a Santa Sé pelos abusos que compreendia e pelo enfraquecimento do 

poder religioso. Aos senhores cabia o direito de nomearam desde arcebispos e bispos 

(Padroado régio), a párocos e capelões em, respectivamente catedrais, igrejas e capelas. 

Os capítulos XII e XIII da décima quarta sessão, referem-se-lhe, advertindo:  

 

 «Ninguem, de qualquer Dignidade Ecclesiastica, ou Secular que seja, possa, nem deva adquirir, 

ou obter direito de Padroado, por qualquer razão que seja, senão fundando, erigindo de novo alguma 

Igreja, Beneficio, ou Capella; ou estando já erigida, mas sem dote sufficiente, dos seus proprios bens 

patrimoniaes a dotar competentemente. Mas em caso de Fundação, e Dotação, a Instituição será reservada 

ao Bispo, e não a outro» 123. 

 

Todavia é, sem dúvida, o capítulo nono da décima quinta sessão que regulamenta 

o direito de Padroado, apontando alguns dos abusos registados na execução deste 

benefício e regulamentando, daquela data em diante, a sua transmissão e administração. 

O capítulo é claro quanto aos abusos que se vinham prepertando: a posse abusiva de 

padroados para os quais não existiam provas documentais de instituição ou fundação, a 

                                                 
121 Deve tratar-se com certeza da referência às indulgências adquiridas pelo apoio na luta contra os infiéis. 
Veja-se Bula da Cruzada, Godoy, José Eduardo Pimentel de; Medeiros, Tarcísio M.- Tributos, 
obrigações e penalidades pecuniárias de Portugal antigo. Brasília: ESAF, 1983.  
122 Castro, José de- Portugal no Concílio de Trento. Lisboa: União Gráfica, 1945. pp. 409-410 
123 IGREJA CATÓLICA-.  
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transmissão não consentida dos benefícios e a intromissão dos Padroeiros na gestão dos 

rendimentos das igrejas. Para obstar a tais fraudes, o Concílio, reconhecendo que seria 

injusto abolir tal privilégio, deliberou: a) que todos os Padroados provassem a sua 

origem (devidamente atestada por escrituras autênticas e apresentações continuadas por 

tempo não inferior a 50 anos); b) que o Bispo tomasse o encargo de avaliar sobre a 

idoneidade dos Padroeiros (no caso de serem inferiores deviam sujeitar-se a exame do 

Prelado); c) que os Padroeiros não se imiscuissem «na percepção dos fructos, 

rendimentos, e obvenções de quaesquer Beneficios, ainda que por fundação, e dotação 

fossem verdadeiramente do direito do Padroado» (sublinhado nosso)124; d) proibir a 

transmissão do direito de Padroado, por venda ou outro, reservando para os infractores a 

pena de excomunhão e privação do mesmo direito. Sobre o Padroado e benefícios 

unidos fundados há menos de 40 anos, cabia ao Ordinário revistar e examinar caso a 

caso, procedendo o mesmo à anulação ou ratificação, segundo a sua situação canónica. 

Embora a figura jurídica do Padroado seja francamente conhecida no tocante a 

igrejas catedralícias, paroquiais e monásticas (mormente para a Idade Média), cremos 

ser praticamente ignorada quando aplicada a outras instituições, como as capelas e 

ermidas, sobretudo no período Moderno. Não obstante o facto de a Igreja ter alcançado 

o controlo sob a maioria das igrejas paroquiais (muito graças à criação de filiais, como 

os curatos), ainda na primeira metade do século XVI, numa diocese como Lamego, 61 

das 192 paróquias existentes, estavam nas mãos de um ou mais leigos, entre os quais 

sobressaía a figura do Conde de Marialva (vinte e três) e do Rei (dezoito), sendo as 

restantes vinculadas por benefício a Comendas, fregueses, senhores da terra ou, como 

no caso de São Paio de Fornos, em Paiva, «muitos padroeiros leigos»125.  

O Padroado consistia sobretudo num direito proteccionista que vinculava a figura 

de um indivíduo, ou conjunto de indivíduos, a certo edifício, instituição ou mesmo a um 

território. Mas obrigava ao cumprimento de certos deveres, como o de prover à fábrica 

da parte ou totalidade do edifício sobre o qual pendia a jurisdição senhorial. Aliás, fora 

a dotação inicial por parte de certos nobres para a construção de mosteiros e igrejas que 

dera origem a esta prerrogativa, tão combatida pelo clericalismo na Europa Central. Ao 

patrocínio, monetário ou fundiário, seguia-se a apropriação temporal e espiritual do 

                                                 
124 Idem, Ibid., sessão XXV, cap. IX. 
125 Fernandes, A. de Almeida- Censual da Sé de Lamego. Arouca: [Câmara Municipal de Lamego / 
ADPA], 1999.  
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templo por um indivíduo ou família que se arrogava o direito de o legar e até vender ou 

escambar, como qualquer bem móvel. 

Nesse sentido, o Concílio de Trento, não só regulou, como vimos, a posse e a 

transmissão dos Padroados, mas refreou também a edificação, por parte dos leigos, de 

templos que pudessem, mais tarde, tornar-se reduto proveitoso de certas famílias. Cabia 

ao Bispo superintender e fiscalizar estes casos, passando a Santa Sé para as Dioceses a 

obrigatoriedade de, com mais veemência e rigor, obstarem à fundação de novos 

edifícios. Que edifícios eram esses? 

Eram, como vimos já, capelas e oratórios, mas também ermidas. Repetindo-se o 

modelo que caracterizou a construção basilical nos primeiros séculos do cristianismo, 

muitos senhores começaram a edificar ou contribuir para a edificação de edifícios que 

adquiririam com carácter público. Daí advinham vários problemas para a Igreja. Porque 

edificadas em propriedades privadas, ou anexas a estas, certos senhores arrogavam-se à 

posse das ermidas ou, de certa forma, ao direito de exercer sobre elas algum tipo de 

domínio. 

Um exemplo vem descrito no Livro de Consultas jurídicas da autoria do padre 

Diogo de Areda. Quando foi necessário pedir licença para se dizer missa nas «capellas, 

ou ermidas» da quinta do Inquisidor-Geral, foi necessário dar-se a informação sobre a 

disposição dos ditos templos: 

 

Na quinta está hum patio iunto a entrada publica com sua porta patente. Defronte desta primeira 

porta está outra Segunda, que vay pera o interior da quinta. E defronte desta Segunda porta logo no 

primeiro tavoleiro a poucos passos está a primeira Ermida. Desta primeira Ermida se vay continuando 

huma rua muy Larga, e muy desembaraçada ate outra Segunda Ermida, que fica mais adiante no interior 

da quinta; E per esta rua vão a dita ermida não somente as pessoas que morão na quinta, mas tão bem 

outras, que por sua devoção, a querem visitar126. 

 

De facto, a sua disposição influía na anuência do Arcebispo de Lisboa quanto a 

atribuir licença de missa, pois segundo o teólogo Diogo de Areda, por se encontrarem 

junto a caminhos tratava-se de templos públicos e não integravam «o número, e 

qualidade dos oratórios privados, em que o Papa Paulo quinto mandou que se não 

dissesse missa»127. Aqui, o tratadista, claramente à luz das determinações tridentinas 

não distingue entre ermida e capela, mas entre este tipo e oratórios domésticos «que 

                                                 
126 TT, Armário Jesuítico, livro 14, fl. 476. 
127 TT, Armário Jesuítico, l.º 14, fl. 476. 
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estão dentro das casas»128, pelo que a qualidade de tempo público parecia adquirir-se 

segundo a localização do edifício, segundo a concorrência do povo e pelo facto de se 

encontrar fora, separado do corpo de casas particulares. Talvez este aspecto ajude a 

explicar como paulatinamente certas habitações senhoriais do período Barroco foram 

integrando as capelas viradas a pátios interiores ou adosssadas ao corpo da casa em vez 

da sua fachada ser orientada ao caminho. 

Como veremos no III Capítulo e como já fizemos menção ao tratar da figura do 

instituidor, muitas ermidas nasceram na vontade ou da devoção particular. A figura do 

fundador ou dotador tomava uma importância jurídica na vida da ermida, pois tendo-lhe 

competido custear a obra ou assegurar a dotação da mesma, os seus herdeiros 

arrogavam-se muitas vezes ao domínio sobre o espaço e seus proventos. 

Temos igualmente referido que desde a Idade Média o Padroado se aplicava não 

só às igrejas paroquiais, como aos mosteiros, e que decorria do domínio do senhor ou 

senhores certas obrigações, como a de contribuir, vitalícia e hereditariamente, para a 

conservação e melhoramento da capela maior do edifício eclesial (onde podia mandar 

sepultar-se). O Dicionário de História Religiosa de Portugal qualifica o Padroado, como 

«o conjunto de privilégios, capelas ou benefícios»129 o que só por si é redutor para 

perceber quer a dimensão e limitações dos poderes inerentes, quer ao padroeiro, quer ao 

âmbito da sua jurisdição. De resto, o artigo debruça-se exclusivamente sobre a famosa 

questão do Padroado Português no Oriente que é demasiado abrangente para esclarecer 

o que procuramos saber. 

Os autores dos verbetes «Padroados»130 e «Padroeiros»131 no Dicionário de 

História de Portugal incidem sobre os aspectos económicos do fenómeno na Idade 

Média, deixando em claro o período moderno. Já esta problemática tinha sido tratada, 

para o mesmo período, pelo padre Miguel de Oliveira, na sua edição «As paróquias 

rurais portuguesas»132, em 1950. Ruy d’Abreu Torres chega a afirmar que dos abusos 

decorrentes da intervenção dos herdeiros dos fundadores «já não se encontra eco a partir 

da segunda metade do século XV»133. Porém, como atrás fizemos menção, ainda em 

pelo século XVI, na diocese de Lamego existiam igrejas cujo patronato estava dividido 
                                                 
128 TT, Armário Jesuítico, l.º 14, fl. 476. 
129 Gonçalves, Nuno da Silva- Padroado.  In  Azevedo, Carlos Moreira- Dicionário de História Religiosa 
de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. Vol.  3, p.  364-368. 
130 Castro, Armando de- Padroados.  In  Serrão, Joel- Dicionário de História de Portugal. Porto: 
Livraria Figueirinhas. Vol.  4., pp. 511. 
131 Torres, Ruy d'Abreu- Padroeiros.  In  ibid., p. 511-512. 
132 Oliveira- As paróquias rurais portuguesas.  
133 Torres-.  In.., p. 512. 
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por múltiplos padroeiros e tal estatuto continuou, nos séculos seguintes, a gerar as 

maiores controvérsias134.  

O trabalho maior sobre esta questão (que quanto a nós permanece em aberto) é o 

que apresenta J. Veríssimo Serrão, em 1971, transcrevendo e comentando uma 

importante fonte para o conhecimento e compreensão do Padroado português, o «Livro 

das Igrejas e Capelas do Padroado dos Reis de Portugal»135. Datado de 1574, este 

documento testemunha uma política de restabelecimento e reorganização do padroado 

régio, como forma de subsidiar a política militar e expansionista de D. Sebastião. E 

embora esteja limitado ao âmbito da Coroa, este livro permite avaliar sobre a 

importância do Padroado em geral não só o senhorial, (no exemplo maior do rei), mas 

também da sua gestão ao nível de outras instituições. Acresce a mais-valia de referir, 

não apenas as igrejas e mosteiros, mas também capelas, morgados, hospitais e 

albergarias para os quais os reis de Portugal nomeavam administradores, alargando 

assim o espectro dos benefícios que não se confinavam à apresentação eclesiástica, mas 

incluíam, também, o provimento de lugares de administração noutras instituições136. 

Se, em relação às igrejas, porém, a documentação é particularmente explícita, 

referindo e nomeando, de forma clara, o Padroado, no caso das ermidas tal não acontece 

– o que não significa não existisse um preceito jurídico semelhante. De facto, as fontes 

primárias respeitantes ao universo da ermida, tais como escrituras de fábrica, actas de 

visitações, e documentação normativa (Constituições, etc) nunca se referem ao 

Padroeiro, mas em contrapartida distinguem, por vezes, o administrador, o instituidor e 

mesmo o fundador, mesmo que paralelamente se utilize uma expressão vulgarizada no 

século XVIII, a de que certa ermida ou capela «é do povo». Esta sobreposição de 

jurisdições não é exclusiva das capelas ou ermidas, como se sabe. Mas, ao passo que 

nas igrejas as jurisdições micro-espaciais estão bem definidas (a capela-mor vinculada à 

figura do Padroeiro, a nave aos fregueses)137, no caso das ermidas, a maioria de planta 

                                                 
134 Quer a Mitra, quer o Cabido dirimiam, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII inúmeros pleitos por 
causa do direito de apresentação ou outras questões relacionadas com Padroeiros leigos e eclesiásticos. 
Tornou-se célebre, regionalmente, a questão relativa à posse do padroado de Figueira, entre o Cabido 
lamecense. Cf. Costa, M. Gonçalves da- História do Bispado e Cidade de Lamego: Idade Média: 
paróquias e conventos. Braga: [edição de autor], 1979. p. 78. Outrossim, convém ler a circular de D. 
Manuel I, datada de 28-6-1515, citada pelo Padre Miguel de Oliveira a propósito de escândalos de certos 
padroeiros leigos nas igrejas sob a sua jurisdição – sinal de que, ao contrário do que refere o artigo 
«Padroeiros», no DHP – ainda no século XVI não estavam sanados os abusos. 
135 Serrão-. Op.cit. 
136 Idem, Ibid, pp. 80-141. 
137 Quanto a este aspecto, cf. os estudos sobre visitações no arcebispado de Braga, da autoria de 
Franquelim Neiva Soares, entre os quais destacaríamos: Soares, Franquelim Neiva- A pré-Reforma 
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simples, não é tão evidente destrinçar intervenções ou competências parcelares. Elas 

existiam, contudo, e nem sempre uma ermida era o espelho de uma comunidade una e 

coesa, que teria participado, de forma exclusiva, na dotação, edificação e manutenção 

do templo local. Mas até que ponto poderemos aplicar o fundamento jurídico do 

padroado eclesial às ermidas? Já vimos que a administração não cabia «ao povo» como 

sugere esta expressão, vulgarizada pelas Memórias Paroquiais de 1758, mas ao pároco, 

cabendo-lhe prover a fábrica, ou a uma agremiação, confraria ou irmandade, pela qual o 

tal povo (ainda que não na sua totalidade) podia ser representado.  

O Padroado implicava deveres mas sobretudo direitos e, se é certo que o 

enterramento no interior do templo constituía um destes, beneficiando certos habitantes 

de tal privilégio, os mesmos não podiam interferir na designação de capelão ou cura, 

acto que cabia exclusivamente ao pároco ou ao bispo. Contudo, J. Viriato Capela, nos 

vários estudos de conjunto que tem editado sobre o memorialismo paroquial de 1758, 

indica o patronato colectivo dos moradores, distinguindo-o do patronato dos 

párocos138. O autor vai mais longe relacionando-o com a «organização social 

comunitária, que tem sido especificamente seguida nos Regimentos e Usos colectivos à 

volta da exploração dos campos e montes, das águas e rios, da caça, pesca e pastoreio e 

outros equipamentos colectivos»139. Porém, não explica como se processava a 

organização de tal padroado, nem destrinça as obrigações e deveres de uns (moradores) 

e outros (párocos) limitando-se a apontar certas funções menores que cabiam, em todas 

as ermidas, a zeladores ou devotos - o que a nosso ver não constituir exemplo passível 

de ser incluído na tradicional formulação jurídica de padroado. O próprio quadro 

apresentado num dos estudos sobre o memorialismo no distrito de Viseu, em 1758, 

apresenta, para as capelas, uma repartição categórica da administração entre 

eclesiásticos, seculares ou sem referência e, nos casos das capelas paroquiais, apenas a 

categoria de administração paroquial140. Efectivamente, além das 

confrarias/irmandades, outra não poderia existir. 

                                                                                                                                               
católica na Arquidiocese de Braga. A Visitação do Deado de 1549. Cadernos do Noroeste. Vol. 15, n.º 
1-2  (2001), p.249-292.: «a capela-mor com a sua fábrica e as casas da residência paroquial corriam por 
conta do padroeiro, do comendador ou do abade, consoante os casos, enqunato o corpo do templo era da 
obrigação dos fregueses com poucas excepções», p. 261. 
138 Capela, José Viriato - As paróquias.  In  Capela, José Viriato- As freguesias do Distrito de Viseu nas 
Memórias Paroquiais de 1758: Memórias, História e Património. Braga: [s.e.], 2010. p.  93-130., p. 
110. 
139 Capela, José Viriato- A freguesia rural no Norte de Portugal entre a Igreja e o Estado. NW noroeste. 
n.º 1  (2005), p.101-111., p. 7. 
140 O título do quadro é Padroado/administração das capelas do território de Viseu (principais 
conjuntos de padroeiros), pub. em Capela- As paróquias.  In., p. 110. 
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O conhecimento da evolução de certas ermidas em capelas curadas, ou curatos, 

pode ajudar-nos a entender a problemática do Padroado aplicado a templos não 

eclesiais, cuja jurisdição nem sempre é clara.  

Como referem as actas do Concílio de Trento, na Sessão XXI, no capitulo IV: 

 
[...] Naquelas Igrejas […] em que pela distancia dos lugares, ou difficuldade, não podem os 

Parochianos vir receber os sacramentos, nem assistir aos Officios Divinos sem grande incommodo, ainda 

contra vontade dos Reitores, poderão constituir novas Parochias, conforme a Constituição de Alexandre 

III, que começa Ad audientiam. E aos Sacerdotes, a aquem se entregar o governo das Paroquias erigidas 

de novo, se lhes assignará porção competente, a arbitrio do Bispo, dos fructos, que de qualquer modo 

pertencerem á Igreja Matriz; e se for necessario poderá obrigar o povo a subministrar o que baste, para 

sustentar a vida dos ditos sacerdotes; não obstando reservação alguma geral, ou especial affectação para 

com as ditas Igrejas.» 141 

 

As Constituições de 1683, de Lamego são mais claras e mais específicas quanto à 

criação de «igrejas filiais»: 

 

«Quando algum Lugar, ou Lugares estiverem tão distantes da Igreja parochial, que não possão, 

sem grande difficuldade, ir ouvir missa, & receber os Sacramentos a ella; nem tambem se possão levar 

aos enfermos, principalmente no Inverno; & muito mais, havendo rio em meio sem ponte, se póde, & 

deve levantar, & edificar de novo Igreja Parochial para os ditos Freguezes, assinado competente salario, 

tudo por conta dos frutos da Matriz, para aver na erecta Sacredote idoneo, que exercite cura das almas, & 

administre os Sacramentos aos Freguezes dismembrados, como seu Parocho. E não terá o Parocho da 

Matriz na dita erecta, outro direito mais, que o de presentar o dito Cura, quando dos fruitos da Matriz 

receber sua proção, ou salário» (sublinhado nosso)142. 

 

Dado que o povoamento medieval privilegiou os vales, à medida que vastas 

porções de território serrano foram sendo arroteadas e humanizadas, os pólos eclesiais 

tornavam-se cada vez mais distantes e certas ermidas assumiram, ainda durante a Idade 

Média, um papel matricial no seio das comunidades mais isoladas. A. Almeida 

Fernandes estudou este fenómeno de criação de igrejas filiais para a região de Lamego 

tendo como baliza o período imediatamente anterior ao do nosso trabalho e demonstrou, 

através dos padroados e dos oragos, a relação entre os templos maiores (igrejas 

principais, de fundação alti-medieval) e os templos menores (igrejas curadas de criação 

                                                 
141 IGREJA CATÓLICA-. pp. 65-67. 
142 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva.  
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mais recente)143. Para a região de Montemuro, concluiu serem subsidiárias da Sé, as 

igrejas ou ermidas de Sande, Souto Covo, Arneirós, Magueija e Bigorne, A partir de 

Almacave criaram-se as igrejas de Pretarouca, Cambres, Ferreiros de Avões, Avões, 

Penude e Mezio. Cada uma delas correspondia, no século XVIII a um curato ou 

vigararia (à excepção de Ferreiros, que se intitulava Abadia e Souto Covo que não 

chegou a alcançar o estatuto de paróquia) e devem ter evoluído, antes do século XVI, a 

partir de uma ermida, possivelmente urbana, em redor da qual se havia desenvolvido 

uma comunidade que, fundada a uma distância considerável em relação à velha matriz, 

alcançou o desmembramento e consequente autonomia.  

Na primeira metade do século XVI estavam ainda a surgir novas paróquias em 

Montemuro, todas filiais de igrejas maiores, grande parte delas abadias situadas ao 

longo dos vales do Douro e Paiva. O Censual indica 45 paróquias neste território, no 

século XVI144 e em 1767-1768, o Portugal Sacro-Profano145 refere serem já 59. Este 

crescimento deveu-se à criação de curatos, alguns deles especificamente referidos no 

Censual como capelas (Gosende, Panchorra e Paus) e outros omitidos, talvez por 

estarem em formação, como seria o caso de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, no 

actual concelho de Cinfães. Não querendo adiantar um exame mais profundo que 

levamos a cabo no segundo e terceiro capítulos, diremos apenas que o padroado destes 

novos curatos e ou capelas curadas, ao contrário do que se poderia supor, não se 

entregava aos novos fregueses (aos quais, como especificamente refere o texto conciliar, 

cabia a sustentação da nova matriz e do sacerdote) mas ao pároco da velha matriz, que 

reservava para si o direito de apresentação do novo cura. Desta forma a Igreja garantia o 

prolongamento da sua influência a novos territórios, aumentava o número de 

apresentações e de benefícios (ajudando assim a distribuir, numa lógica clientelista, os 

seus eclesiásticos) e criava uma rede de igrejas anexas que fortaleciam, ao mesmo 

tempo, a evangelização e a instrução permitindo a ampliação do domínio social e 

económico em territórios sem jurisdição eclesiástica. 

                                                 
143 Fernandes, A. de Almeida- As origens nas igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [edição de autor], 
1963.  
144 Fernandes- Censual da Sé de Lamego.  
145 Cardoso, Luís- Portugal Sacro-Profano: Ou Catalogo Alfabetico de todas as Freguezias dos 
Reinos de Portugal, e Algarve ... juntamente com as leguas de distancia da Metropole Do Reino, E 
da Cidade principal, e cabeça do Bispado, com o numero dos fogos. Costa, 1767. E Cardoso, Luís- 
Portugal Sacro-Profano: Ou Catalogo Alfabetico de todas as Freguezias dos Reinos de Portugal, e 
Algarve ... juntamente com as leguas de distincia da Metropoli Do Reino, E da Cidade principal, e 
cabeça do Bispado, com o numero dos fogos : Noticia das terras do Reino, que tem Correio, e as que 
o não tem, de que Correios se servem. Costa, 1768.  
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Ora, se efectivamente a administração de tais ermidas fosse de padroado colectivo, 

uma vez convertidas em curatos o benefício de apresentação do cura seria da 

responsabilidade dos fregueses da nova paróquia. Tal não sucedia, porém, como 

indicam as Constituições de 1683, constituindo este dado, quanto a nós, mais um 

elemento revelador da restrita superintendência do pároco sobre as ermidas paroquiais e 

da consequente inexistência do padroado do povo. 

 

Em suma, a complexidade em que assenta a qualificação, quer de ermida, quer de 

capela, ambas as designações atravessadas por variáveis assentes não apenas na 

geografia, na dimensão da estrutura, na funcionalidade, assim como na percepção dos 

próprios fiéis e ainda na legislação civil e eclesiástica, aconselha, mas não determina, o 

uso de uma terminologia flexível. Ocorre pensar, contudo, que para alcançarmos uma 

visão orgânica e dinâmica dos espaços, compreendermos a sua evolução das devoções 

nela veneradas (razão capital para a sua existência), tal só pode ser alcançado utilizando 

a terminologia no seu contexto histórico e geográfico. Não sendo possível, portanto, 

estabelecer um quadro terminológico ou tipológico rígido, não podemos deixar de 

concluir referindo o que entendemos historicamente quer por capela, quer por ermida. 

Ao primeiro liga-se uma ideia de privado, subjacente no termo capa, o qual sendo 

termo obscuro e fruto de narrativa pouco fiável, reivindica para si a ideia de cobertura, 

espaço menor e interior. De facto, capela entra no vocabulário português como 

expressão de uma instituição, depois qualificativo de circunscrição menor, ou micro-

espaço e, finalmente, por antonomásia, do edifício que as albergava. 

Por outro lado, o fenómeno eremítico tipicamente medieval, a absorção de antigos 

templos por novos aglomerados populacionais derivados de um crescimento 

demográfico e, mais tarde, a disseminação de oratórios e capelas, contribuíram para o 

eclipsar do termo ermida. Este é, contudo, um vocábulo polissémico que não se esgota 

na sua raiz etimológica. O mundo da ermida, tendencialmente rural, aparece associado 

às devoções comunitárias, que buscam no termo das aldeias espaços sagrados ou 

sacralizantes, como as grutas ou penhas nas encostas onde também os eremitas 

procuravam o divino146. A ermida não é só o edifício isolado, é o local onde se 

manifestam vontades individuais ou colectivas, a casa comunitária, por vezes à margem 

                                                 
146 A propósito de eremitérios que se converteram em santuários, ver: Afonso, Belarmino- Vicariato de 
Moncorvo. O eremitério de Santa Maria de Azinhoso, centro de devoção e peregrinações medievais. 
Theologica. Vol. 33, n.º 2  (1998), p.531-536. e Dias- Senhora da Paz.  
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do eclesiástico.  

Os dois termos não se esgotam assim no âmbito da sua dimensão e localização, 

nem ainda na genealogia dos significados e devem ser compreendidos caso a caso para 

um entendimento global de espaços, dinâmicas sociais associadas ao universo 

comunitário devocional e espiritual português. 
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CAPÍTULO II 

Montemuro 
 

 

 

…a serra de Montemuro de que os olhos humanos distinguem perfeitamente nos 

confins a lomba jazente com sua totalidade difusa de sinopla e cobalto. 

 

AQUILINO RIBEIRO, Arcas encoiradas147.  

 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

O NOME, A «IMAGEM» E A «IDEIA». 

 

Para um viajante contemporâneo que observa um vulgar mapa de estradas é fácil 

localizar a serra de Montemuro: um triângulo escaleno cujo lado maior, virado a norte é 

bordejado pelo rio Douro e os demais a sudoeste e sudeste pelo rio Paiva. A nascente, 

uma ténue linha de cumes, que as modernas estruturas viárias hoje vincam, separam-na 

dos planaltos da Nave. Se viajasse de Viseu para Norte, ou do Porto para nascente, o 

viajante veria na sua frente uma sucessão de picos perfeitamente definida que 

indicariam, no primeiro caso que ali se acabava a Beira e, no segundo, que ia entrar no 

Douro quente. 

                                                 
147 Ribeiro, Aquilino- Arcas encoiradas: estudos, opiniões, fantasias. Amadora: Livraria Bertrand, 
1974. , p. 85. 
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Mapa 1 

 

Exposta aos ventos do Norte, às condensações do Atlântico, a poente, e pelo vento 

siroco, a sul; fruto de lentos combates tectónicos, Montemuro é um mosaico geográfico. 

Margens graníticas e solos viçosos nas suaves encostas viradas ao Douro estimularam o 

povoamento disperso, e escarpas xistosas a Sul, convidaram à concentração e à 

necessidade de racionalizar os recursos, nomeadamente os aquíferos. Ainda hoje a rede 

viária atesta esta distribuição populacional: maior número de estradas a Norte a ligar 

povoações, lugarejos e casais, e a sul a rarefacção de núcleos urbanos a exigir menos 

canais de circulação. As vias aproveitam os vales como forma de vencer os fortes 

desníveis de Montemuro e aqueles assumem o papel simultâneo de refúgio e passagem; 

a Norte os dois ribeiros de Bestança, o Varosa e Balsemão e a sul, o próprio Paiva que 

bordeja a extensa muralha que parece constituir, entre Castro Daire e o Douro, quando 

vista de sul, a serra de Montemuro.  

Talvez por constituir um território ao mesmo tempo homo e heterogéneo 

Montemuro tenha constituído enclave, ponto divisório, ou terra de ninguém em termos 

regionais. Voltado ao Douro, a Norte, pertenceu até ao século XIX à Beira. E quando, 
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no século XX, se procedeu a uma organização provincial do território português, o 

Montemuro acabou por constituir o ponto divisional para o Douro Litoral, o Douro 

Interior e a Beira Litoral, cada um dos três vértices procurando no maciço o que mais se 

aproximava à generalidade da sua paisagem148.  

Espaço ao mesmo tempo aberto (ao Douro e ao Paiva, vias naturais) que incluía 

no seu termo montanhoso a cidade episcopal de Lamego foi durante século um território 

fechado ou voltado sobre si mesmo, sobretudo nos planaltos que ainda no século XVI 

começavam a ser arroteados para servir novas comunidades. Foram esses planaltos, 

constituídos em maninhos ou montados, recurso último para termos paroquiais e 

municipais em grande parte controlados por privados e instituições, a que acorriam 

gados locais e transumantes. A pecuária constituiu sempre, para os habitantes do 

Montemuro, a sua principal fonte de riqueza, permitindo a sobrevivência e a instalação 

de comunidades em locais cuja altitude seria à partida inibidora da existência de vida 

humana. 

Talvez por isso, este extraordinário território, com tão grande diversidade 

paisagística e distribuição populacional, bordejado por vias de comunicação naturais e 

vales de penetração, mas cujo âmago planáltico constituía um ignoto espaço desértico, 

tivesse atraído os etnólogos, historiadores e arqueólogos ao longo dos séculos XIX e 

XX. Já no século XVI, um homem das cidades, Rui Fernandes, observava, desde 

Lamego, o carácter arcaico das gentes que nele habitavam. Montemuro guardava um 

testemunho, não como num estrato arqueológico de um tempo que passou, mas como o 

registo documental sobre uma memória diversa, desconhecida ao seu redor. 

Neste capítulo pretendemos, em primeiro lugar, apresentar a nossa ideia de 

Montemuro, justificando a escolha deste território como campo de estudo. 

Seguidamente, ao longo da primeira parte, pretendemos oferecer uma compreensão do 

sentido ou sentidos da palavra Montemuro, analisar a sua construção mental e simbólica 

a partir do relato escrito e da imagem cartográfica para, finalmente, desenvolver e 

apresentar uma conceptualização do território segundo a análise daqueles dados e a 

releitura que do espaço fez o geógrafo Amorim Girão em 1940 e que definiu a imagem 

que idealizamos de Montemuro. 

                                                 
148 A.M. Hespanha inclui o Montemuro na sub-zona da Beira a que chama hinterland do Douro médio, cf. 
Hespanha, António Manuel- As vésperas do Leviathan: instituições e poder político. Portugal - séc. 
XVII. Coimbra: Livraria Almedina, 1994. , p. 83. 
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Esta imagem corresponde a uma idealização assente em princípios sempre 

subjectivos, não só porque parte de análises parciais ou individuais, mas porque assenta 

numa lógica ou numa leitura por vezes deturpada ou falaciosa. Como habitante do 

Montemuro, a nossa ideia da serra é pouco precisa, não obstante a proximidade ao 

território. Dir-se-á que tal proximidade nos inibe de ver um todo e apenas parte de uma 

realidade maior. Mas esse todo existe? Essa realidade não será, afinal, uma miragem? 

De facto, como veremos ao longo deste capítulo, não existe um, nem sequer dois 

Montemuro. Existem vários, cada um correspondente à época ou ao local de onde é 

visto, seja este próximo ou longe, na Idade Média ou no período Moderno. Porque a 

serra, apesar de devidamente contida na sua definição de terreno elevado, não é uma 

ilha, mesmo apesar de tanto o rio Douro, como o Paiva, permitirem uma demarcação 

perfeitamente visível, presencialmente ou através da cartografia. Neste caso já não 

falamos de uma só serra, mas de várias, de uma cadeia montanhosa que para o 

camponês ou clérigo comum do século XVIII podia tratar-se de uma mesma montanha 

mas que para o cientista-geógrafo do século XX só podia constituir um maciço. 

Todavia a Geografia lê o território sob um ponto de vista (que não é estrito, claro, 

mas limitador) morfológico. Observa primeiro a crosta e só depois o que nela age. Por 

isso para Amorim Girão, o maciço de Montemuro podia ser facilmente demarcável. 

Bastava desenhar uma fronteira invisível que aproveitasse já as linhas traçadas pela 

própria natureza: rios, depressões, afloramentos. Só depois entra o Humano. E ele 

move-se neste espaço opondo-se ou submetendo-se. Mas entre ambos, território e 

Homem, existe uma espécie de fundo falso, de barreira invisível que inibe uma leitura 

mais profunda e mais aproximada do dinamismo que acontece. É o estudo desta relação 

e das relações que nela ocorrem que cabe ao Historiador fazer, ou seja, sobrepor à 

geomorfologia a dinâmica das relações humanas no Passado.  

Muito embora A. Girão tenha tentado fazê-lo na segunda parte do seu estudo – a 

que intitulou «Geografia Humana»149 -, quer a incipiente análise de fontes históricas 

disponíveis, quer o uso de correntes teóricas então em voga sobre abordagens 

etnográficas e arqueológicas, impediram uma análise holística do espaço humanizado. 

Quando se refere ao «desenvolvimento histórico da população»150, por exemplo, A. 

Girão apenas aborda, e de relance, a estrutura administrativa que na Idade Média se 

                                                 
149 Girão, Amorim- Montemuro: a mais desconhecida serra de Portugal. Coimbra: Coimbra editora, 
1940. , pp. 63-110. 
150 Idem, Ibid, pp. 79-87. 
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sobrepunha ao Montemuro, passando por cima das transformações que se operaram nos 

séculos seguintes. O mesmo fizeram alguns autores que posteriormente se debruçaram 

sobre as instituições da serra, pelo que é difícil, ainda hoje (e apenas através das poucas 

obras editadas), conseguir reproduzir cartograficamente a evolução das divisões 

paroquiais e municipais que de uma forma perfeitamente dinâmica foram evoluindo, no 

Montemuro, desde a Reconquista. 

Não obstante, e porque um trabalho desta natureza o exige, (pois implica um 

conhecimento profundo das unidades administrativas civis e religiosas para uma leitura 

histórica fiel do território) socorremo-nos de duas fontes para reconstruir a paisagem 

social de Montemuro no período que nos propusemos analisar (séculos XVI-XVIII): o 

Numeramento de D. João III, datado de 1527151 e as Memórias Paroquiais, de 1758. 

Entre uma e outra operaram-se transformações ao nível da organização social do 

espaço: não só novos povoados foram criados como resultado da pressão demográfica, 

como outros, já existentes na Idade Média tornaram-se sede de paróquia. 

Os limites propostos por A. Girão para o maciço de Montemuro não coincidem, 

sobretudo a Este, nem com a divisão dos municípios, nem das paróquias existentes antes 

das alterações propostas pelo Liberalismo no século XIX. Como tal, e porque houve a 

necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre Espaço e Tempo, elaborámos 

uma síntese que congregasse duas proposições, uma histórica e outra geográfica. 

Em termos históricos, porém, a designação Montemuro e todas as suas variantes 

linguísticas, estão relativamente bem documentadas. Como compreendeu A. Girão tal 

designação encerrava um duplo sentido: se, por um lado, se referia especificamente a 

uma muralha, por outro evocava, metaforicamente, a condição de barreira natural que os 

homens souberam aproveitar em tempos belicosos (152). Mas o topónimo que na Idade 

Média se referia concretamente ao muro (entretanto fracto), não alcançava a extensão 

que hoje lhe atribuímos. Indicava, como veremos, uma centralidade não coincidente 

com o sítio das Portas. E na Idade Moderna, esse eixo parece ter-se deslocado, passando 

Montemuro a constituir uma linha de cumes entre a Penajóia (sobre o Douro) e Ermida 

(junto ao rio Paiva). 

Tal ideia parece ter prevalecido nos séculos seguintes e Lamego, à vista desses 

cumes, que hoje se incluiria na designação maior de Montemuro, era no século XVI 

                                                 
151 Collaço, João Tello de Magalhães- Cadastro da População do Reino (1527): Actas das Comarcas 
Damtre Tejo e Odiana e da Beira. Lisboa: [edição do autor], 1931.  
152 Cf. as palavras de abertura da obra Montemuro, GIRÃO, op. cit., p. 10. 
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uma cidade de montanha fora dos limites serranos. Paradoxo? Não. Ainda que os 

habitantes de Lamego se quisessem diferenciar dos habitantes de Montemuro, longe dos 

seus em costumes e no linguajar como descreve o cronista Rui Fernandes e não obstante 

o comércio do vinho os aproximar cada vez mais do Douro eles não dispensavam a 

valiosa economia e indústrias serranas que através da cidade escoava os seus produtos.  

Estranhamente para a Igreja de Lamego o Monte de Muro, talvez porque diluído 

na zona ocidental da Diocese que até ao século XIX ia além da barreira natural do 

Paiva, era considerado como parte do distrito eclesiástico do Douro, sendo o da Serra 

toda a vasta região de planaltos a sul e sudeste da cidade. Mas tanto as paróquias, como 

os municípios, firmaram as suas fronteiras no Douro e Paiva, criando uma coesão 

geográfica em redor dos cumes de Montemuro difícil de contornar – e que foi 

aproveitada em posteriores definições administrativas. No actual concelho de Cinfães, 

perfeitamente delimitado a Norte, Oeste e Sul pelos referidos cursos de água, couberam 

até ao século XIX seis unidades administrativas, a saber: Cinfães, Ferreiros de Tendais, 

Nogueira, Sanfins e Tendais. Resende, que hoje ocupa uma área maior nas vertentes 

montemuranas viradas a Norte formou-se com a anexação dos municípios de Aregos e 

São Martinho de Mouros. A sul existiam os municípios de Cabril, Couto da Ermida, 

Moção, Parada, e parte do de Alvarenga que hoje pertence a Arouca. Todos os outros 

aumentaram o termo de Castro Daire. Virados ao Douro e abertos sobre os vales do 

Balsemão e Varosa estavam os municípios de Lamego e Magueija, cujo termo, no caso 

de Lamego, ultrapassava para nascente os limites que propomos para o maciço de 

Montemuro. Finalmente, mais próximos dos cumes da serra estavam Mezio e Gosende, 

ambos herdeiros de circunscrições administrativas medievais. Mas se no caso dos 

municípios cujo termo se dilatava (muitas vezes com propósitos económicos), mais 

frequentemente a paróquia se cingia a um espaço bem delimitado por razões de ordem 

geográfica e populacional. Foram os casos das paróquia de Arneirós, de Penude, de 

Bigorne, do Mezio e da Moura Morta que nos ajudam a delimitar o nosso espaço de 

investigação, contribuindo ao mesmo tempo para discutir a sobreposição de um 

percurso histórico e social a uma grelha puramente geográfica. 

Regressando ao âmbito proposto por A. Girão para designar e delimitar o maciço 

de Montemuro, verificamos que, se este é perfeitamente demarcável pelos rios Douro e 

Paiva que, a Norte, Oeste e Sul que fincam na paisagem e na percepção visual humana 

uma uniformidade evidente, a nascente revela-se difícil descrever uma fronteira 

geográfica segura. O próprio Amorim Girão não o faz, ou escusa-se a fazê-lo, não 
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justificando uma linha palpável ou concreta. Cremos que esta questão sai resolvida do 

estudo de geomorfologia sobre «Planaltos e Montanhas do Norte da Beira» (1972)153, de 

António Brum Ferreira. Este autor apresenta um mapa «da área de contacto da serra de 

Montemuro com os planaltos centrais», onde se divisa claramente uma mudança de 

alinhamentos tectónicos e níveis de aplanamento. Tal mudança é clara quando 

presencial:  

 

«Quando do Outeiro Mourisco, se olha para ocidente, em direcção da lagoa de D. João, não parece 

efectivamente haver passagem de uma unidade de relevo para a outra. O mesmo não acontece se o ponto 

de observação se situar alguns quilómetros mais a sul: daqui, a montanha do Montemuro impõe-se 

claramente, constituindo uma barreira à progressão, para ocidente, dos planaltos centrais. Este aspecto 

resulta fundamentalmente do facto de entrarem directamente em contacto os níveis culminantes do 

Montemuro, representados pela serra de Bigorne, a 1200 m de altitude, e a superfície fundamental dos 

planaltos centrais, representada pelo magnífico nível de Monteiras, em torno dos 900 m.»154 

 

Temos consciência que, quer o rio Varosa, quer o Balsemão, a Norte, quer o 

ribeiro de Moura Morta a sul ajudam a demarcar os limites de uma zona essencialmente 

montanhosa que passa, quase abruptamente, a paisagem de planalto. Porém, entre as 

nascentes do Balsemão e do Ribeiro da Moura Morta, há um espaço que parece diluir-se 

desde os cumes do Montemuro e o topo aplanado da serra de Santa Helena. O que é 

subtil, a nível documental ou cartograficamente, pode ser aquilatado numa visita ao 

terreno. Entre o vale escavado do Balsemão e o leito do ribeiro de Moura Morta, é 

perceptível a continuação de uma depressão que marca indelevelmente uma linha 

divisória (ainda que imaginária) entre os picos do Montemuro, e os planaltos que se 

estendem para Este. Foi por esse corredor, aliás, que os homens da Idade Média 

aproveitaram para abrir uma estrada a que se pode atribuir intenso e ininterrupto trânsito 

histórico, como se comprova pela existência ainda hoje da estrada nacional 2 e da via 

rápida A24. De resto tal depressão coincide com a linha de fractura no sentido NNE-

SSW que Amorim Girão assinala como uma das orientações que, pela pressão tectónica, 

formou a zona mais elevada de Montemuro (a outra alinha no sentido NW-SE) 155. 

Em suma, perante o conceito de maciço, desenvolvido já durante os séculos XVI a 

XVIII, mas devidamente individualizado por Amorim Girão em 1940, consideramos o 

                                                 
153 Ferreira, António de Brum- Planaltos e montanhas no Norte da Beira: estudo de geomorfologia. 
Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1978. , p. 244. 
154 Idem, Ibid, pp. 245-246. 
155 Cf. Girão-. , pp. 19-22. 
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Montemuro como a região devidamente limitada pelos rios Douro a Norte, Paiva a 

Oeste e Sul e pelos cursos de água de Varosa, Balsemão e do Mezio a Nascente, 

verificando-se entre estes dois últimos uma depressão natural que vinca a divisão entre 

o maciço e os planaltos centrais da Nave. 

Um trabalho sobre espiritualidade, devoção e ermidas não podia deixar de ter em 

conta a grelha administrativa de cariz religioso, a cuja jurisdição estavam sujeitos os 

templos e as suas comunidades. Nesse aspecto a paróquia constitui uma das três 

unidades de base sobre a qual constituímos a nossa investigação. Sendo a primeira a 

região (o Montemuro), a terceira e menor, será o termo da aldeia. Sobre todas uma 

análise transversal, sem limites, será tida em conta, dado que a espiritualidade 

dificilmente se formatará a divisões artificiais, sobretudo quando o estatuto de certas 

ermidas atinge o nível de um santuário, onde acorrem peregrinações e romagens. Nesse 

caso a influência do templo e da sua devoção deixa de ser meramente local para passar a 

espaço catalisador de âmbito regional, nacional e mesmo trans-nacional.  

Cremos que no que concerne à delimitação ocasionada pelos rios Paiva e Douro 

nada mais há acrescentar. Sobre ela construiu-se uma grelha administrativa municipal e 

paroquial perfeitamente definida que baliza nos dois cursos de água parte da sua 

confrontação. Referimo-nos aos municípios (e respectivas paróquias que os integravam) 

de Sanfins, Nogueira, Cinfães, Ferreiros de Tendais, Aregos, Resende e São Martinho 

de Mouros (a Norte); Cabril, Couto da Ermida, Parada e Moção (a Sul). À excepção de 

Alvarenga e Espiunca, todas as paróquias situadas nesta vertente respeitam a barreira 

natural do Paiva. Considerámos, nestes dois casos, incluir o lugar de Espiunca dada a 

sua ligação, em determinado período, ao concelho de Sanfins e excluir da nossa análise 

a paróquia de Canelas, curato sob a jurisdição municipal de Alvarenga, considerando 

apenas esta freguesia cujo território se situa em grande parte dentro dos limites do 

maciço. 

A Este os rios Varosa e Balsemão delimitam o maciço de uma forma 

perfeitamente «legível». Mas amputam as paróquias da Sé, Arneirós e Penude que 

estenderam os seus limites para a outra margem, geograficamente excluída do maciço. 

No âmbito do nosso trabalho seria inadequado do ponto de vista metodológico e de 

análise, a inclusão desses territórios marginais. Por exemplo, no caso da Sé é possível 

verificar que só pela pressão urbanística e demográfica o território na margem direita do 

Balsemão foi anexo àquela paróquia. Até bastante tarde, tanto Balsemão, como Alvelos, 

e Recião mantiveram estatutos autónomos derivados de uma organização medieval que 



fervor & devoção | 86 
 

se reformulou segundo dinâmicas sociais posteriores. A sua influência actua já fora dos 

limites da cidade e por conseguinte do Montemuro. E no que respeita ao bairro da 

Ponte, prolongamento da urbanização do Couto da Sé que se expandiu para a outra 

margem devido à importante ponte e à via que a atravessava, truncá-lo ou dividi-lo 

neste trabalho, a título meramente funcional, não adultera a nossa análise global dado 

que a nossa atenção se dirige para a ermida enquanto espaço catalisador da comunidade. 

No caso é a Senhora dos Meninos, erguida na margem esquerda, que dirige as atenções 

da comunidade, independente da sua extensão e dos seus limites. Muito embora o bairro 

da Ponte repartisse a sua devoção por outra ermida (de São Lázaro, na margem direita) 

apenas incluímos a primeira como um dos nossos objectos de estudo.  

Este é o único caso em que uma povoação cresce e se divide entre as margens de 

um dos cursos de água delimitadores do maciço. Em Arneirós e Penude alguns lugares 

pertencentes a estas paróquias situam-se na margem direita do Balsemão (Póvoa, 

Juvandes e Quintela). Convencionámos excluí-los, uma vez que as suas ermidas não 

usufruíam, a nível regional, de um estatuto que as tornasse objecto de particular 

devoção. Cumprindo apenas a função de templo comunitário, não acrescentavam à 

topografia religiosa do Montemuro dados relevantes. Tivemos, aliás, em conta o 

carácter recente da paróquia de Arneirós, que na sua criação foi buscar povoações 

outrora ligadas pelo vínculo da assistência espiritual à Sé, como evidenciam no século 

XVIII certas procissões capitulares156. 

Bigorne, a sul, ainda no vale do Balsemão mas na sua margem esquerda situa-se 

na zona de transição que já referimos, onde o maciço, embora delimitado pela fractura 

no sentido NNE-SSW, é apenas perceptível por uma portela junto a esta povoação e 

pela depressão onde assentaria a estrada medieval, dilui-se no conjunto orográfico 

alargado. Porque incluímos esta paróquia no nosso trabalho? Porque ambas as 

povoações que a constituem (Bigorne e Ribavelide)157 se orientam a Oeste, ou seja 

abrem-se sobre os cumes de Montemuro. Em 1758 o pároco de Bigorne indica a serra 

da Cambra mas di-la num dos braços do Montemuro158.  

O Mezio é o único caso em que julgamos necessário não aplicar uma incisão no 

seu termo paroquial. De facto, muito embora a sede de freguesia e antigo município se 

                                                 
156 Ainda no século XVIII uma procissão ia à ermida de Santa Cruz, junto ao lugar da Póvoa. Cf. Vieira, 
Diogo António- Sé [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 219-350. Acessível em IAN/TT, Lisboa. 
vol. 19, memória 42. 
157 Ribavelide ou Ribavelida constituía um enclave do município de Bigorne. 
158 Rodrigues, Caetano- Bigorne [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 857-868. Acessível em 
IAN/TT, Lisboa. vol. 7, memória 18. 
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situe claramente no espaço regional de Montemuro, os seus antigos limites galgam o 

pequeno ribeiro e a depressão que lhe está associada para incluir, a Nascente, o lugar de 

Vale Abrigoso. Todavia, como referimos na introdução a este ponto, à leitura geográfica 

do espaço não podemos descurar a evolução histórica ou humana da paisagem. Vale 

Abrigoso, pequena quintã medieval não podia se não autonomizar-se ou, como 

aconteceu, sem um templo local buscar protecção religiosa sob o São Miguel do Mezio, 

a poucos metros de distância.  

Um pouco mais a sul, dentro dos limites do termo da povoação de Colo de Pito a 

ermida da Senhora da Ouvida, constituiu o mais caso mais complexo nesta análise. De 

facto, muito embora este santuário seja de âmbito regional e constitua uma das devoções 

mais atractivas para os habitantes de Montemuro, situa-se na paróquia de Monteiras, 

cuja igreja matriz está claramente fora dos limites serranos. Ora, visto termos 

estabelecido a regra que de que incluiríamos no âmbito do nosso estudo apenas as 

paróquias cuja sede estivesse dentro dos limites do maciço, Monteiras seria (como foi) 

arredada deste campo de análise e juntamente com ela a ermida-santuário de Ouvida. 

Porém, não deixaremos de abordar a importância deste espaço religioso no contexto 

devocional regional. 

Em trabalho anterior, incluímos, além de Monteiras, a paróquia de Castro 

Daire159. Quisemos complementar informação, a nível quantitativo, abrangendo esta 

área de transição. Os resultados dessa investigação permitiram-nos aferir, para além da 

clara dissemelhança entre a nível de devoções, que a em termos culturais e sociais, são 

micro-territórios com assinaláveis diferenças em relação às comunidades relativamente 

próximas, mas já em contexto serrano como Picão, Carvalhosa e mesmo Moura Morta. 

O povoamento mais disperso junto a Castro Daire e o facto de se tratar de um corredor 

de vários trânsitos (Norte-Sul, Viseu-Lamego e Este-Oeste, pelo Paiva) parece ter 

aberto esta região a uma influência externa muito maior, onde poderes diversos 

daqueles que exercerão o seu domínio sobre as paróquias e concelhos dentro da área 

serrana, contribuíram para uma individualização. 

Outrossim o ribeiro da Ermida, da Teixeira ou de Mezio, assinalado, como 

teremos a oportunidade de referir adiante, por vários cartógrafos entre os séculos XVI a 

XVIII, constitui uma divisão muito clara e vincada na paisagem local, de tal forma que 

                                                 
159 Resende, Nuno- "Fervor e devoção: dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de Montemuro - 
da Idade Média ao Antigo regime. A primeira abordagem.  In  Resende, Nuno- O Compasso da terra. 
[Braga]: Diocese de lamego, 2006b. Vol.  1, p.  48-65. 



fervor & devoção | 88 
 

ainda hoje, a partir da rede viária, é notável a passagem entre o corredor planáltico de 

Monteiras e as encostas abruptas da zona meridional de Montemuro. Nesse sentido, 

tanto a paróquia de Monteiras, como a do Picão, constituem o extremo Este do maciço, 

tal qual o definimos, dado que o termo das suas paróquias sempre utilizou este curso de 

água como elemento delimitador. 

No caso de Moura Morta, o termo paroquial coincide ou sobrepõe o termo 

comunal ou aldeão. Este território, pouco explorado a nível histórico, constitui a 

unidade menor na qual alicerçámos o nosso estudo. Devidamente assinalado por marcos 

naturais ou humanos, o termo da aldeia assegurava a aglomeração da propriedade 

privada e comunal disponível para os seus habitantes e recriava a imagem de um 

cosmos, onde a igreja ou a ermida assumem um elemento central. Mas sem um 

conhecimento do território onde o templo se insere, dificilmente compreenderemos os 

motivos subjacentes à edificação e dedicação do mesmo. Num território de montanha, 

como Montemuro, a análise do espaço revela-se fulcral para, num primeiro aspecto 

compreender a evolução do próprio território e a forma como os habitantes 

conquistaram e construíram esse microcosmo; e, num segundo aspecto, compreender, 

através das suas necessidades, a escolha do local para edificação da sua casa espiritual e 

do seu santo patrono. 
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1.1. O nome  

A designação mons Muro aparece desde 1067 e ao longo dos séculos XI e XII 

associada, por vezes, à expressão subtus, para localizar certas propriedades e (ou) 

localidades160. Ao Muro alguns redactores juntaram o adjectivo fracto descrevendo 

assim a estrutura que teria dado origem a tal designação: uma muralha derrubada ou 

arruinada, cuja fama, fosse pelas dimensões, fosse pelo propósito da sua existência, 

justificaria a toponimização de uma vasta região. De facto, como podemos aferir pela 

leitura de trinta e seis diplomas compilados e transcritos por Rui de Azevedo em 

Documentos Medievais Portugueses161, seis deles mencionam um muro fracto. Sem 

querermos colocar no centro da discussão a finalidade desta estrutura, parece-nos 

necessário traçar um breve percurso das hipóteses propostas por vários autores.  

Que muro seria esse?  

A muralha das Portas, assim designada por erguer-se próximo a este sítio - «na 

parte mais deprimida da serra»162, - é, apesar de violentada por inúmeros tipos de 

ameaças (humanas ou naturais), um arqueossítio ainda perfeitamente reconhecível. Em 

1940, quando o geógrafo Amorim Girão a visitou e, alguns anos antes, em 1923, o 

Cónego Inocêncio Galvão, ambos descreveram a forma de um «polígono irregular 

traçado ao sabor dos penhascos […] com um perímetro de 1500 m aproximadamente» 
163. Estas primeiras descrições falam dos «alicerces do muro» com 2,80 m de largura 164 

mas já profundamente aviltado por pilhagens levadas a cabo por habitantes das 

povoações vizinhas de Alhões e Eiriz. Os vestígios eram, contudo, suficientes para 

causar no espírito dos dois investigadores uma emoção semelhante àquele que as 

muralhas poderiam ter causado aos habitantes locais, desde a sua construção e depois do 

seu abandono. Tanto o Cónego Inocêncio Galvão como Amorim Girão, escudados em 

                                                 
160 A expressão «subtus mons» (sob o monte), é muito característica da documentação medieval 
portuguesa e, como Mário Barroca teve ensejo de demonstrar «[…], não corresponde apenas a uma 
relação de dependência topográfica (que muitas vezes nem sequer existe), mas sobretudo a uma 
dependência de carácter administrativo e militar.», Barroca, Mário- Fortificações e Povoamento no Norte 
de Portugal (Séc. IX a XI). Portugália. Vol. 25 (2004), p.181-203., p. 184 
161 Academia Portuguesa da História.- Documentos medievais portugueses: III. Documentos 
particulares, A.D. 1101-1115. Lisboa: Editorial Ática, 1940.  
162 Girão-. p. 64 
163 Idem, Ibid., p.68 
164 Cf. Na serra de Montemuro: um monumento nacional abandonado: Jornal da Beira. ano III. 
Viseu, 1923.. O advogado José da Silva que visitou em 1961 a muralha, numa excursão com alguns 
alunos, descreve medidas semelhantes: um perímetro de 1700 metros, aproximadamente, e larguras dos 
muros entre 2,50 e os 3,80 metros, cf. Silva, José da- Os recintos fotificados de Baltar e do Montemuro.  
In  Actas do II Colóquio Portuense de Arqueologia. Porto: Revista Lucerna, 1963. p.  5-14., p. 10. 
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parcos conhecimentos de arqueologia e seguindo as tendenciosas correntes 

historiográficas da época, sugeriram a fundação ora castreja, ora romana do Muro, 

abalançando-se unicamente na posição estratégica do espaço, próximo da importante 

zona de passagem que era, efectivamente, o vale rectilíneo do Bestança. Amorim Girão 

chega a sugerir que as muralhas das Portas tivessem constituído o centro de operações 

do exército romano, sugerindo para isso a semelhança entre o nome de um general - 

Gerôncio, governador da Hispânia – e Geronzo ou Gironzo, topónimo que aparece em 

documentos dos anos de 925, 937 e 952 como possível designação para toda ou parte da 

serra165. De resto, o arqueólogo João Inês Vaz formula, em 1986, uma hipótese 

semelhante, alvitrando para a muralha das portas um papel cimeiro na estratégia de 

defesa romana. Para este investigador esta cerca seria o resultado de um «acampamento 

militar», permanente ou temporário, «utilizado nas épocas seguintes», até à sua ruína166. 

Por outro lado, João de Almeida, ainda na década de 1940, no «Roteiro dos 

monumentos militares portugueses», assevera: «podia ser um antigo castro lusitano», 

embora acrescente «transformado durante a reconquista neo-goda em [...] castelo 

roqueiro [...]»167. Tanto quanto nos foi possível averiguar, J. de Almeida é o primeiro a 

referir o Muro ligando-o à Reconquista. A relação entre a muralha e aquele período só 

viria a ser claramente estabelecida em 1992 num artigo publicado na revista cinfanense 

Terras de Serpa Pinto.  

Num trabalho sumário sobre a localização, técnicas de construção e finalidade 

daquele reduto, um investigador local, Arnaldo Rocha, propõe, esquematicamente, que 

a dita muralha não seria castreja, estaria inacabada e não teria sido construída com 

intuitos habitacionais, ou seja, tratar-se-ia de um projecto concebido para a defesa da 

região, «por populações romanizadas no período entre o século VIII e o século X – 

cronologia que propõe para a sua edificação ou aproveitamento (168). Ou seja, na sua 

óptica, Arnaldo Rocha considera que a muralha das Portas teria sido edificada para 

                                                 
165 Girão-. p. 77 e Gama, 11, p. 225. Esta discussão sobre os nomes anteriores, ou alternativos, a 
Montemuro é francamente estéril e impossível de fundamentações concretas. Os dados existentes a 
propósito dos topónimos Vargano e Geronzo são insuficientes para que possamos atribuir-lhes uma 
importância regional. O mais certo é que cada um dos nomes designasse um território menor dentro do 
espaço montanhoso. 
166 Correia, Alberto; Alves, Alexandre; Vaz, João Inês- Castro Daire. Viseu: Câmara Municipal de 
Castro Daire, 1995. , pp. 96-97. 
167 Almeida, João- Roteiro dos monumentos militares portugueses: Beira (distritos da Guarda, 
Castelo-Branco e Viseu). Lisboa: Edição do autor, 1945. , p. 579. 
168 Rocha, Arnaldo- A muralha das Portas: algumas considerações para uma leitura diferente. Terras de 
Serpa Pinto. n.º 2  (1992), p.31-44. 
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suster o avanço muçulmano depois do início do processo de islamização da Península 

Ibérica, iniciado em 711.  

Embora o autor não apure a datação, estabelecendo se as muralhas teriam sido 

edificadas para deter o avanço muçulmano ainda durante do século VIII, se para 

consolidar o avanço cristão às portas do ano mil, esta teoria assinala dois pontos que 

rebatem a origem castreja da estrutura; a) a implantação num espaço árido e 

extremamente exposto às intempéries (a 1250 m de altitude, longe da média registada 

para a instalação de núcleos humanos da Idade do Bronze e Ferro), logo incapaz de 

albergar um povoado; b) o carácter descontínuo das suas muralhas que supõe o 

abandono da construção motivado talvez pela cessação de período bélico, ou pela 

retirada dos interventores na contenda.  

Dado que a região teve um papel determinante no avanço das hostes cristãs, de 

Norte para Sul, tanto durante as campanhas de Afonso I (739-757), como de Afonso III 

(866-910) e ainda nas de Fernando I (1057-1058), em qualquer um destes períodos, à 

barreira natural da cordilheira, podia ter-se juntado a necessidade de erguer um baluarte 

que, mais do que providenciar a defesa efectiva do espaço, auxiliasse à vigilância de 

uma extensa área de território observável desde a muralha das Portas. Em dias de 

claridade, descobrem-se ali os cumes da Estrela, a Sul, alcançando ainda a vista os 

planaltos da Nave, a Este, até à raia – horizonte de onde provinha o inimigo em raides 

fortuitos. Este cunho de local estratégico foi, de resto, sublinhado por A. Girão e pela 

maioria dos autores que dissertaram sobre os possíveis mentores da muralha, bem como 

sobre a sua finalidade. O geógrafo beirão salienta, aliás, a importância do Bestança 

como «vale de penetração fácil» e ao mesmo tempo «cómodo e tentador abrigo»169, 

tendo à cabeceira o (arruinado) reduto das Portas. 

Será pertinente assinalar que (embora disponhamos de um núcleo reduzido de 

documentos para a época) é pouco tempo depois dos esforços de reconquista 

empreendidos por Fernando I nesta região (tomada de Lamego e Viseu em 1057-1058) 

que aparece, pela primeira vez, uma referência ao muro fracto. Estaria nessa altura um 

certo muro quebrantado, arruinado há longo tempo, ou teria ele sido abatido ainda 

durante a sua construção enquanto duravam as refregas que a região assistiu por volta 

do ano mil? Sem um programa devidamente estruturado de escavações arqueológicas 

será difícil determinar a idade da muralha das Portas. Porém, tudo indica que a estrutura 

                                                 
169 Girão-. , p. 73. 
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tenha constituído uma das fortificações implantadas na sequência da primeira 

Reconquista170 e das presúrias de Afonso III (866-906), como sugere o estudo de Mário 

Barroca171. Não tendo constituído civitate, nem aproveitamento de espaço defensivo 

anterior, é provável que a projectada muralha das Portas constituísse estrutura de defesa, 

mormente uma atalaia na linha de avanço dos cristãos. 

Importa, todavia, voltar à origem da palavra Muro.  

Numa carta incluída no prólogo da sua obra, e que datava de 1923, A. Girão 

afirma ter pensado que «o Mons Muro dos documentos medievais designava uma 

serrania disposta à maneira de muralha natural de defesa, como explicam muitos autores 

antigos e modernos» mas, acrescenta que após a redescoberta da muralha das Portas 

via-se obrigado a atribuir um novo sentido ao topónimo, frisando assim a expressão 

«Monte do Muro»172. 

Esta enunciação já havia induzido em erro certos eruditos dos séculos XVIII e 

XIX, que julgavam ver ali figurado o Monte do Mouro, dando assim força às tradições 

populares que entregavam no empreendimento dos muçulmanos a construção da 

maioria dos vestígios e edificações antigas. A confusão com uma serra nas 

proximidades de Évora, também designada Montemuro, deu azo a novas e más 

interpretações geográficas e históricas, que perduraram quase até aos nossos dias. Mas 

todos os autores, desde os párocos memorialistas de setecentos, até aos investigadores 

da primeira metade do século XX olharam para Montemuro como o resultado de uma 

justaposição ou evolução fonética que unira dois substantivos para definir uma ideia 

assente numa singularidade: uma muralha arruinada. E essa muralha localizar-se-ia 

próxima do ponto mais elevado da cordilheira, local de passagem conhecido há séculos 

por locais e forasteiros173. 

Contudo, e apesar de alguns dados apontarem nesse sentido, não encontramos 

unanimidade documental quanto ao facto de ter sido a muralha ou o muro das Portas 

                                                 
170 Não podemos deixar de assinalar que ao período de 925-952 em que aparece a designação Geronzo, se 
consolida a linha da Reconquista no vale do Douro. Nos primeiros anos do século seguinte, quase 
desaparece a designação Geronzo ou Vargano e para suceder-lhes a de mons muro. Se aceitarmos a 
hipótese de que existiram duas ou mais muralhas no apoio ao avanço dos reconquistadores, talvez 
possamos afinar a cronologia da construção do muro das Portas para a viragem do século IX para o século 
X. 
171Cf. Barroca-.op.cit. 
172 Girão-. Op. cit., p. 10. 
173 Como bem notou Amorim Girão e outros depois dele, o topónimo Portas (como Portelo, Portela e 
similares), designa uma passagem aberta na paisagem, depressão ou linha de trânsito na orografia que o 
homem aproveitou para os seus percursos. Esta depressão é visível de vários pontos da serra e do seu 
exterior, cf. Idem, Ibid, p. 64. 
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causa para o baptismo da serra. Um dos mais fecundos medievalistas e linguistas 

portugueses, Armando de Almeida Fernandes, já na década de 1960 propunha uma 

teoria distinta que expôs no verbete «Tarouquela» publicado na GEPB. Segundo ele,  

 

«O povoamento [de Tarouquela] deve ser remotíssimo, dado que, especialmente na freg. actual, se 

trata de um vale dominado. Logo á nascença, por um cume que limita a freg., e que ainda no século 

passado se chamava castelo – indicação de um castro, sem dúvida. Este cume, de forma cónica, domina 

de perto os cursos do Douro e do Paiva, e deve ser o «monte de Muro Freito» (assim se chamaria hoje se 

conservasse o topónimo original) ou de «Muro Freito» (se interviesse um princípio de etimologia popular 

após a perda do significado do termo arcaico «freito» < lat. fractu-, isto é partido, derrubado), deve ser, o 

assim chamado nos documentos relativos ao local de Tarouquela e vizinhos até ao séc. XIII: «subtus 

mons Muro Fracto» é a expressão da localização, e nada tem com a relativa ao Montemuro, ao contrário 

do que alguém possa pensar, pois este jamais foi denominado «freito» (fracto), mas só, e sempre «mons 

Muro» (ou, depois, Monte de Muro, séc. XV e XVI). O termo «muro», aliado a «monte» inculca, sem 

dúvida, o castro, confirmado pela designação posterior (Castelo), e o termo «freito» já no século XI indica 

o derrubamento deste castro, que, por todos os indícios, devia ser poderoso»174. 

 

Em poucas linhas Almeida Fernandes afasta a ideia de que a fortificação erguida 

junto à depressão das Portas seria a que os documentos se referem como muro fracto e 

que, por outro lado, este se situaria no Castelo, dominando o território de Sanfins. Esta 

teoria não é irreflectida e deve ser tomada em conta depois de apreciados os dados 

extraídos dos documentos medievais disponíveis.  

De facto, segundo a recolha que efectuámos e que temos vindo a indicar a maioria 

dos topónimos localizados em relação ao mons muro concentra-se numa região 

excêntrica à visibilidade da muralha das Portas.  

Vejamos a sua distribuição cartográfica: 

 

                                                 
174 [Fernandes, A. de Almeida]- Tarouquela.  In  Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa, 
1963. Vol.  32, p.  754-758. 
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Mapa 2 

 

De um conjunto de 37 documentos, conseguimos identificar os topónimos das 

propriedades referidas e distribuí-las pela grelha paroquial actual. Trata-se de um 

número considerável de locais situados a Oeste da muralha nas Portas, numa região que 

será já no século XIII a terra e julgado de Sanfins, formada à sombra do castro Sancte 

Feliz e a cujos vestígios erguidos a cerca de 1100 metros de altitude se pode referir a 

expressão mons muro. E se do conjunto de 37 documentos separarmos os que apenas 

referem o muro fracto (6), teremos a mesma distribuição concêntrica ao dito «castelo»: 

Saímes, Cinfães (duas referências); Pindelo, Nespereira (uma); Louredo, São Cristóvão 

(uma); Covelo, Souselo (uma) e Travanca (uma) – cada um dos locais sob uma 

influência mais próxima ao Castelo de Sanfins do à muralha das Portas175. 

Não obstante a consistência da hipótese ou tese de Almeida Fernandes devemos 

considerá-la no contexto particular da percepção medieval, da leitura da progressiva 

humanização do espaço que necessitava de orientar-se por marcos e pontos de 
                                                 
175 Chegados a este ponto cremos poder sugerir a alteração da localização do monte Geronzo indicado no 
mapa 3 do trabalho de M. Barroca (Barroca-., p. 202). A situação da muralha das Portas em relação ao 
território de Anégia é claramente excêntrica, quando comparada com a do castelo de Sanfins, sobre as 
paróquias de Nespereira, Tarouquela e Piães. 
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referência, numa paisagem uniforme, com os seus cômoros, ribeiras, afloramentos 

rochosos, etc. A leitura de um homem da modernidade não é igual à de um medieval. 

Afinal de contas ambos seguem por caminhos diferentes, têm percepções colectivas e 

pontos de referência muito distintos - tão distintos ou mais, quantas vezes a paisagem se 

alterou nestes séculos. 

 Mesmo as estruturas que provinham da humanização não seriam tão escassas ao 

ponto de podermos pensar que existisse uma única cerca ou muralha, castreja ou 

posterior, capaz de ser utilizada na georreferenciação local e regional dos séculos XI-

XIII176. De facto, apesar dos dados existentes apontarem no sentido de que o muro 

fracto se situasse não nas Portas, mas num cume sobre as actuais freguesias de São 

Cristóvão de Nogueira, Piães e Nespereira tal não obsta a propor que existissem duas ou 

mais muralhas capazes de assumir, simultaneamente, o papel de pontos referenciais. 

Muralhas defensivas, bélicas e muralhas de demarcação, de paz e culturas. O argumento 

de Almeida Fernandes não exclui esta hipótese, nem poderia dado que o autor conhecia 

bem o corpo documental que versa sobre este território. É aliás expressiva a descrição 

dos limites do termo da villa de Bustelo: «per portam de Muro»177. À medida que 

avançava a humanização construía paredes e muros – uns, em épocas de paz 

delimitavam os novos arroteamentos, outros, durante a guerra sustinham exércitos. De 

resto a toponímia regional é generosa nas referências a castros, castelos, penas, etc, 

alguns deles acima dos 1000 metros de altitude178. 

E cairíamos em reducionismo se pensássemos que ao homem medieval não 

tivesse surgido a mesma ideia que surgiu no pensamento de Amorim Girão, no século 

                                                 
176 De resto o já citado estudo de Mário Barroca sobre as fortificações e o povoamento entre os séculos XI 
e XI é bastante explícito: nesta região, entre o Marão e Montemuro, «concentram-se 47 % das estruturas 
castelares conhecidas para o último quartel do Séc. IX e todo o Séc. X», idem, Ibid, p. 186. 
177 Os inquiridores de D. Afonso III, ao passarem em Bustelo, então uma vila do julgado de Ferreiros de 
Tendais ouviram o testemunho de Petrus Petri que lhes descreveu os termos daquela povoação: «cum 
totis suis terminis sicut uidit per portam de muro et dejnde ad focem de Matelos, et deinde ad infedares, et 
deinde in Carrario de gunsalvo garsse […]». Alguns autores não tardaram em ver na expressão portam de 
muro, Portas de Montemuro. Mas nem os termos de Bustelo se prolongavam até ao actual local das Portas 
(para isso teriam de sobrepor ou ultrapassar os de Alhões, povoação mais próxima do dito local), nem 
muro se deve referir aqui a muralhas. Provavelmente qualificará uma passagem entre paredes. Como se 
vê a expressão muro era utilizada amiúde, cf. Portugalliae Monumenta Historica : o saeculo octavo 
post christum usque ad quintumdecimum: Inquisiciones. Lisboa: Tipografia Nacional, 1936. , p. 984. 
178 Alguns exemplos: Castelo de Alrete, f. Ferreiros de Tendais (1065 m), Cristelo (f. Piães, 715m), 
Castelo de Ervilhais (f. Nespereira, 750 m), Castêlo, f. Tendais (600 m). António Manuel C. Lima refere 
«frustres constuções pétreas», a recordar o castellum de Aguiar, junto a Vale de Papas (Cinfães) – mais 
um sinal de que ao longo dos cumes da serra foram erguidas várias fortalezas, de vários tipos, cf. Lima, 
António Manuel- O território Anegia e a organização administrativa e militar do curso terminal do Douro 
(séculos IX-XII).  In  Barroca, Mário- Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in memoriam. Porto: 
FLUP, 1999. Vol.  1, p.  399-413., p. 404. 
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XX, a de que o muro ou muros, construídos pelo homem para sua defesa, a serrania se 

impunha, per si, no contexto geo-estratégico peninsular como uma verdadeira muralha. 

 

1.2. A «imagem». 

No Numeramento de 1527, ao descreverem-se as confrontações do concelho do 

Roção (hoje uma aldeia da freguesia de Gosende), c. de Castro Daire, o relator 

assinalou: «aquy torna da serra de momte de muro ao concelho de são martynho de 

mouros que jaz duas legoas da cidade de Lamego ao longo do douro e ira prosegymdo 

ao longo do douro até ao fym da comarca e tornara volver per arouca e terra da feyra ao 

concelho de Lafões e sull e reriz e outros que fycam da bamda da serra de monte de 

muro para o meyo dia segumdo se declara»179.  

Esta parece tratar-se da primeira e mais completa descrição do território de 

Montemuro, enquanto região não apenas confinada aos planaltos da serra, mas segundo 

uma delimitação definida visualmente pelos rios Douro e Paiva. 

A segunda descrição, também dos primeiros anos do século XVI é a que saiu da 

mão do comerciante e cronista Rui Fernandes, menos geográfica e mais antropológica 

que foca aspectos sociais e económicos, de acordo com o seu discurso apologético sobre 

as qualidades da terra.  

Rui Fernandes começa por individualizar Montemuro, qualificando-a principal 

serra do circuito frisando o carácter agrícola e pastoril da sua economia, apontando o 

seu clima agreste e frio e, de certa forma, sugerindo a simbiose económica entre 

Lamego e a serra. Mas é parco na descrição territorial. À parte a rede hidrográfica, nada 

mais refere.  

A cronística nacional, excepção feita a Frei Bernardo de Brito (1597) trata, a voo 

de pássaro, o Montemuro. Ao longo dos séculos XV e XVI os autores, desde André de 

Resende (1593) a Faria e Sousa (1626), apenas referem as suas versões do topónimo 

Montemuro, Murum (1593)180, Mos Mauro/Monte do Muro (1597), Monte Mouro 

(1610)181  e Monte-Muro (1626), indicando o lugar da serra entre as que entendiam 

construir o sistema orográfico de Portugal.  

                                                 
179 Apud Collaço-. , p. 142 
180 «Murum», Resende, A.; Vasconcelos, D.M.- De antiquitatibus Lusitaniae libri IV.: ... et quintus 
liber de municipia Eborensis antiquitate, ab eodem conscriptus : Cum aliis eiusdem opusculis, et 
Mich. et Ant. Cabediorum. Did. Gondis Mendez de Vasconellos et Capedo Lusitanus. 1597. , p. 70. 
181 Serra «de Monte Mouro, na Beira», Leao, D.N.- Descrição do reino de Portugal. impresso com 
licença, por Iorge Rodriguez, 1610. , fl. 28. 
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Porém, como vimos, o prolífico escritor cisterciense frei Bernardo de Brito parece 

conhecer suficientemente o Montemuro para dele nos oferecer uma imagem que tanto 

pode ter sido colhida in loco ou, hipótese que nos inclinamos a aceitar, através da 

colagem de narrações de quem por ela tivesse passado ou estanciando: 

 

«Quasi junto com esta serra [da Alcoba], fica logo a que vulgarmente se chama Montemuro de 

Muro, & que os antigos com pouca differença o chamavão mós Maurus: toma grande distancia de terra & 

seus altos são asperissimos, habitase algua parte delle, com trabalho dos moradores, porque a terra dá 

muy pouca cevada, & quasi nenhum trigo, & o mais que tem he centeo, de que vivem miseravelmente. 

Não se cria em todo elle vinho, nem fruita que se possa trazer recreação aos moradores. A gente ha 

grosseira, e rustica em seu trato, veste pobremente, & o vestido vulgar, he burel grosseirissimo. As 

molheres são pouco pera cubiçar, porque allem da pobreza, que costuma dar pouco lustre, tem ellas de si 

tão pouco nas feyções naturaes, que entre mil, se não achara hua, que tenha mortas cores de fermosa, 

trabalhadeiras, & amigas de grangear sua vida, castas pela mór parte, & desamoraveis pera os 

estrangeiros. Os homens são robustos, soffredores de trabalho, & se tiverão exercicio nas armas, fizerão 

grande effeyto na guerra. Crião se neste monte muitas vaccas bravas de pequenos corpos, mas muy fortes 

pera trabalhar, & pera comer de gosto singularissimo; tirão dellas algua manteiga, que ordinariamente lhe 

serve de azeite. Faz menção deste monte o nosso Laymundo no terceiro livro, e Resende, no primeiro»182. 

 

Embora frei Bernardo remeta para um certo autor antigo chamado Laymundo e 

para André de Resende onde, com certeza, leu as parcas referências a Montemuro, o 

cronista cisterciense necessitava mais do que a informação de ambos para traçar a 

imagem que traçou ainda que este enferme de alguma ligeireza e de várias lacunas. Terá 

frei Bernardo acedido à obra de Rui Fernandes, escrita meio século antes, e que se 

organiza praticamente da mesma forma, ou seja, partindo da análise do espaço, 

passando pela enumeração das produções locais, até à descrição física e análise moral 

dos serranos? Ou, ainda, a proximidade de São João de Tarouca e Salzedas (dois 

mosteiros da Ordem de Cister com propriedades em Montemuro), tê-lo-à ajudado na 

redacção desta breve memória?  

Em todo o caso, tanto o texto de 1531/32 como o de 1597 obedecem à mesma 

linha de pensamento: ambos sublinham a rusticidade, a aspereza do local e das suas 

gentes, num sentido que não foge ao pejorativo e tendencioso, mas ao mesmo tempo 

                                                 
182 Brito, Bernardo de - Geographia antiga de Lusytania / composta por frey Bernardo de Brito [...]. 
Alcobaça: Antonio Alvarez, 1597. , p. 4. 
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deixam transparecer uma ideia de pureza, dicotomias de resto comuns nas descrições do 

Humanismo183. 

Com o primeiro recenseamento e a publicação destes tratados territoriais e 

nacionais (o próprio Rui Fernandes refere um outro, o de Mestre António de Guimarães 

sobre Entre Douro e Minho184) surge a cartografia que contribuirá para obrar já não uma 

descrição assente em palavras, mas a construção imagética de um certo Montemuro, 

permitindo, ao mesmo tempo redefinir os limites até agora impostos pelo 

reconhecimento presencial, e a criação de um território palpável, visualmente 

homogéneo e identificável em qualquer parte do mundo. Embora seja praticamente 

impossível aferir da influência ou da importância que a cartografia terá junto da elite 

letrada, local e regional que redigiu os trabalhos memorialísticos ou corográficos dos 

séculos XVI, XVII e XVIII 185, os mapas em circulação neste período contribuíram 

certamente para a criação de novos pontos de vista e novas percepções sobre o território 

nacional e as suas divisões ou regiões. 

De um vasto conjunto de mapas de Portugal (um estudo exaustivo da cartografia 

antiga se não justificaria no contexto meramente exploratório deste trabalho) 

seleccionámos treze, cuja data de produção ou edição, mediada entre 1561 e 1797, 

incluísse a designação Montemuro ou que a orografia desta serra fosse graficamente 

representada.  

 

                                                 
183 Sobre este assunto veja-se o artigo de Magalhães, Joaquim Romero de- as descrições geográficas de 
portugal: 1500-1650. Revista de História Económica e Social. n.º 5  (1980), p.15-56. O autor refere-se a 
Rui Fernandes e ao seu tratado sobre Lamego na página 35. 
184 Este tratado foi publicado em Ribeiro, Luciano- Uma descrição de Entre Douro e Minho por Mestre 
António. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Vol. 23, n.º 3-4  (1959). 
185 Faltam as fontes que indiquem percursos individuais de pesquisa e de acesso à documentação da 
época. Com certeza, porém, que certos clérigos, por estarem mais perto dos grandes centros arquivísticos 
e bibliográficos, como os Cabidos, Câmaras eclesiásticas ou mosteiros teriam acesso a um material mais 
vasto de documentos, nomeadamente mapas, não apenas avulsos, mas os que começaram a integrar, como 
apenso, obras bibliográficas, por exemplo: a Geografia História, de Caetano de Lima, datada de 1736. Cf. 
Garcia, João Carlos; Soares, Laura- A Pintura do Mundo: Geografia portuguesa e Cartografia dos 
séculos XVI a XVII. Catálogo da exposição. Porto: Câmara Municipal, 1992. ISBN 972-634-068-3., pp. 
16-17. 



fervor & devoção | 99 
 

 
Mapa 3 

 

Desde logo o primeiro mapa conhecido para o território português - a carta de 

Álvaro Seco186, de 1561 (mapa 3) – considerada por muitos como um dos mais 

abundantes em toponímia, hidrografia, orografia e povoamento é também o primeiro a 

assinalar a serra de Montemuro. E fá-lo apenas através do topónimo MONTEMVRO, 

que na margem esquerda do Douro se orienta no sentido Norte-Sul, perfeitamente 

encaixado entre o rio Pavia (sic, Paiva) (a Oeste), o rio domezio (a Este) e o já referido 

Douro, a Norte. Ao redor indicam-se as localidades de Nossa Senhora das Tamanca[s] 

(não identificada, que poderá ser o Escamarão, junto á foz do rio Paiva), Nespereira, 

Alvareñga, Alhoes, O Souto (que poderá tratar-se de Souto do Rio, junto ao Douro), e 

c[oncelh]o de Ferreiros. Mais longe, Lamego situa-se junto ao rio Coura, referem-se as 

paróquias/localidades de As caldas de Aregos, Feiram (Feirão), São Martinho dos 

mouros, Arneiros e Omezio (Mezio). Embora não seja apresentada graficamente a 

orografia, o mapa de Álvaro Seco, apresenta-nos uma serra disposta no sentido norte-

sul, entre o Paiva e o Douro, circunscrita a nascente pelo rio domezio e visivelmente 

afastada de Lamego ou sem que esta cidade integre o seu complexo montanhoso. 

 
                                                 
186 Seco, Fernando Álvares- Portugalliae que olim Lusitania, novissima & exactissima descriptio. 
Escala 1:1300000. 1561. Roma. 
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Ilustração 1 

 

A carta de Jode187, datada de 1593 (ilustração 1), embora decalque a maior parte 

dos topónimos indicados por Álvaro Seco, confere outra forma ou disposição às 

serranias de Montemuro. De facto o topónimo, agora redigido MÕTE MURO, orienta-

se no sentido Sul-Noroeste, curvando-se em direcção ao litoral para abranger uma área 

visualmente maior do que a indicada em 1561. 

 

                                                 
187 Jode, Gerard de- Portugalliae Quae Olim Lusitania. 1593. Antuérpia. 
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Mapa 4 

 

Em 1640, no Antiquorum Hispaniae Episcopatuum Geographica Descriptio188 

(mapa 4), indica-se, apenas, Lamecum e a sul da cidade desenham-se algumas elevações 

que devem assinalar os cumes de Montemuro. São rodeados pelo rio Paiva, reconhecido 

pela forma curvilínea que penetra pela Beira. E nada mais. 

 

                                                 
188 Antiquorum Hispaniae Episcopatuum Geographica Descriptio. Escala 1:1000000. 1640. Paris. 
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Ilustração 2 

 

O Monte Muro da carta d’Abbeville189, datada de 1654 (ilustração 2), é 

particularmente expressivo em termos orográficos. Uma cordilheira no sentido Norte-

Sul, claramente representada pela sucessão de pequenos outeiros, acompanha a margem 

direita do rio Paiva até Castro Daire. Na vertente Este desta cadeia montanhosa um rio 

não identificado (que poderá tratar-se do Bestança cinfanense) «sustém» a área 

montanhosa que assim permanece contida entre os dois cursos de água. Ao longe, a 

nascente, Lamego levanta-se na margem direita do rio Coura. Assinalam-se, ainda, as 

localidades do Mezio e o Castro de Ferros - com certeza má leitura e incorrecta 

transcrição de cartas anteriores, como as de Álvaro Seco e De Jode que indicavam o 

concelho de Ferreiros. De assinalar, ainda, o topónimo Alhoes, que permanece da 

cartografi anterior, assim como o rio domezio a deslado da povoação de Castro d’Airo. 

 

 

                                                 
189 d'Abbeville, Nicolas Sanson- Parte septentrional do Reyno de Portugal Escala 1:880000. 1654. 
Paris. 
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Ilustração 3 

 

Pouco anos depois, em 1692, a carta de Pedro Teixeira Albernaz190 (ilustração 

3) tenta apresentar, através da separação do topónimo MONTE MVRO, uma área 

montanhosa maior situada para lá do rio do Mezio e o Bestança (embora ambos os 

hidrónimos não sejam referidos). Indicam-se as mesmas localidades referidas nos mapas 

de Seco e de Jode, incluindo-se apenas, a designação C[oncelh]o de Cifaes. Não 

aparecem as povoações de Feirão e Mezio, anteriormente referidas. O mapa sugere que 

Lamego situava-se na margem direita de um curso de água, cujo nome não é referido. 

 

                                                 
190 Albernaz, Pedro Teixeira- Descripcion del Reyno de Portugal y de los Reynos de Castilla que 
parten con su frontera [...]. 1662. Madrid. 
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Mapa 5 

 

No Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae191 (mapa 5) do famoso cartógrafo 

holandês F. de Wit, datado de circa 1670, retoma-se a representação pobre e 

esquemática do Antiquorum Hispaniae: a sudoeste de Lamego, uma sucessão de três 

outeiros que acompanham o vale do Paiva na sua margem direita parece demarcar 

Montemuro. O topónimo não é referido e apenas Castro dairo, na margem direita de um 

pequeno curso de água é elencada, porém, como povoação menor. 

 

                                                 
191 Wit, F. de- Totius Regnorum Hispaniae et Portugalliae Escala 1:2500000. 1670? , Amsterdão. 
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Ilustração 4 

 

Um segundo mapa de Wit, a carta Novissima regnorum Portugalliae et Algarbiae 

descriptio192 (circa 1680)  (ilustração 4) tenta apresentar um conjunto maior de 

informações, tal como a demarcação territorial civil e religiosa, decalcando o conjunto 

de representações e topónimos já em parte indicados no mapa de d’Abbeville. 

Conquanto se não refira o nome Montemuro, a sua forma e orientação parece ser 

definida pela cordilheira no sentido Norte-Sul, entre o Paiva e um curso menor que, 

como já referimos, deve tratar-se do rio Bestança. 

 

                                                 
192 Wit, Frederick de- Novissima regnorum Portugalliae et Algarbiae descriptio Escala 1:1100000. 
1680 circa. [S.l.]. 
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Ilustração 5 

 

O Royaume de Portugal193, de 1711 (ilustração 5) segue um modelo de 

representação semelhante ao mapa de Wit. Na esteira dos seus antecessores, o seu autor, 

Alexis-Hubert Jaillot, limita-se a decalcar ou a adulterar informações recolhidas noutras 

edições, nomeadamente ao nível toponímico e da sistematização de certas povoações, 

como Agranja de Tedo que aparece junto a Arouca, na margem esquerda do Paiva. A 

divisão administrativa civil (provincial) aparece delineada por uma linha de cor amarela 

e Montemuro inclui-se na região da Beira. 

 

                                                 
193 Jaillot, Alexis-Hubert- Royaume de Portugal Escala ca 1:200000. 1711. Paris. 
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Mapa 6 

 

Menos de uma década depois do mapa de Jaillot, o Regnorum Hispaniae et 

Portugalliae 194 (mapa 6) apresenta uma cordilheira já não a Este do rio Paiva, mas a 

Oeste e a Norte de Arouca. Pode, ou não, tratar-se de um erro e efectivamente assinalar 

a região montanhosa entre os rios Paiva e Arda. Contudo somos inclinados a considerar 

que se trata de um erro de interpretação e que a sucessão de cumes indicará o 

Montemuro. Uma novidade desta carta em relação às anteriores é o facto de apontar 

uma (ainda incipiente) rede viária. Por ela ficamos a saber que o Montemuro seria 

atravessado por uma estrada com certa importância, que ladeava o Douro, proveniente 

da cidade do Porto e em direcção a Espanha.  

O final do segundo quartel do século XVIII, que coincide com a primeira 

expansão do movimento academista português, traz consigo uma diversificação de 

mapas e escalas. O desejo do conhecimento, a aplicação de novas técnicas de 

construção e os novos desenhos urbanistas do Iluminismo vão influir numa 

                                                 
194 Regnorum Hispaniae et Portugalliae Escala 1:2470000. 1720? , Nuremberga. 
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multiplicação de cartografias. É neste sentido que surge, por exemplo, entre 1734 e 

1736, a Geografia Histórica de Luís Caetano de Lima195, obra que contém uma série 

cartográfica com mapas das províncias do país. Seria no mapa da Beira que se incluiria 

o Montemuro, mas o cartógrafo não lhe faz qualquer referência, seja ela toponímica ou 

através de representação gráfica. Decalca, apenas, os topónimos das povoações que, 

como Alhões, Mezio ou Arneirós vêm a ser indicadas desde o mapa de Álvaro Seco e 

assinala os principais cursos de água, também copiados de cartas anteriores.  

 

 
Ilustração 6 

 

Diferente é o mapa de Gaspar Baillieu, datado de 1735196 (ilustração 6). 

Apresentando uma divisão por comarcas, separadas por uma linha de tom ocre, as 

palavras MONTE MURO aparecem no sentido Sudoeste-Nordeste, sobre o meandro 

que o Paiva faz junto a Alvarenga. Um pequeno morro completa a orografia e ao redor 

situam-se as já citadas povoações, aldeias, sedes de freguesia e concelhos de Nespereira, 

                                                 
195 Lima, L.C.- Geografia historica de todos os Estados soberanos de Europa: com as mudanças, que 
houve nos seus Dominios : especialmente pelos Tratados de Utrecht, Rastad, Baden. na Officina de 
Joseph Antonio da Sylva, 1734.  
196 Baillieul, Gaspard- Le Portugal et ses Frontières Escala 1:650000. 1735. Paris. 
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Ferreiros de Tendais, Alhões, Cinfães e Arneirós. A nordeste, distante de Monte Muro, 

sobre um afluente do Douro, a cidade de Lamego. 

 

 
Mapa 7 
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O mapa de Bowen197, de 1747 (mapa 7), é interessante apenas por incluir uma 

referência a Monte Mura (sic) e assinalar a estrada de Lamego a Viseu, que deve tratar-

se da Estrada Real, por Tarouca e não a que por Castro Daire cruzava a serra. Mas dada 

a escala desta carta (1:6350000) o facto de assinalar o Montemuro indicia a importância 

desta montanha no contexto orográfico nacional e peninsular. 

 

 
Mapa 8 

                                                 
197 Bowen, E.- A new & accurate map of Spain and Portugal. Escala 1:6350000. 1747. Londres. 
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Uma certa Carta dos pontos da serie de triangulos198 (mapa 8), datada de 1790-

1791, aponta o Monte de Muro como um dos principais pólos da triangulação que o 

cartógrafo elaborou entre a Galiza e o sul de Portugal. Ignorando o Marão ou mesmo o 

Alvão, o autor coloca Montemuro entre o Larouco e a serra de Buçaco. 

 
Mapa 9 

 

                                                 
198 Ciera, Francisco António- Carta dos pontos da serie de triangulos, para a medida do gráo do 
meridiano entre os parallelos de 37º, e 43.º 45' de latitude N., por ora escolhidos na primeira vezita 
geral do terreno feita nos mezes de Outubro de 1790, Abril, Maio, Setembro e Outubro de 1791. 
1791? Acessível em Biblioteca Pública Municipal do PortoC - M & A - pasta 19 (7) - A. Publicado em 
Garcia; Soares-. , p. 47. 
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Finalmente, o Chorographical map of the kingdom of Portugal199, de 1796 (mapa 

9), embora seja mais fiel quanto à orografia, não menciona directamente a serra. No 

extremo norte da província da Beira estreita-se uma cordilheira ligeiramente 

serpenteante, no sentido Norte-Sul, situada entre as povoações de Resende e Ferreiras 

(sic, Ferreiros de Tendais) e que termina próximo a Castro Daire. Deve tratar-se da serra 

de Montemuro Montemuro. E, apesar do cartógrafo incluir novos topónimos regionais, 

como Resende, Santiaguinho (lugar da freguesia de Penajóia), Tendaes (Tendais), 

Bigorne ou Sinde (Sande), erra ao indicar a sua posição (o caso de Tendais que assinala 

na margem esquerda do rio Paiva!). Uma mais-valia desta carta é, porém, o facto de 

assinalar a rede viária. Ainda que de forma esquemática, este mapa corográfico revela-

se mais completo do que o de Baillieu. Indica a estrada paralela ao Douro, que passava 

por Nossa Senhora do Escamarão, Resende e cruzava a serra das Meadas até Lamego e 

demarca já a via entre esta cidade e Castro Daire que transitava pelo lugarejo de 

Bigorne. 

Em suma, com todas as suas limitações, nomeadamente a formatação e o decalque 

de dados, a cartografia antiga permitiu-nos enquadrar a importância de Montemuro nos 

contextos orográficos nacional e peninsular, aferir da percepção dos cartógrafos em 

relação ao espaço montanhoso a representar e contribuir para o enriquecimento da 

gramática descritiva do território, depauperada por ausência de relatos orais/escritos e 

pela inexistência de outros documentos visuais, como gravuras ou pinturas. 

  

                                                 
199 Faden, William- Chorographical map of the Kingdom of Portugal divided into its grand 
provinces. Escala 1:900000 1797. Londres. 
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1.3. A ideia 

Embora o topónimo Montemuro dissesse algo ao homem quinhentista e depois 

dele a todos os que conviveram de perto com o espaço montanhoso ou nele habitaram, a 

ideia de uma serra perfeitamente individualizada por certos marcos (o próprio Muro) ou 

distinta visualmente na paisagem distante (a partir do Douro, do Marão ou dos planaltos 

da Beira, por exemplo) foi uma construção erudita. Primeiro, como vimos, pelos 

tratadistas do incipiente Humanismo português, depois pelos cartógrafos que 

inconscientemente traçavam um retrato da serra e, finalmente, pelos memorialistas de 

setecentos. Cada um deles, per si e em conjunto, definiram um Montemuro, ou Monte 

do Muro, linha de serranias dispostas no sentido Norte-Sul, entre o Paiva e o Douro, 

como barreira entre o litoral e o interior. Seria interessante conhecermos a ideia do 

Montemuro segundo os seus habitantes, aqueles para quem a escrita não era conhecida. 

Com certeza apontariam sinais e marcos que os cronistas não conheciam, porque não 

viam ou desprezavam. Quão precioso seria ouvir da boca dos pastores da transumância 

a descrição de um território que constituía tão importante destino e refúgio. Porém, 

devemos limitar-nos à construção, ainda que parcelar e egocêntrica, dos letrados. 

O conceito de «maciço de Montemuro» surgiu, em 1940, pela mão do geógrafo 

Amorim Girão. Segundo ele, «o têrmo “maciço” classificaria melhor o relevo em 

questão porquanto se trata[va] de elevações montanhosas que irradiam em várias 

direcções a partir do ponto mais alto»200. Foi a primeira vez que alguém delimitou o 

Montemuro, através do pensamento científico, através da análise das suas linhas de 

relevo e da sua inserção no conjunto da orografia ibérica. Até então, existia uma ideia 

de Montemuro que, como temos vindo a analisar, dependia tanto da percepção dos seus 

habitantes (depurada por quem a a recolhia), como das descrições dos estrangeiros.  

Embora esta região sempre tivesse exercido sobre si uma atracção especial, como 

o próprio admite no prólogo à monografia «Montemuro, a mais desconhecida serra de 

Portugal», Amorim Girão foi, como já referimos, compelido a dedicar-se ao seu estudo 

depois de uma série de reportagens publicadas pelo Cónego Inocêncio Galvão, em 1923, 

no Jornal da Beira.  

O cónego Galvão, que era natural de Alvarenga, freguesia situada na encosta 

sudoeste do Montemuro organizou e integrou um grupo que, em 1922, fez «Uma 

excursão ao Montemuro». A partir de Alvarenga o grupo sulcou as vertentes 

                                                 
200 Girão-. Op. cit., p. 31. 
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meridionais da serra e alcançaram o sítio das Portas, então perfeitamente inóspito e 

apenas atravessado por trilhos de pé picado, utilizados por pastores e almocreves. 

Surpreendido pela grandeza da estrutura das muralhas localizadas junto ao sítio das 

Portas, em plena serra, não tardou a organizar nova viagem, um ano depois. O relato das 

deslocações e a primeira análise ao sítio arqueológico seria publicado ao longo de vários 

números do Jornal da Beira. Estava dado o mote que orientaria a curiosidade de um 

grupo de intelectuais interessados nas antiqualhas da pátria. Nas vésperas do Estado 

Novo, ao longo de um período durante o qual crescia o interesse pela Arqueologia e 

pela Etnografia, o Montemuro, com a sua muralha arruinada e o pitoresco dos usos e 

costumes das suas gentes, tornou-se o alvo preferido dos intelectuais beirãos e 

durienses, dispostos a celebrar as particularidades regionais. 

Do Instituto Etnológico da Beira criado na década de 1920 (sediado em Viseu) a 

que pertencia o Cónego Inocêncio, convergiram as atenções para Norte e, em breve, 

com a fundação da Junta de Província do Douro Litoral, em 1937, juntaram-se-lhe 

outros historiadores, etnógrafos e investigadores na maioria ligados ao aparelho 

ideológico e político do Estado Novo. Sucederam-se, então, os estudos etnográficos 

sobre o comunitarismo, o pastoreio, a transumância (Orlando Ribeiro, 1948)201, as 

indústrias (Jorge Dias, 1953 e António Ribeiro, 1956)202, os trajes203, a música e o 

romanceiro popular (destacam-se as recolhas de Vergílio Pereira em Arouca, Cinfães e 

Resende, entre 1950 e 1959)204. Foram aparecendo, também, de alguma forma ligadas à 

política cultural do regime, monografias municipais da autoria de publicistas como 

Bertino Guimarães (Cinfães, 1954)205 ou Abílio da Costa Brochado (Travanca, 1954-

                                                 
201 Ribeiro, Orlando- Notícia do pastoreio na serra de Montemuro.  In  Miscelânea de Estudos à 
Memória de Cláudio Basto. Porto: Imprensa Portuguesa, 1948.; Ribeiro, Agostinho- As brezas de 
Monte Muro. Boletim da Casa Regional da Beira Douro. n.º 10  (1956), p.3-7. 
202 Dias, Jorge- Um brêz de Montemuro e um cesto egipcío da XII dinastia. Revista de Guimarães. Vol. 
63 (1953), p.5-11.  
203 Peixoto, Rocha- O traje serrano (Norte de Portugal). Portugália. Vol. 2, n.º 3  (1907), p.360-389. 
Referências a tipos masculinos e femininos da Gralheira (XLIII e LI). 
204 Bonito, Porfírio Augusto Rebelo; Pereira, Vergílio- As "Cantas" e os "Cramóis" do Cancioneiro de 
Cinfães como formas arcaicas da Etnografia Musical. Boletim do Douro Litoral. n.º 1  (1948), p.3-15.; 
Pereira, Vergílio- Cancioneiro de Cinfães. Porto: Junta de Província do Douro Litoral 1950.  e Pereira, 
Vergílio- Cancioneiro de Arouca. Porto: Junta de Província do Douro Litoral, 1959.  
205 Guimarães, Bertino Daciano R. S. - Cinfães: subsídios para uma monografia do concelho. Porto: 
Junta de Província do Douro Litoral, 1954. Distinguimos aqui três fases na produção monográfica local: 
uma primeira, ainda no século XIX, uma segunda de marcado pendor nacionalista e ruralista, balizada 
pelas datas extremas do Estado Novo e uma terceira, contemporânea, que destaca pela publicação 
compulsiva de trabalho amadores com pendor publicista e cujo conteúdo revela pouco ou nenhum 
pensamento científico. 
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1955 e 1957)206. Por outro lado, as revistas Douro Litoral207, Beira Douro208 e Beira 

Alta209 estimularam a investigação e a publicação de trabalhos de âmbito monográfico e 

alimentaram nas suas páginas o regionalismo que a Nova Geografia procurava validar. 

Mais recentemente uma nova vaga de etnógrafos, académicos como Alberto 

Correia210 ou amadores como Nelson Pereira211 e Jorge Ventura212, renovou o interesse 

sobre os particularismos populares do território213. Em termos historiográficos, afora as 

várias monografias que se têm produzido214, quase sempre fundamentadas em 

anacronismos, poucos são os estudos cientificamente válidos. Destacaríamos o resultado 

de algumas intervenções arqueológicas215, uma incursão multidisciplinar pela prática da 

                                                 
206 Brochado, Abílio Costa- A freguesia de Travanca. Da vida do Povo Português - História, costumes, 
tradições e linguagem de uma pequena aldeia da Beira-Douro. Boletim da Casa Regional da Beira 
Douro.  (1957). 
207 Intitulado «Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História», começou a ser publicado em 
1940 e cessou em 1959. Foi seu director Augusto César Pires de Lima. Foi editado no Porto pela Junta de 
Província do Douro Litoral. 
208 Publicado entre 1952 e 1984, foi seu director Artur Castilho e editor o médico João de Almeida. Era o 
órgão de comunicação da Casa Regional da Beira Douro, que o patrocinava. 
209 Ainda em actividade, a Revista da Beira Alta  
210Correia, Alberto- A serra de Montemuro: meio físico e etenográfico.  In  Actas das I Jornadas do 
Grupo de Arqueologia e Arte do Centro. Coimbra, 1979. p.  91-99.;Correia, Alberto- Etnografismos. 
Viseu: Edição de autor, 1995. ; Correia, Alberto- Joaquim Ribeiro Alvelos: um barrista em Fazamões. 
Viseu: Edição de autor, 1998.  
211 Pereira, Nelson Rodrigues- Montemuro de pena em pena. [Castro Daire]: Edição do autor, 2001. ; 
Pereira, Nelson Rodrigues- Fanucos da serra: vidas e lugares de Montemuro. [s.l.]: Amigos de 
Peixeninho, 2002. ; Pereira, Nelson Rodrigues- Por môr de Montemuro: lugares, percurso e tradições. 
[s.l.]: Edição do autor, 2003. ISBN 972-99154-0-7.. 
212 Ventura, Jorge- Bestança. Um vale, um rio: recolha etnográfica. [s.l.]: Associação para a Defesa do 
vale do Bestança, 1999. ; Ventura, Jorge- Montemuro: do Talegre à Pedra Posta. Viseu: Associação 
para a Defesa do vale do Bestança, 2000. ; Ventura, Jorge- Bestança: por caminhos e veredas. Viseu: 
Associação para a Defesa do vale do Bestança, 2002. ; Ventura, Jorge- Montemuro: alminhas dos 
caminhos. [Cinfães]: edição de autor, 2004. ; Ventura, Jorge- Marcelim: tradições e costumes de uma 
aldeia no vale do Bestança. [s.l.]: Associação para a Defesa do vale do Bestança, 2005.  e Ventura, 
Jorge- À lareira de Montemuro: histórias de lobos. [s.l.]: Associação para a Defesa do vale do 
Bestança, 2008.  
213 Mesmo a nível académico, surgem ainda alguns trabalhos monográficos, herdeiros de um certo género 
literário que privilegia a descrição e o discurso laudatório do ruralismo, do regionalismo e do folclorismo 
como o de Teresa Peralta, cuja dissertação de Mestrado em Museologia e Património Cultural (U. 
Coimbra) sobre Montemuro foi publicada em 2006: Peralta, Teresa- Montemuro: um despertar de 
antanho. Viseu: Palimage, 2006. ISBN 972-8999-27-5. 
214Costa, M. Gonçalves da- Paróquias beiraltinas: Penude e Magueija. [s.l.]: [edição de autor], 1975. ; 
Pinto, Joaquim Caetano- Resende: monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982. 
;Silvestre, Carlos de Oliveira- Gralheira de Montemuro: monografia. [s.l.]: [s.n.], 1983. ; Duarte, 
Joaquim Correia- Resende e a sua História: O concelho. [Braga]: Câmara Municipal de Resende, 
1994a.  e Duarte, Joaquim Correia- Resende e a sua História: As freguesias. [Braga]: Câmara 
Municipal de Resende, 1994b. ; Mendes, António- Alvarenga: esboço de uma monografia. [s.l.]: 
[edição de autor], 1995. ; Correia- Castro Daire. ; Tavares, José Manuel Silva, et alli- Nespereira: Uma 
terra com sabor a História e a Povo. [Viseu]: [edição dos autores], 1996. ; Ventura, Jorge, coord.- 
Monografia de Cinfães. Porto: Câmara Municipal de Cinfães, 2000. ISBN 972-98614-0-4. 
215 Almeida, Carlos A. Brochado de- A villa romana de Passos. Tarouquela - Cinfães. Revista da 
Faculdade de Letras. Vol. 10 (1993), p.433-450.; Cruz, Domingos J. da; Vilaça, Isabel- O grupo de 
tumuli da "senhora da Ouvida" (Monteiras/Moura Morta, Castro Daire, Viseu). Resultado dos trabalhos 
arqueológicos. Estudos Pré-Históricos. Vol. 7 (1999), p.129-161.; Figueira, Isabel- Tumuli da Senhora 



fervor & devoção | 116 
 

transumância216 e um tema ainda pouco explorado na historiografia portuguesa, mas que 

teve em Montemuro um dos seus campos de ensaio: o conflito217. Por constituir um 

valioso ponto de apoio ao nosso âmbito de investigação salientámos o trabalho 

sociológico sobre a eclosão de uma nova devoção na década de 1970, numa das 

freguesias serranas218. 

A região do Montemuro, afecta administrativamente ao Distrito de Viseu219, 

incluída na Província do Douro Litoral, foi também o ponto de convergência do olhar 

dos teóricos de uma nova regionalização. Ao mesmo tempo que é editada a obra de 

Amorim Girão – o qual, de resto, participou nesta discussão sobre o reordenamento 

territorial – o movimento pró-beira-duriense que defendia a criação de uma nova 

circunscrição administrativa com sede em Lamego, incluiu o Montemuro nos limites da 

sua região220. Para estes teóricos, agrupados em redor de colectividades como a Casa 

Regional da Beira Douro ou instituições como a Câmara e o Museu de Lamego, a 

Beira-Douro possuía uma unidade geográfica e cultural. Tal divisão fundava-se em 

condições geográficas, climáticas, orográficas, económicas mas, sobretudo, políticas, 

que reivindicavam para Lamego a sede de um distrito adiado, esquecendo a velha grelha 

administrativa que firmara noções muito diversas das que estes regionalistas vinham 

agora apresentar221. 

                                                                                                                                               
da Ouvida (Castro Daire, Viseu): a contribuição da antracologia. Estudos Pré-Históricos. Vol. 7 (1999), 
p.163-166. Em relação ao concelho de Cinfães, sugerimos a consulta de Pinho, Luís- Cinfães: 
bibliografia arqueológica. Braga: Câmara Municipal de Cinfães, 2001.  
216 Oliveira, Américo, et al., coord.- Montemuro: a última rota da transumância. Arouca: Associação 
de Defesa do Património Arouquense/Escola Superior Agrária de Viseu, 1999. ISBN 972-9474-22-2.. 
217 Ramos, Anabela- Violência e justiça em Terras de Montemuro (1708-1820). Viseu: Palimage, 
1998. ISBN 972-97292-2-0.. Embora o que autora entenda por Montemuro seja decalcado de Amorim 
Girão (1940), o âmbito geográfico escolhido para este trabalho corresponde, apenas, a parte do planalto e 
da encosta sul do maciço ou seja os concelhos de Cabril, Couto da Ermida, Gosende, Campo Benfeito, 
Moção, Mezio, Pinheiro, Roção, e Parada. Anabela Ramos inclui ainda uma área que não consideramos 
Montemuro e que corresponde já à zona de transição entre os planaltos da Nave e os da Beira em que se 
incluíam os municípios de Alhais, Alva, Castro Daire, Fráguas, Gafanhão, Mões, Pendilhe, Reriz, 
Ribolhos e Vila Cova à Coelheira. 
218 Teixeira, Almerinda Pinheiro Cardoso M.- A Senhora do Castelo - génese de uma festa na serra de 
Montemuro. Análise Social. Vol. 19, n.º 77-79  (1983), p.667-682. 
219 E por duas vezes momentaneamente afecta ao Distrito de Lamego, a primeira durante a Monarquia em 
1835 (decreto de 7 de Julho) e a segunda pela República, em 1919. Ambos os decretos foram, porém, 
revogados pouco tempo após a sua publicação. 
220 Entre outras obras publicadas pelo mesmo autor e custodiadas pela mesma colectividade: 
Albuquerque, J. de Pina Manique e- Beira-Douro: lídima região portuguesa e autarquia futura. 
Lamego: Casa Regional da Beira-Douro, 1940. Sobre os argumentos da edilidade para a criação da nova 
circunscrição:Osório, Luís Rodrigues César - Defesa da Criação duma Nova circunscrição 
administrativa: Lamêgo capital da Beira-Douro. Lamego: Câmara Municipal, 1931.  
221 Devemos recordar que alguns geógrafos incluem a região montanhosa de Montemuro num limite 
secundário, cf. Orlando Ribeiro e a sua divisão das 23 unidades de paisagem, apud Daveau, Suzanne- 
Portugal geográfico. Lisboa: João Sá da Costa, 2005. ISBN 972-9230-41-2., pp. 98-99; Montemuro 
integra a unidade «Montanhas do Norte da Beira e do Douro». 
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Nesta região incluía-se o Montemuro cujos limites naturais os rios Paiva e Douro 

salientavam, mas a que os regionalistas atribuíam uma divisão bipartida como revela o 

mapa, impresso em 1940, onde o maciço aparece fragmentado por duas sub-regiões: a 

Beira Douro e Paiva e o Montemuro. 

No verbete «Montemuro»222, que supomos da autoria de A. Almeida Fernandes, 

este apresenta a seguinte definição: «sistema orográfico comum às três províncias da 

Beira Alta, Douro Litoral e Trás-os-Montes e Alto Douro». E, mais adiante, acrescenta: 

«os seus cumes mais elevados sucedem-se, como gigantes, num grande arco».  

Foi sempre historicamente difícil percepcionar o Montemuro como um todo. A 

sua disposição no contexto montanhoso português, as diversas orientações dos dois 

braços que compõem o maciço e a diversidade geológica dos seus solos, contribuíram 

para o fraccionamento do território aos olhares exteriores e interiores. Sistema 

orográfico onde se dividiam províncias e dioceses, entre uma paisagem minhoto-

duriense a Norte e planáltica a Este e a Sul; zona tampão entre o Norte Atlântico e o 

Norte Transmontano, o Montemuro apresenta uma diversidade geográfica que 

influenciou o povoamento e a diferenciação cultural interna223. 

É impossível imaginar esta percepção sem olhar para uma carta topográfica, como 

era difícil aos párocos de 1758 apresentar uma descrição de homogeneidade entre as 

serras que compõem a proposta de maciço apresentada dois séculos depois por A. 

Girão. Mesmo este, quando aduz os limites de Montemuro - «uma zona de relêvo com a 

altitude máxima de 1382 m. de forma grosseiramente triangular, compreendida entre o 

Douro, o seu afluente Paiva e uma linha quási recta tirada de Castro Daire por Lamego 

em direcção á Régua»224 - fá-lo submetendo-se a uma rígida análise geomorfológica. A 

recta que ele traça da Régua a Castro Daire é, do seu ponto de vista, uma mera 

construção subjectiva, assente na observação cartográfica do terreno. Ali não existe um 

rio que se imponha como limite natural – natural nos sentidos físico e simbólico do 

termo, de espaço intransponível e delimitador.  

O estudo monográfico de Amorim Girão é, apesar de tudo, um esforço notável de 

análise e de tratamento de um conjunto respeitável de fontes com vista à compreensão 

de três ordens de ideias, ou problemáticas: a geografia física, onde o autor estrutura e 

                                                 
222 [S.a.]- Montemuro.  In  Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa, 1963b. Vol.  17, p.  
749-751.. 
223 A questão dos dialectos, por exemplo, revela este aspecto de diversidade cultural em Montemuro. 
Segundo a exposição e orientação dos seus braços, o falar minhoto, o falar transmontamo e o falar beirão 
coexistem no mesmo território, cf. Daveau-. Op.cit., p. 88. 
224 Girão-. Op. cit., p. 13. 
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desenvolve notas sobre geologia, orogenia, hidrografia, vegetação e clima; a geografia 

humana, que aborda questões relacionadas com a demografia, o povoamento, o «clima 

político e moral», a arquitectura vernacular e religiosa e ainda sobre o Muro, ou muralha 

das Portas; e, finalmente, uma terceira parte dedicada à geografia económica que foca 

alguns temas mais tarde retomados por outros investigadores, nomeadamente a 

transumância, o pastoreio e as «indústrias caseiras.» A. Girão deixa para uma quarta 

parte um estudo particular sobre Castro Daire, povoação que não inclui nos limites do 

maciço considerando-a, todavia, «verdadeiro centro de atracção regional»225.  

Embora na sua análise humana Amorim Girão não tenha traçado a evolução e a 

presença das instituições municipais e paroquiais no Montemuro, abordando 

sumariamente o «desenvolvimento histórico da população», o seu trabalho marcará a 

investigação académica e amadora que desde de 1940 se debruça sobre a região. De 

resto nenhuma outra obra, anterior ou posterior, abrange ou discute o sentido atribuído 

pelo geógrafo ao Montemuro. O próprio título, «a mais desconhecida serra de 

Portugal», ecoa como um fado, sinal de um particularismo que a etnologia vai 

desbravando, a pouco e pouco, em análises mais ou menos supérfluas, como as que se 

seguiram a seguir ao Estado Novo. Por outro lado, menos desenvolvida, a historiografia 

regional fez-se através de obras parcelares – as bem conhecidas monografias locais – 

que ao nível do município ou da freguesia deixaram captações de um retrato maior e 

mais completo que ainda está por fazer. 

 

  

                                                 
225 Idem, Ibid, p. 137. 
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SEGUNDA PARTE 
 

A CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Como temos vindo a referir, são duas as grandes e principais fontes históricas que 

directamente respeitam ao Montemuro para a Idade Moderna, uma de carácter 

descritivo - o tratado de Rui Fernandes, escrito de 1531 para 1532 -, e outra, de pendor 

quantitativo, o Dicionário Geográfico de Portugal, composto pelas sobejamente 

conhecidas Memórias Paroquiais de 1758. Redigidas por eruditos, estas constituem 

uma visão analítica, algo distante e sempre parcelar sobre o território e a sociedade da 

época. No entanto, é possível, com a devida crítica, traçar linhas evolutivas da paisagem 

histórica e, por conseguinte, do seu substrato espiritual que surge transversalmente a tal 

documentação.  

Sem um conhecimento geomorfológico do território, da evolução da paisagem e 

dos recursos nele existentes, dos estados climáticos ou da vegetação, dificilmente 

conseguimos penetrar no pensar e no modo de viver colectivo e nas necessidades das 

comunidades. Como tal, somos desviados do caminho que nos levaria às razões de 

certos cultos, aos fundamentos de certos oragos, ou à ligação entre patrono e fiéis para 

conhecer o território. 

Lançando mão de uma comparação diacrónica das duas fontes acima referidas, 

procuramos conhecer a evolução social e cultural das comunidades de montanha, 
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aferindo de especificidades e generalidades locais regionais e relacionando-as, no 

capítulo seguinte, com aspectos devocionais, hagio e hierotopográficos226. 

  

 

2. O sistema físico 

 

2.1. “Pedras brutas”: relevo, morfologia e recursos minerais. 

A análise que desenvolvemos na primeira parte deste capítulo impele-nos agora a 

aproximarmos o olhar e a observar já não uma ideia, mas o próprio objecto. Ver 

Montemuro através dos olhos dos homens de quinhentos e de setecentos.  

Serra ou conjunto de serras, mais a Norte ou mais a sul, entre Douro e Paiva ou 

entre Bestança e Varosa, a ideia de Montemuro parece ter variado desde a Idade Média, 

do Muro fracto à vista de Tarouquela ao Monte do Muro de Tendais, até ao Montemuro 

de Gosende. Porém, a proeminência dos cumes de Sanfins, São Pedro, Perneval e 

Meadas – este gigantesco arco vísivel tanto a Norte como a Sul do Douro – parece ter 

contribuindo para a toponimização do território sob a designação maior de Montemuro. 

Rui Fernandes refere-se-lhe nestes termos: «a qual serra he neste cercohito a primcipal 

della»227. E devia ser de tal forma importante, sempre visível e sempre presente aos 

olhos e às necessidades dos habitantes de Lamego que o cronista lhe dedicou extensa 

referência no seu tratado, individualizando-a entre os assuntos a tratar sobre a área do 

Compasso.  

São, porém, escassas as referências à geomorfologia e só por referências 

indirectas conhecemos o que Rui Fernandes compreende por Montemuro.  

É certo que o comerciante-historiador inclui Lamego dentro dos seus limites, 

traçando três níveis na paisagem do seu Compasso: uma ribeirinha, a que chama ribeira 

do Douro; uma intermédia, onde situa a cidade, «que he terra temperada», e uma «terra 

fria da parte do sul»onde se pode incluir a zona montanhosa que Rui Fernandes 

reconhece efectivamente como Montemuro, referindo, porém, que todo o aro «he terra 

montuosa»228. É neste cenário de montanha, cuja fertilidade o tratadista elogia ao longo 

do seu enunciado, que se articula todo o movimento económico de Lamego. Não 

                                                 
226 Sobre o significado de tais noções, ver Capítulo III. 
227 , Fernandes, Rui- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In  Collecção 
de ineditos de Historia Portugueza, Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1926. Vol.  5, p.  546-613., 
p. 571. 
228 FERNANDES, idem, Ibid., p 547 
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obstante as amiúdes referências ao vinho e ao sumagre, duas produções ligadas ao vale 

duriense, a serra ocupa um papel de charneira no abastecimento da cidade. Rui 

Fernandes é bastante claro ao enunciar a importância da pecuária e de certas indústrias, 

como veremos, mas parco na descrição geográfica do espaço. Refere a «muy fermosa 

veiga»229 do Balsemão, denota a qualidade frígida da serra e destaca, sobretudo, a rede 

hidrográfica. O seu distanciamento em relação às zonas planálticas e aos grandes 

afloramentos rochosos que decerto marcariam, como hoje, grande parte da paisagem 

serrana, prende-se com o facto de Rui Fernandes procurar o viçoso e o aquífero 

enquanto sinais de fertilidade e de prosperidade, relegando para o esquecimento tudo o 

resto. 

Por outro lado, os relatores de 1758 não vêm o Montemuro como um maciço, mas 

como uma cordilheira, sucessão de serras ou montes que se alcançam da igreja matriz. 

O próprio inquérito induz a redução do espaço ao âmbito da paróquia, algo que a 

maioria dos sacerdotes não ultrapassará, enumerando as serras como elemento do termo 

paroquial. Não obstante o carácter essencialmente localista destas memórias, podemos 

construir, a partir das várias enunciações, uma visão global do território. 

Dentre as respostas dos 60 párocos de 1758 colhemos as referências230 às serras 

ou montes de Alhões, Camba, Carvalhosa, Castelo de S. Fins, Cruz do Fojo, Eiriz, 

Espinheiro, Franqueira, Ladário, Meadas, Merousal, Mesquitela, Moção, Monsanto, 

Montemuro, Peninhos, Murada, Passo, Penude,  Pernaval, Poio, Rossão, Santo 

Estêvão, São Cristóvão, São Pedro, Seixosa e Ufa. Contam-se, entre as mais vezes 

referidas, as serras de Montemuro (doze), Franqueira (cinco), Meadas (cinco) e  

Perneval (cinco). 

São onze os párocos que se referem a Montemuro, a saber os de Ester, Ferreiros 

de Tendais, Gosende, Gralheira, Moura Morta, Ovadas, Panchorra, Parada de 

Ester, Pinheiro, Pretarouca e Sobradinho de Paiva. Para estes homens de setecentos, 

o Montemuro constituía uma sucessão de cumes e planaltos no sentido Norte-Sul, entre 

os dois vales do Bestança, tendo a Norte, à cabeceira, o Douro, e aos pés o vale do 

Paiva, a Sul. Ficava de fora toda uma vasta área, a Oeste, rasgada em várias direcções 

pelos contrafortes da Franqueira e outras serras menores e, a Este, a cidade de Lamego, 

                                                 
229Idem, Ibid, p. 572 
230 Contámos todas as referências na Memória e não apenas as que se contabilizam no item n.º 1 do grupo 
de questões sobre a Serra. 
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que se situaria à sombra da serra das Meadas. De notar que o cura de Alhões, paróquia 

mais próxima à muralha das Portas, não refere a serra do Montemuro.  

Embora a maioria dos topónimos coincida, ainda hoje, com denominações de 

porções do território serrano, a fonte não nos permite conhecer nem os limites, nem as 

razões para a indicação deste ou daquele braço de montanha, às vezes um claro 

prolongamento orográfico da serra vizinha – embora alguns párocos tentem uma 

descrição aproximada, aludindo a distâncias, pontos intermédios e limites. O mais certo 

é que certos cumes, afloramentos, ou mesmo povoações e santuários (como no caso de 

São Cristóvão sobre Felgueiras, ou São Pedro sobre Tendais), influíssem na 

toponimização do território, individualizando-o e conferindo-lhe uma autonomia na 

paisagem, segundo a percepção dos seus habitantes. Cada paróquia, assim como cada 

aldeia, dentro do seu termo possuía marcos, naturais ou fruto da mão humana, que 

delimitavam a sua comunitária. É, pois, natural, que o homem do século XVIII, 

deslocando-se em espaços restritos e orientando-se segundo lógicas e leituras 

particulares da paisagem (que observava desde os caminhos em que transitava), tivesse 

em cada sinal orográfico um marco visual, único e distintivo, que constituía a fronteira 

com o espaço exterior. Em comunidades situadas ao longo dos vales é particularmente 

notável esta percepção. Do «lado de cá», a serra ou braço possui um nome distinto do 

do «lado de lá», como no caso do vale do Bestança, onde os limites de São Martinho de 

Mouros e Barrô se fazem através da serra das Meadas ou da Mesquitela, afinal uma só, 

mas com designações diversas segundo os seus descritores. 

Outrossim devemos considerar o facto de algumas das informações veiculadas 

pelas Memórias estarem incorrectas ou incompletas. Como referimos, o estatuto dos 

clérigos e a sua proveniência devem ter influenciado as respostas e a forma como cada 

um procurou obter informações sobre o território. A própria leitura ou percepção do 

espaço ao seu redor, juntamente com a preocupação e a urgência em transmitir as 

informações que lhe eram pedidas, pode ter influenciado na redacção das respostas. De 

facto, estamos a analisar, não uma leitura colectiva da geografia paroquial, mas apenas o 

relato individual de um clérigo, com uma formação e um pensamento distantes dos seus 

paroquianos. 

Vejamos agora como era descrito o Montemuro através dos olhos daqueles onze 

homens. 

Talvez por observarem o espaço de um lugar mais elevado e central os párocos de 

Pretarouca, Gosende e Gralheira, fornecem-nos descrições mais abrangentes do 
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Montemuro, seus limites e braços. Para o cura de Pretarouca, «situada em hum monte 

frigidíssimo a que chamão monte de muro»231, esta serra teria uma forma quadrada, de 

duas por duas léguas e prolongava-se em três braços: um para o nascente, designado 

serra da Camba (a que alude o vizinho pároco de Bigorne), outro para o norte, chamado 

serra das Meadas e um terceiro a poente, conhecido como serra do Perneval. Segundo o 

mesmo cura, quer a serra das Meadas, quer a do Perneval findavam no rio Douro232.  

O cura de Gosende fala num «monte alto» com quatro ou cinco léguas cujos 

limites seriam a Carvalhosa e o lugar de Alhões, tendo como povoação intermédia, a 

Gralheira233. É, aliás, o cura desta paróquia que nos oferece a visão mais abrangente 

obtida entre todos os párocos, quanto à dimensão e à «ideia» de Montemuro. Segundo 

ele, a serra teria 10 léguas entre os pontos terminais de Mezio e Alvarenga e duas léguas 

de largura. Até ao cume, seriam 4 léguas234. Uma descrição coincidente com a noção de 

cordilheira, mas que se orientava perpendicularmente às observações dos restantes 

párocos, os quais, como vimos, desenhavam uma linha montanhosa de Norte a Sul, 

entre o Douro e o Paiva.  

Em Moura Morta, o vigário Manuel Henriques Carvalho fornece dimensões 

aproximadas ao seu congénere de Pretarouca referindo que a serra tinha uma légua de 

comprido por meia de largo235, distâncias muito diversas do entendimento que do 

Montemuro possuía o encomendado de Sobradinho do Paiva. Segundo este seriam três 

léguas de comprido e de largo «em partes meya, e em partes huma»236, principiando ao 

nascente no alto de São Cristóvão e no poente, em Aveloso. Não obstante os erros de 

orientação (em relação a Sobradinho, São Cristóvão é a norte e Aveloso a Noroeste), o 

pároco de Santa Maria Maior assinalou como braços ou partes do Montemuro a Alagoa 

de Dom João e as Meadas237.  

                                                 
231 Rodrigues, Manuel- Pretarouca [Memória Paroquial de]. 1758c. Folio n.º 1541-1548. Acessível em 
IAN/T, Lisboa. vol. 29, memória 224. 
232 O abade de Penude confirma que a as Meadas, ou serra de Penude, constituía um braço do 
Montemuro, tendo como limite o lugar de Avões, cf. Carvalho, Veríssimo António- Penude [Memória 
Paroquial de] ibid.Folio n.º 985-992. Acessível em IAN/TTvol. 28, memória 135.. 
233 Cardoso, Manuel da Costa- Gosende [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 525-528. vol. 17, 
memória 94. 
234 Rodrigues, Manuel- Gralheira [Memória Paroquial da] ibid.Folio n.º 557-558. vol. 17, memória 
100. 
235 Ramalho, Manuel Henriques- Moura Morta [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1767-1770. vol. 
25, memória 236. 
236 Queirós, Francisco António da Mata e- Sobradinho de Paiva [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 
1377-1384. vol. 35, memória 185. 
237 Idem, Ibid 



fervor & devoção | 124 
 

Os clérigos encarregues de guiar os destinos religiosos das paróquias do vale do 

Paiva, nas encostas a sul do maciço, são parcos na descrição de Montemuro. O de 

Ester238 menciona-o fundindo-o com o Perneval, e o de Parada de Ester designa uma 

serra das Portas de Montemuro239 com duas léguas de largura a principiar no Rossão e 

a finalizar «no fim do Pernabal onde chamão o Lugar do Avelozo»240.O reitor do 

Pinheiro apenas a menciona a título indicativo de um dos limites da freguesia241. 

A Norte, no vale do Bestança, o abade de Ferreiros de Tendais traça um quadrado 

imaginário a que chama Montemuro, com uma légua de comprido por uma de largo e 

inclui no seu termo os lugares de Gralheira, Alhões, Bustelo da Lage e Vale de Papas. 

Do actual concelho de Cinfães, Gralheira e Ferreiros são as únicas paróquias que se 

inscrevem nos limites de Montemuro segundo o memorialismo de 1758. Muito 

próximo, do outro lado do vale, o abade de Tendais refere que aquela freguesia e 

concelho se encontravam nas abas da serra do Perneval242, umas vezes referida como 

braço de Montemuro, outras como território autónomo. 

No restante, apenas Ovadas e Panchorra, paróquias contíguas situadas nas 

encostas a Norte, viradas ao Douro, indicam o Montemuro e pouco diferem nas medidas 

que lhe atribuem os seus respectivos párocos: o de Ovadas confirma a imagem de 

outros, ou seja a de um quadrado de duas por duas léguas243; e o cura de Panchorra 

atribui-lhe a medida de uma légua de comprido por meia de largo244. Nenhum dos dois 

lhe refere braços ou limites. 

Sobre a Alagoa de D. João, provável resquício da erosão nívea, que Amorim 

Girão descreveu como «uma grande área plana, de forma circular, sem afloramentos 

rochosos e circundada quási completamente por elevações», de «carácter pantanoso»245, 

são parcas as referências dos párocos. Como vimos, o encomendado de Sobradinho do 

Paiva apenas indica a Alagoa como um dos nomes principais da serra, juntamente com 

                                                 
238 Costa, Bernardo Ferreira da- Ester [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 617-630. Vol. 14, memória 
94. 
239 O pároco de Penude também alude a esta designação, cf. Carvalho, Veríssimo António- Penude 
[Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 985-992. vol. 28, memória 135. 
240 Parada de Ester [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 357-372. Acessível em IAN/TT, Lisboa. 
vol. 27, memória 55. 
241 Ferrão, Manuel Correia- Pinheiro [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1321-1330. vol. 29, 
memória 187. 
242 Pereira, António Leite- Tendais [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 235-238. vol. 36, memória 
41. 
243 Bernardes, Jacinto de Sousa- Ovadas [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 341-344. vol. 26, 
memória 43. 
244 Nunes, Pedro da Silva- Panchorra [Memória Paroquial de] ibid. vol. 27, memória 43. 
245 Girão-. p. 42. 
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as Meadas. O cura de Feirão assinala a serra do Espinheiro e di-la entre os sítios de São 

Cristóvão e da «lagoa que é a da Panchorra». Trata-se, com certeza, da Alagoa de D. 

João, incluída nos termos da Panchorra246. 

Também o cura de Magueija247 se refere a uma lagoa, onde nasceria o rio 

Balsemão. Mas dada a confusão dos seus relatos (confunde o Balsemão com o Varosa) 

deve referir-se à veiga de Cotêlo e não à Alagoa de D. João. 

Quando disserta sobre o Cabrum, o reitor de São Cipriano, assinala que parte [sic] 

daquele rio «nasce parte dele na Lagoa do Almirante-Mor deste Reino que é da 

freguesia de Resende e a outra parte nasce na Serra da Gralheira, termo de Ferreiros de 

Tendais»248, curiosa referência que nos remete para os senhores daquela vasta área que 

deve ir buscar o nome a um dos D. João de Castro, senhores de Resende entre os 

séculos XV e XVI,  antepassados do Almirante-mor do Reino cargo que, em 1758, era 

ocupado por D. António José de Castro (1719-1782). 

As referências à orografia e à paisagem do Montemuro são, como vemos, 

escassas. É certo que a maioria dos párocos alude indirectamente à aridez do território. 

Do Mezio, o cura Manuel Rodrigues, fala em «montes incultos»249 e, em Nespereira, 

refere-se o carácter «fragoso» das encostas. Este desinteresse e até desprezo pelo 

«agreste» e pelo «bravio», só é suplantado quando a terra oferece matéria-prima, 

nomeadamente pedra e minério. Embora apenas no século XX a serra de Montemuro 

venha a ser alvo da prospecção e mineração compulsiva, no seguimento das duas 

Guerras que procuraram em Portugal o mineral necessário à sustentação da linha de 

montagem do material bélico, colhemos parcas (embora pertinentes referências) entre os 

memorialistas de setecentos a este respeito. 

Em relação ao minério, o vigário de Cambres, na sua longa dissertação sobre a 

qualidade da terra refere que «num sitio chamado pennacaria houve minas de estanho, 

que se ficharam por ordem que veyo de Lisboa»250. Segundo o pároco de Espiunca, 

                                                 
246 Ver ponto 3.1. 
247 Dias, Manuel- Magueija [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 217-220 Acessível em IAN/TT, 
Lisboa. vol. 22, memória 32. 
248 Sequeira, José Pinto de- São Cipriano [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 3397-3402. Acessível 
em IANTTvol. 12, memória 489. 
249 Rodrigues, Manuel- Mezio [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 883-886. Acessível em 
IAN/TTvol. 23, memória 139. 
250 Araújo, João Veloso de- Cambres [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 365-384. vol. 8, memória 
60. 
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havia notícia de em certo tempo se bandejara ouro no rio Paiva251 notícia confirmada, 

aliás, pelo vizinho abade de Travanca252.  

Sobre as qualidades da rocha e a sua exploração, os párocos nada dizem. 

Certamente que as comunidades a utilizavam, sobretudo pedra solta, destinada à 

construção de habitações e no pavimento das calçadas - granito, nas vertentes e 

planaltos a norte e xisto, ao longo do vale do Paiva. Porém, como refere A. Girão, a 

existência de grandes manchas de granitos menos aptos a corte e talhe, dificultaria a 

extracção de pedra destinada a edifícios de maior importância, como a igreja matriz, ou 

as casas dos camponeses mais abastados253. Como tal, embora os memorialistas as não 

refiram e apenas o pároco de Penude aluda a «canteiras de muito boa pedra»254 da sua 

freguesia, existiam certamente outras pedreiras de carácter regional, como atesta a 

toponímia em vários locais de Montemuro. De resto, embora referindo-se ao Perneval, o 

Abade de Tendais sublinha: «na dita Serra não há nem houve numqua de que haja 

noticia mina de metal alguma nem outros materiais So Sim de pedras comuas de que hé 

abundantíssima»255. E em Souselo, o Abade sentencia: «os altos Sam infrutíferos [,] 

Constam de Pedras Brutas e Marmores»256. Vulgaríssima, a pedra distribuída amiúde 

pelas serranias parecia servir todos, pobres e ricos, e constituía elemento inerte ou 

despercebido aos discursos laudatórios dos clérigos de setecentos. A sua presença 

parecia significar desolação, mas não deixava de constituir riqueza.  

É sobretudo esta serra pedregosa e árida – imagem corroborada pelas respostas 

dos párocos ao item referente ao clima – que fica da leitura das memórias paroquiais e 

que encontra pontos em comum com a descrição de Rui Fernandes duzentos anos antes. 

Ideia de aridez que, de certa forma, colide com a riqueza aquífera de que os 

montemuranos dispunham, como se verá a seguir. 

  

  

                                                 
251 Espiunca [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 533-538. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 14, 
memória 79. 
252 «Ha indicios e mostras de se ter tirado junto a suas margens em tempo antigo algum ouro», Andrade, 
Jorge Garcês de- Travanca [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 1067-1072. Acessível em IAN/TT, 
Lisboa. vol. 37, memória 101. 
253 Girão-. , p. 63. 
254 Carvalho- Penude [Memória Paroquial de].  
255 Pereira, António Leite- Tendais [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 235-238. vol. 36, memória 
41. 
256 Carvalho, Francisco Ferreira de- Souselo [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1703-1710. vol. 35, 
memória 239. 
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1.2. Hidrografia e recursos hídricos  

A hidrografia, talvez por se encontrar associada a aspectos económicos ou proto-

industriais da região (nomeadamente a moagem e a pisoagem) é descrita com mais 

cuidado pelo cronista e pelos memorialistas. No conjunto das paróquias de 1758 

(sessenta), encontrámos vinte e sete menções a cursos de água. Naturalmente, o maior 

número de referências dirige-se ao Douro (nove) e Paiva (oito). Seguem-se o Balsemão 

(seis), o Bestança (cinco) e o Teixeira (quatro). Embora constituam elementos 

paisagísticos mais perceptíveis do que as serras, onde os limites se diluem ou 

confundem com outras, a maioria dos cursos de água que nasce dentro do território do 

maciço montemurano apresenta uma variabilidade toponímica ao longo do seu trajecto. 

O uso comunitário da água pode estar na origem desta individualização em  que cada 

paróquia tomava como seu o troço do trajecto de que se servia para a sua irrigação ou 

demarcação. São os casos do Balsemão que, no seu curso intermédio, passa a ser o 

ribeiro de Magueija, ou do rio Coura, divisor natural da cidade de Lamego, também 

designado por ribeiro da Senra ou de Medelo, nome dos sítios ou termos de certas 

povoações por onde passa. 

Este capital aquífero, aproveitado para a irrigação, moagem ou pesca, é, aliás, 

devidamente notado por Rui Fernandes no século XVI. Embora os párocos 

memorialistas quase se não referiram às fontes (excepto as termais, como veremos), o 

cronista disserta longamente sobre as nascentes de água, cerca de 5000, no seu entender 

e no dos homens do Compasso.  

 

«Item há alguas ribeiras polla terra ser curta, digo, ribeiras cabedaes; e tem muitos ribeiros de 

mui excelentes e graciosas agoas, e de muitos seixos brancos, e muitas levadas, e muitas ervas verdes, e 

muy cheirosas e medicinaes, e alguas dellas levam pera muitas partes pera boticairos; e alguns destes 

ribeiros moem todo o anno»257. 

 

E, apesar de se referir ao Balsemão, à ribeira de Barosa, ao ribeiro de São 

Martinho que «se chama bastamça», a atenção de Rui Fernandes é sobretudo dirigida ao 

Douro, que era o principal canal de comunicação da região com o interior e o litoral e de 

onde provinham importantes recursos alimentares, como o grande sortido de peixe que 

nele se colhia. Rui Fernandes fala das 6 barcas de passagem no circuito do Compasso, 

dos Piares de uma ponte inacabada entre Barrô e Porto de Rei, da navegação, dos 

                                                 
257 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 561. 
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canais, das pesqueiras e das medidas do rio. Como negociante, não podia deixar de 

preocupar-se com a navegação e com o rápido escoamento dos produtos para Castela ou 

para o Porto. O Douro era, por isso, a grande estrada regional. 

Contudo, o cronista não passa sem salientar a importância económica dos vales 

do Varosa, - onde diz haver «mui altos pégos, e mui altos de muito infindo pescado», 

como trutas, bogas e barbos -, e os das ribeiras de Balsemão e de São Martinho.  

Sobre Balsemão, cuja nascente diz situar-se a 3 léguas de Lamego, refere as 28 

rodas de moinhos «muito boos, afora outras tamtas, e mais que terá pera cima [da 

cidade]», vitais para o abastecimento urbano, diário, de pão258. 

Em 1758, as preocupações com os cursos de água viravam-se, sobretudo, para a 

pesca e o regadio. Embora a vertente sul do maciço fosse provida de um numero menor 

de veios aquíferos, todas as freguesias eram irrigadas por um ou mais ribeiros que 

asseguravam a rega e o limo dos campos. As águas eram livres, desviadas para as 

culturas através de açudes, presas e levadas. E em praticamente a totalidade dos ribeiros 

registava-se a existência de pescarias particulares, excepção feita aos cursos menores de 

Rêgo do Boi, Ardena, ribeiro do Mezio, ribeiro da Várzea (em Moimenta do Douro), 

ribeiro de Tarouquela, Coura, ribeiro de Carcavelos, Moinhos do Feirão e ao Bestança, 

em São Martinho de Mouros. Todos os outros proviam uma confortável quantidade de 

espécies piscícolas que contribuíam para a alimentação local. 

O Douro259 e o Paiva acolhiam a maior variedade de peixes e, como tal, as 

freguesias que confinavam com estes rios usufruíam dessa riqueza piscícola, 

nomeadamente Espadanedo e Escamarão onde, contra corrente, chegavam solhas, sáveis 

e salmões. No entanto as espécies mais comuns eram peixes de habitat fluvial e cursos 

correntosos, como as trutas, escalos ou bordalos, bogas, barbos, enguias ou eirós e 

lampreias260. 

As pescarias obedeciam a um calendário, dependente do ciclo biológico dos 

peixes e estavam dependentes de certas pesqueiras, pescarias ou foros. Neste aspecto, o 

reitor de Anreade descreve com alguma minúcia os tempos da pesca. Segundo ele os 

barbos, escalos, bogas e lampreias pescavam-se entre Fevereiro e Abril; os sáveis de 

                                                 
258 Sobre os moinhos, cf. o ponto 2.3. 
259 A descrição de Rui Fernandes em relação ao peixe do Douro é bastante rica em termos de 
nomenclatura, técnicas de pesca, épocas de defeso e preços praticados na venda do pescado, cf. 
Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., pp. 561-562. 
260 Registámos 28 referências a trutas, 22 a escalos ou bordalos, 20 a bogas, 19 a barbos, 14 a enguias e o 
mesmo número no caso de lampreias. Seguem-se espécies menos referidas, como os mugens (9), as 
savelhas (5), o solho (4), a solha (3), o barbisco (2), o salmão (2) e a tainha (1). 



fervor & devoção | 129 
 

Abril a 24 de Junho (São João), os mugens entre Fevereiro e Julho, as savelhas entre 

Maio e Junho e as enguias de Abril a Junho. Vários clérigos denotam a existência de 

meses defesos e apontam o verão como altura propícia às pescarias261. «As pesqueiras 

todas têm donos particulares onde quer que estão mas em todo o rio se pesca o peixe 

mencionado com outros artifícios de rede manuais sem contradição de pessoa 

alguma»262, acrescenta o reitor de Anreade. Não muito longe o seu congénere de 

Cambres elenca os métodos e os artifícios para obter o pescado: chumbeiras ou tarrafas, 

barbais, chinchorros e chinchas, pardelhos, tralhos, nasças, cevos e redes de varrer, 

anzóis, galrritos, cordas com espinhos e a cana263. 

O caudal dos ribeiros, na maioria sujeitos a forte declive, era qualificado com 

adjectivos semelhantes por todos os párocos: «arrebatado», «caudaloso», «abundante, 

«muito precipitado», «ruidoso», «com muita fúria», «perigoso». Pequenos ribeiros, 

como o de Fornelos, o de Esfola Cabras em Gosende, ou mesmo o Bestança (junto a 

Alhões) secavam no Verão. Porém, todos cresciam no inverno a ponto de colocar em 

risco pontes e moinhos, como relata o Abade de Ferreiros de Tendais, a propósito da 

destruição, em 1757, de uma passagem de pau, em Covelas264; ou o Balsemão que, 

segundo o cura de Pretarouca, era «arrebatado de tal sorte» que destruía os moinhos 

junto a ele265. 

Nenhum dos cursos era navegável, à excepção do Douro que como já referimos 

constituía a grande via de comunicação da região, tanto para o interior (pelo menos até 

ao Cachão da Valeira)266, como para o litoral. Sobre as suas medidas, nascimento, 

afluentes e demais informações que incluíssem um conhecimento geográfico alargado, 

                                                 
261 No Paiva, refere o pároco de Ester em 1758, «se fazem alguas pescas, em os mezes do anno não 
prohibidos por ley, de [...], que nos mezes do Inverno antecedentes ao de Marsso lhe chamão = Pescas de 
arregánho, e nos mezes, que se seguem áo de Mayo lhe chamão = Pescas de Mergulho=, Ainda que 
tambem nelle, alguns curiosos, ou nescecitados uzão nos predictos mezes Livres, de chumbeiras, e 
Nassas», Costa- Ester [Memória Paroquial de]. O seu vizinho congénere de Parada de Ester confirma a 
pescaria dita de arreganho, no tempo de Inverno ou da geada, cf. Parada de Ester [Memória Paroquial 
de].  
262 Anreade [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 101-112. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 4, 
memória 21. 
263 Araújo, João Veloso de- Cambres [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 365-384. vol. 8, memória 
60. 
264 Antunes, Manuel- Ferreiros de Tendais [Memória Paroquial] ibid.Folio n.º 385-390. vol. 15, 
memória 60. 
265 Rodrigues, Manuel- Pretarouca [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1541-1548. Acessível em 
IAN/Tvol. 29, memória 224. 
266 O Cachão, enorme borbulhão de água causado pelo estreitamento do rio, só viria a ser eliminado em 
1791. Outros pontos foram sendo eliminados, por intervenção municipal ou particular, como o penedo do 
Touro, entre Barrô e Caldas de Aregos, que Rui Fernandes menciona em 1532 e diz ter sido quebrado por 
certo homem pela quantia de 1200 réis, cf. Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de 
Lamego duas leguas [...].  In., p. 567. 
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os párocos, sem acesso a fontes credíveis, ou não respondiam, ou arriscavam números e 

dados perfeitamente inválidos. O pároco de Cinfães indica-lhe a distância de 80 léguas, 

da nascente à foz, o de Escamarão apenas 30, o de São Cristóvão 120, etc. A maioria, 

porém, conhecia bem as vantagens e os perigos deste rio arrebatado. Para além das 

espécies piscícolas que asseguravam parte da alimentação dos habitantes locais, o 

Douro permitia a condução «dos vinhos e mais generos para a dita cidade do Porto»267, 

embora fosse inconstante, ao longo do ano e ao longo do seu percurso. No Verão a 

navegação fazia-se com trabalho «e a poder do vento» e, na ausência deste, os barcos 

eram conduzidos com bois que os alavam268. No seu trajecto certos locais contribuíam 

para desastres onde pereciam vidas e se perdiam mercadorias. Segundo o vigário de 

Barrô, o Douro era «sempre arrebatado até ao sitio chamado Manso onde a embarcação 

[era] mais perigosa»269. Ao longo do seu leito existiam vários locais, denominados 

galeiras ou pontos «ahonde quebrão Varios arcos com perjuizo grave das fazendas, que 

Levão em Si e Com perigo de Vida de muntas pessoas, principalmente no 

principalmente no Inverno»270. Todavia, a azáfama no rio devia ser notável e sendo 

francamente navegável, mesmo com os perigos do tempo e da orografia, circulavam 

«nelle Barcos Grandez que [levavam] de Corenta em the sesenta Pipaz de vinho, e 

outroz bénz mais do Alto Douro para a cidade do Porto»271, constituindo assim, como já 

em 1532 salientava Rui Fernandes, o principal eixo comunicacional da região272. 

 

1.3. Estados de tempo e contrastes climáticos. 

As condições climáticas aparecem, quer na crónica de Rui Fernandes, quer entre 

as questões emanadas do poder central em 1758 como uma preocupação. À 

metereologia vergavam-se os homens, profundamente dependentes da agricultura e do 

transporte seguro de pessoas e de bens. Importava assim conhecer os rigores do tempo, 

e compreendê-los para defesa das comunidades. 

                                                 
267 Machado, José Bernardo- Samodães [Memória Paroquial de]. 1758. Acessível em IAN/TT, Lisboa. 
vol. 33, memória 42. 
268 Idem, Ibid 
269 Azevedo, José Mendes- Barrô [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 375-378. vol. 6, memória 52. 
270 Gouveia, José da Cunha e- São Cristóvão de Nogueira [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 183-
200. vol. 25, memória 295. Rui Fernandes assinala com mais cuidado os «passos máoos» do rio: «E 
nestes passos, a que chamam galeiras, há hi pilotos no rio, que passam as barcas, a saber: des os peares 
até porto manso, que sam três legoas, e leva o ho pilloto hum tostam por descer a dita barca: outros 
pilotos ha, que decem outros pasos ruins de sam Joam da pesqueira outras duas ou três legoas», 
Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 567. 
271 Andrade, António Pereira de- Escamarão [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 441-443. 
Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 14, memória 48. 
272 Ver ponto 3.2. 
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Já referimos que Rui Fernandes estabelece uma divisão tripartida para o seu 

Compasso, atribuindo a cada um dos espaços geográficos um certo tipo de clima, sendo 

a zona intermédia (onde se situava Lamego) «terra temperada» e a sul a «terra fria». 

Seguindo o seu raciocínio, e embora o não declare, pressupomos que a terra junto ao 

Douro, a Norte, zona ribeirinha, fosse a terra mais quente. De facto, o cronista apenas 

alude, de forma genérica, ao carácter mavioso e sereno do clima - «parece em Verão 

hum muy fermoso parque, ou excellente pano de fina verdura» - pois era sua tenção 

elogiar e traçar a ideia de um locus amoenus de que Lamego era epicentro. Como tal, 

todo o desvio a este estado de graça ou era excentricidade ou constituía desaire, como 

no caso das trovoadas e do nevoeiro, a que Rui Fernandes dedica especial notícia. 

 Segundo ele o mês de Maio era particularmente perigoso no tocante a 

tempestades súbitas, atreitas a fortes granizos, «pedras que sam delas tamanhas como 

ovos de pásara» e que destruíam árvores, vinhas e ramagem, de que resultava a perdição 

de muitos lavradores. O nevoeiro vinha, sem errar, entre Dezembro e Janeiro e 

prejudicava o trigo, «por caso daquella névoa trazer o barro do douro e se meter no 

casulo da espiga do trigo onde avia de estar o gráao»273, vinhos e azeites.  

A neve, porém, embora não constituísse calamidade, assumia um carácter 

excêntrico naquele compasso de verdura. Caía sobretudo no Monte de muro e o ano de 

1531 fora particularmente nevoso com consequências nefastas para o gado, que se 

perdeu em algumas cortes. Aos fortes nevões sucedeu-se um degelo apressado pelas 

chuvas e «se alagaram todallas moendas desta cidade, e a ribeira fezera muito dado, por 

quanto a ribeira atravésa toda esta serra»274. A neve não condicionava apenas quem lá 

morava, mas quem circulava, de tal forma que «fezeram-se quinze dias que os homes 

que vinham de Coimbra, e de Viseu pêra esta cidade, agardavam que abaxasse a dita 

neve, por nom poderem passar»275.  

Os memorialistas de 1758 não são tão generosos na descrição dos estados 

climáticos ou de notícias sobre calamidades e outras excentricidades metereológicas. É 

certo que o cura da Gralheira é particularmente enfático quando diz que a serra era 

«demasiadamente Fregidissima, que no tempo de Inverno dous, tres, e quatro mezes 

Senáo vay a neve dela alguns annos Se tem Coalhado o vinho neste lugar da Gralheira 

                                                 
273 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 591. 
274 Idem, Ibid, p. 574 
275 Idem, Ibid.,p. 574. 
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Náo so nas Cubas mas Sim o que esta fora dellas»276ou o vigário de Cambres, que 

elogia o carácter aprazível do clima da terra. Contudo, a maioria dos párocos limita-se a 

adjectivar, de forma muito breve, a qualidade do temperamento do clima serrano, pois é 

a este que se refere a décima questão conjunto segundo do folheto. 

A maioria emprega os termos «fria», «muito fria», «frigidíssima». O cura do 

Mezio emprega a expressão «fria e húmida», ao passo que o de Sobradinho qualifica o 

temperamento local como «umido e secco». Tanto os párocos de Cinfães, Pinheiro, 

Ferreiros de Tendais, Arneirós, Penude, Pretarouca, Feirão e São Cipriano referem a 

neve como condição inerente aos invernos rigorosos. 

Contudo, há algumas referências mais benevolentes, sobretudo das freguesias 

ribeirinhas do Douro, como São Cristóvão de Nogueira, que o reitor descreve como 

terra de «temperamento saudável»277 ou o congénere de Oliveira do Douro, cuja 

freguesia parecia ser «moderada nos calores e no inverno fria», porém de «bom 

temperamento»278. Apenas o cura de Feirão refere os verões quentes e o de Espiunca, 

que fala em «terra barrenta de louza em temperamento muito quente»279. Nota 

particular, a do pároco de Ester, que refere ser aquela freguesia «rijamente combatida 

dos ventos»280. 

Tais características meteorológicas, ainda que referências demasiado vagas para 

poderem constituir um mapa pormenorizado de diferenças climáticas a nível do maciço, 

oferecem-nos pontos de reflexão acerca dos condicionamentos sociais e demográficos 

que poderão explicar a prevalência e ausência de comunidades em determinados locais. 

Já Amorim Girão o tentou fazer em 1940, falando no «movimento histórico do 

povoamento humano»281, dependente das circunstâncias climatéricas, como a exposição 

ao sol, em «vertentes mais soalheiras, voltadas a E a S.»282, em detrimento de locais 

menos arejados ou onde as temperaturas muito baixas inibiram a permanência humana, 

sobretudo durante o Inverno. Embora fora do alcance do presente trabalho, a 

circunstância de, entre a Idade Média e a Idade Moderna, assistirmos ao 

                                                 
276 Rodrigues- Gralheira [Memória Paroquial da].  
277 Gouveia, José da Cunha e- São Cristóvão de Nogueira [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 183-
200. vol. 25, memória 295. 
278 Teixeira, Baltazar Manuel de Carvalho Pinto- Oliveira do Douro [Memória Paroquial de] ibid.Folio 
n.º 171-178. vol. 26, memória 20. 
279 Espiunca [Memória Paroquial de].  
280 Costa, Bernardo Ferreira da- Ester [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 617-630. Vol. 14, memória 
94. 
281 Girão-. , p. 51. 
282 Idem, Ibid, p. 50. 
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desaparecimento ou à mudança de alguns lugares (situação, aliás, que ficou na memória 

popular através de lendas283), confirma que nem sempre as comunidades conseguiram 

permanecer num local onde o clima não permitia uma constância para assegurar a 

alimentação dos humanos e a subsistência dos animais domésticos. 

Porém, o carácter níveo dos planaltos actuou como garante da preservação de 

vastas áreas de pasto, úteis nos meses seguintes ao degelo, como veremos a propósito de 

duas das actividades mais importantes das comunidades serranas: a pecuária e a 

transumância. 

 

 2.1.4. Flora e culturas: repartição espacial das principais espécies e 

produções. 

Sobre 1531-32, anos durante os quais Rui Fernandes preparou o seu tratado, o 

autor é particularmente exaustivo e minucioso na descrição das culturas locais. 

Dependentes da terra, embora alheados deste erudito escrito, os homens quinhentistas 

do Compasso agradeceriam a exaltação das suas produções junto das elites como forma 

de contrapor ou chamar a atenção para um período de importações e desertificação do 

interior que se já se adivinhava à custa da Expansão.  

O cronista considera, então, a partir dos dízimos pagos às igrejas e mosteiros do 

circuito de Lamego, todas as culturas de maior produção e que constituem o cabedal 

mercantil de foreiros e enfiteutas. Em termos gerais, preside a tríade mediterrânica, pão, 

vinho e azeite. Segue-se a castanha como um dos produtos mais taxados e mais 

utilizados no quotidiano da região. Porém, analisados alguns casos a uma distância mais 

próxima, Rui Fernandes oferece-nos um panorama muito mais vasto e variado das 

várias culturas do Compasso. 

Tomemos o exemplo que ele nos oferece da Quinta de Mosteiros, na freguesia de 

Cambres. Segundo o cronista, colhia-se neste espaço, propriedade dos monges de São 

João de Tarouca, entre 15 e 16 mil almudes de vinho, entre 2000 e 2500 alqueires de 

azeite, de pão cerca de 1000 alqueires e de castanha, seiscentos alqueires. Havia ainda 

produção de legumes, cerejas e outras frutas e 800 arrobas de sumagre. Esta planta 

arbustiva, utilizada no curtimento de peles e couros constituía, já no século XVI e a 

avaliar pela referência de Rui Fernandes, uma das principais exportações do Douro. 

                                                 
283 Como a que refere o desaparecimento da aldeia do Bugalhão, em Picão, narrada por A. Girão, cf. 
Idem, Ibid, pp. 51-52. 
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Crescia nas zonas marginais e ribeirinhas e aparecia frequentemente associada a 

propriedades com forte pendor vinícola. 

Os cereais dividam-se, então, em trigo galego, trigo tremes, centeio, milho, 

painço, cevada tremês, cevada cavalar e milho marroco que apenas se dava na área do 

Douro. Segundo Rui Fernandes, tal variedade cerealífera jogava com produções 

descontínuas «dado que alguuns annos há mais que outros, porque o tempo he contrairo 

ao centeo he proveitoso ao milho, e ao painço; e o tempo que he contrairo ao trigo 

temporão, alguas vezes he proveitoso ao trigo tremes, e ao milho marroco, asy que desta 

maneira quando erra hum pão de nom aver tanto, acerta outro, por aver tantos generos 

de sementes de pam»284. Ressalvamos, porém, que o autor se refere à zona ribeirinha. A 

sul as oportunidades oferecidas pela terra e pelo clima não eram tão generosas. 

O vinho é um dos assuntos que merece a maior atenção nesta crónica. A despertar 

para as causas da Expansão e para o surto produtivo que transformará a região nos 

séculos seguintes, Rui Fernandes, não hesita em gabar os «mais excelentes vinhos, e de 

mais dura que no Regno se podem achar»285, tendo o cuidado, porém, de distinguir entre 

vinhos cheirantes e mais nobres e os amarais, ou de baixo preço, que se destinavam para 

as armadas régias e outros destinos. A existência de várias castas de uvas explicava-se 

pela variabilidade micro-climática, à semelhança da produção cerealífera. 

A seguir às produções elencadas, que poderemos considerar de primeira 

importância a nível regional seguiam-se os frutos, como as nozes, maçãs, peras, 

marmelos, romãs, figos, ameixas, «sorvas», cerejas, nêsperas, pêssegos e uma plêiade 

de frutos de árvores de espinho; os legumes (favas, feijões, ervilhas «ceitáas», lentilhas 

e «ervanços»), as hortaliças (couves, repolhos, cardos, cenouras), os melões e 

finalmente as culturas do linho e da amoreira, esta última certamente destinada à 

alimentação do bicho-da-seda, produto referenciado como de exportação e para gasto 

interno das gentes de Lamego e Tarouca286.  

Mas, se toda esta exuberância se cingia, como Rui Fernandes sugere, à área do 

Douro, e se Lamego era o centro transformador e entreposto comercial de tais produtos, 

o que cabia do quinhão de tão farta terra, ao Montemuro? 

No ponto que o cronista especificamente intitula Monte de muro e sobre o qual 

temos aludido, Rui Fernandes refere-se à condição muito particular dos serranos: são 

                                                 
284 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., pp. 552-553 
285 Idem, Ibid, p. 553. 
286 Idem, Ibid, pp. 555-559. 
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lavradores. Acrescenta, justificando a universalidade deste ofício: «por que na dita serra 

nom se dáa se nom muytos e muy fermosos Cemtêos, e da eira tiram o pam pêra 

semear, e eles semeam no fim de Julho, e as molheres malham, de maneira que o pam 

está sempre hum anno nos campos»287.  

De facto a produção cerealífera, embora não fosse tão variada como nas margens 

do Douro, era o factor principal da economia das comunidades montanhesas. No século 

XVI, como no século XVIII. 

No topo da lista de referências dos memorialistas de 1758 às plantas (culturas) da 

Terra e da Serra, encontrámos o centeio com 31 nomeações, seguido do trigo com 20. 

Em geral, ambas as culturas coexistiam, sobretudo nas freguesias situadas a maior 

altitude. Em termos de representatividade por municípios, Ferreiros de Tendais, 

Gosende, Lamego (freguesias da serra), Mezio Nogueira, Sanfins e Tendais eram os 

principais produtores de trigo e centeio (ver gráfico 1): 

 

 
Gráfico 1 

 

O milho288 aparece referenciado sete vezes, pelos párocos das freguesias de 

Bustelo, Espadanedo, Mezio, Oliveira do Douro, Ramires, Santa Marinha e Sobradinho 

                                                 
287 Idem, Ibid, p. 571. 
288 Trata-se de milho miúdo ou milho mainço (panicum miliaceum) que até ao século XVI se cultivava em 
exclusivo. 



fervor & devoção | 136 
 

do Paiva, e o milhão289 (referido 15 vezes) distribuía-se um pouco aleatoriamente pelos 

municípios de Lamego, Sanfins, Cabril, Aregos e Parada290. 

Aos cereais seguia-se a castanha, indicada quinze vezes, sensivelmente nas 

mesmas freguesias cujos párocos elegeram o trigo e o centeio como as principais 

culturas. Trata-se de regiões particularmente secas, de altitudes elevadas, onde quer os 

cereais quer os soutos, constituíam espécies muito resistentes à ausência de recursos 

aquiíferos e grandes cuidados por parte do homem. 

O azeite surge referenciado em Cambres, Espadanedo, Ferreiros de Avões, 

Oliveira do Douro, Penajóia, Santa Marinha e Santo Erício de Nespereira, São 

Cristóvão de Nogueira, Sobradinho de Paiva e Souselo – freguesias situadas a baixa e 

média altitude, de clima seco e quente, sobretudo nas vertentes do Douro superior e do 

curso final do Paiva. 

O vinho, apenas é referido, de forma passageira, pelos párocos de setecentos. 

Seria, porém, produção suficiente para justificar a menção em Espadanedo, Ferreiros de 

Avões, Oliveira do Douro, Penajóia, São Cristóvão de Nogueira, Sobradinho de Paiva, 

Parada de Ester, Ramires e Resende. No que concerne especificamente ao «vinho 

verde», apenas encontrámos oito referências, deixadas pela mão dos párocos de Parada 

de Ester, Santa Marinha de Nespereira, Souselo, Avões, Fornelos, São Tiago de Piães, 

Tendais e Travanca. À excepção de Avões e Tendais, todas as outras freguesias situam-

se a baixa e média altitude, na zona ribeira do Douro (a maior parte) e do Paiva, o que 

certamente favorecia o plantio das uveiras e a sua disseminação em enforcado, 

característica de uma região de minifúndios como é, ainda hoje, grande parte do 

território montemurano. 

Em termos de património arbóreo, particularmente importante para avaliar a 

proximidade ou distância a certos materiais de construção, o castanheiro lidera, como já 

referimos, a lista de referências. Vastos soutos deviam revestir o território a altitudes 

médias, entre os 300 e os 600 metros. Lideravam na produção de castanha e, 

consequentemente na exploração de madeira de castanho, os municípios de Ferreiros de 

Tendais, Lamego e Sanfins.  

                                                 
289 Zea maiz, ou milho grosso, introduzido em Portugal ao longo dos séculos XVI e XVII e que hoje 
domina os espaços de cultivo, sobretudo do Norte e Centro. 
290 Ao contrário de outros locais, onde o milhão suplantou as culturas tradicionais do centeio e do trigo, 
em Montemuro isso parece não acontecer. Necessitado de solos com muita humidade, o milhão não podia 
competir com a resistência do centeio, plantado em zonas humanamente não irrigáveis. Ver o trabalho de 
Oliveira, João Nunes de- A «Beira Alta» de 1700 a 1840: gentes e subsistências. Viseu, 2002. ISBN 
972-8575-31-9., pp. 57-85. 
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Outras árvores garantiam, quer a subsistência dos animais e a alimentação, como a 

nogueira, a oliveira, o sobreiro e os carvalhos. De todas, o carvalho é a mais vezes 

referida (sete), constituindo uma das principais espécies de Montemuro. Por adaptar-se 

bem a climas frios, a sua disseminação e rápido crescimento tornavam-na sobejamente 

aproveitada, desde a utilização da sua madeira em inumeráveis aplicações (da 

construção à obtenção de carvão vegetal ou como simples combustível), à colheita dos 

frutos (bolotas), usados na alimentação animal. Em Ester assinala-se a extracção da 

cortiça dos sobreiros existentes e em Santiago de Piães o Abade refere que na terra se 

extraía a madeira necessária aos reparos das casas. Sabemos, porém, muito pouco dos 

locais onde o aproveitamento de madeiras fosse maior. O mais certo é que coincidisse 

com as áreas de souto, já que a madeira de castanho era a mais utilizada a nível de 

construção, como assinala, ainda no século XVI, Rui Fernandes: «ha mais neste 

cercohito a mais madeira de castanho, e fermosa que ha em todo o reino, e a mor parte 

dela se carrega pera lixboa, e pera outras partes»291. 

Outros tipos de árvores, menores e que cresciam espontaneamente junto aos 

cursos de água, como os amieiros, salgueiros, medronheiros, arneiras e vigueiros, 

pontualmente referidos pelos párocos, serviam para a execução de instrumentos 

agrícolas, objectos menores e entalhes. 

Todavia a grande riqueza da serra parecia residir no seu revestimento vegetal. 

Embora não disponhamos de dados absolutos e descrições anteriores ao século XIX292, 

                                                 
291 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 611. O 
cronista fala em tabuados de 12 palmos de comprido por 2 de largo vendidos a 150-160 réis e outros com 
4 ou 5 palmos de largura. 
292 Para este século, encontramos uma descrição sobre Montemuro, no âmbito do plano de reflorestação 
do país, datado de 1868: «[…] a serra de Montemuro offerece quadros de magnifica paisagem, em que o 
arvoredo sobresahe em primeiro logar: taes são do lado do Paiva, que se observam nas vizinhanças de 
Castro-Daire, onde magestosas arvores cercam monumentos seculares parecendo disputar-lhes a edade; e 
do lado opposto, os que se apresentam em todo o flanco esquerdo do Douro na extensão de umas 9 legos, 
desde perto de Lamego até Castello-de-Paiva, formado um variado panorama que se espelha nas aguas 
d’aquelle rio. Ali também o carvalho e o castanheiro se desenvolvem como á porfia, attiingindo uma 
estatura elevadíssima, tanto no fundo e flancos dos valles, como nos mesmos contrafortes da serra; sós ou 
acompanhados de pinheiros na parte mais alta das encostas, e nos logares mais frescos e menos elevados, 
associados á acácia, ao lodão, ao freixo, ao choupo e a [sic] innumeras variedades de arvores fructiferas. § 
Entre os rochedos graníticos que a todo o passo interrompem o denso manto da vegetação, vê-se surgir 
das fendas que os dividem, não só o carvalho, o castanheiro e o pinheiro, mas também o zimbro, o 
carrasco, o castanheiro e o pinheiro, mas também o zimbro, o carrasco, a aroeira e outros arbustos que 
mostram a força vegetativa do solo e a sua grande aptidão florestal. § Acima das cotas de 600 a 800 
metros sobre o Douro escasseiam a cultura e o arvoredo; n’esta parte mais elevada da serra a vegetação é 
rasteira, e o granito mostra-se em muitos pontos escalvado. Na cumiada há somente fetos, giestas, 
carvalheiras, urzes e outras espécies de mato e plantas herbáceas, nas quaes todavia milhares de cabeças 
de gado encontram no estido a sua nutrição.», PORTUGAL. Ministério das Obras Públicas, Comércio e 
Indústria- Relatorio ácerca da arborisação geral do paiz [...]. Lisboa: [Typographia da Academia Real 
das Sciencias], 1868. , p. 234. 
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o solo montanhoso seria aproveitado praticamente na sua totalidade. A ideia de uma 

serra inóspita, inculta, pode e deve ser reavaliada se tivermos em conta que para além 

das gramíneas cerealíferas que serviam directamente o homem, outro género de 

revestimento vegetal da montanha acabava por beneficiá-lo, contribuindo com 

alimentação para os seus animais domésticos. Referimo-nos ao pasto ou pastagem, 

várias vezes noticiado pelos memorialistas de 1758293. 

Quando se refere ao monte da Seixosa, sobre Ester, o pároco refere que «he muyto 

fértil de pastos, estrumes de tojo, carqueija, e temem de torgueira, para o Carvao, de que 

vivem alguns pobres, pois para a Cidade do porto e outras mais partez da li hé 

conduzido». E acrescenta, em jeito de bênção: «bem dito Deus, que destas plantas, e 

fruto hé grande pasto da freguezia muyto abundada [...]»294. Tudo era, pois, aproveitado 

na serra, desde o tojo, destinado a estrume e forragem das cortes, à carqueja e à 

torgueira, uma espécide urze, de cuja combustão se preparava o carvão vegetal, talvez 

uma das actividades económicas com maior impacto na região até aos século XX295.  

O pasto constituía, portanto, uma das maiores fontes de rendimento das freguesias 

situadas a cotas mais elevadas. Num arco entre Gosende, os cumes de Pinheiro, 

Sobradinho, Ester, Tendais e Nespereira, pastavam os gados da região da serra da 

Estrela entre Junho e Setembro. Era uma relação simbiótica, como veremos ao tratarmos 

das actividades económicas. Os gados desbastavam a camada vegetal, fertilizando ao 

mesmo tempo o solo para que os moradores pudessem aproveitar o mais possível os 

seus termos com «cavadas de centeio»296 e trigo.  

Embora fossem variadas as espécies que revestiam o solo, entre ervas e arbustos, 

apenas conhecemos, através das mãos dos clérigos de setecentos, algumas designações. 

À parte as já citadas plantas (carqueja, tojo e torgueira), documentam-se a giesta, a 

piorna, o sargaço e o rosmaninho. 

 

2.1.5 Fauna, animais domésticos e predadores. 

Por fauna entendemos o conjunto de animais, domésticos ou selvagens, cuja 

presença é assinalada no maciço de Montemuro entre os séculos XVI e XVIII. 

                                                 
293 A. Girão fala da vegetação rasteira que observou na sua deslocação a Montemuro: piorno, tojo, 
codeço, urze e sargaço branco, cf. Girão-. , p. 62. 
294 Costa- Ester [Memória Paroquial de].  
295 Cf. infra ponto 2.3. 
296 Costa- Ester [Memória Paroquial de].  
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Excluímos desta descrição, a fauna piscícola a que já aludimos quando tratamos da 

análise e descrição da rede hidrográfica e dos recursos aquíferos. 

Neste aspecto, as Memórias de 1758 vão de encontro ao que cerca de dois séculos 

antes relatara a crónica de Rui Fernandes acerca de uma serra particularmente 

dependente da pecuária e da caça. Vale a pena transcrever, aliás, o ponto que se refere a 

Vacas e touros em Montemuro e de como a criação de gado bovino se assumia, já no 

século XVI, como uma das principais bases da economia local da região: 

 

«Há homens de cento, cento e vinte, cento e cincoenta rezes vacuns de vacas e touros; as quaes 

vacas tem esta maneira, que do mes de Maio ate Setembro pastam na dita serra de monte de muro, e do 

mês de Setembro ate Maio pastam na guamdara jumto do mar amtre Aveiro e Coimbra, que sam 16, 17 

legoas da dita serra de monte de muro; e sam já tam semtidas no tempo, que se o tempo he quemte, e seus 

donos as nom vam buscar, muitas se vem por sy, e se o tempo he frio, e as nom levam, per sy se vam, e 

tem lugares deputados no caminho, a que chamam malhadas, omde dormem. E ainda que cheguem cêdo, 

ahi se aposentam: estas vacas sam de peso de 5, 6, 7 arobas: dam os mais formosos touros, que se podem 

aver. Deste peso sam muy ligeiros em correr, e muy destros em ferir: numca home de cavallo emtrou com 

elles em corro, e muy poucos librés os podem filhar, que os nom matem. Omde estes touros amdam, nam 

ousa lobo cometer a manada; como vem homem de preto a tiro de bésta, se apartam das vacas alguuns 

pera o cometer. Estes homes desta serra também criam muitas cabras, e carneiros poucos. O guado desta 

serra, e as carnes tem avantagem em sabor a todallas carnes […]»297 

 

Sobre a caça, Rui Fernandes é mais lacónico. Refere perdizes, galinholas, coelhos 

e lebres que os serranos iam vender a Lamego. Menciona, depois, os porcos, 

contabilizando uma média de 2 cevados e uma marra por criador, em toda a área do 

Compasso. A criação de gado suíno destinada à alimentação nacional que até aos dias 

de hoje é uma constante, quase não aparece na memorialística regional de setecentos 

que nos impele a supor uma ideia de abolição ou inexistência destes animais e da sua 

carne no quotidiano do homem serrano. Esta deve ser uma das várias falácias a que esta 

fonte nos conduz.  

Em termos gerais, a caça de pequeno porte (77 alusões) preside a uma lista de 

referências em que se contam, por ordem decrescente, os predadores (31), o gado 

bovino (26), ovino (18) e caprino (14), a caça grossa (6) e os gados suíno (2) e cavalar 

(1) (ver gráfico 2): 

 

                                                 
297 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In. 
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Gráfico 2 

 

A caça menor ou de pequeno porte referia-se a perdizes, coelhos, galinholas e 

codornizes. Perdizes, coelhos e lebres são documentadas em praticamente metade das 

freguesias de Montemuro. Galinholas apenas em Feirão e perdizes, nesta mesma 

freguesia e em Moimenta do Douro. 

Predador natural, o lobo marcou sempre presença no Montemuro. Por procurar 

lugares afastados das comunidades humanas para a sua sobrevivência e da sua matilha, 

devia ser rei e senhor das brenhas e planaltos de onde atacava rebanhos e talvez pessoas, 

de tal forma que o homem sempre tentou capturá-lo ou eliminá-lo. Na paisagem ficou o 

topónimo fojo – armadilha - que abunda pela serra, mas a referência do pároco Heitor 

Cardoso de Cinfães, em 1758, é particularmente expressiva da perseguição que as 

comunidades serranas lhes moviam: «tambem a Juztiça Costuma em Serto tempo do 

anno fazer Montariaz para Matar Algum Louo que nelle [monte] aparesse»298. A caçada 

a estes predadores era pois um serviço comunitário, executado pelas justiças municipais.  

Um pouco atrás do lobo (19 referências) aparece a raposa (10), ambos a cirandar 

pelos termos municipais e paroquiais que terminavam e confinavam nos cumes e 

planaltos montemuranos. 

O gado bovino constituiu, no século XVI como no século XVIII (e ainda hoje), a 

principal fonte de rendimento para os lavradores de montanha. É, aliás, deveras 
                                                 
298 Cardoso, Heitor Pereira- Cinfães [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 1327-1339. Acessível em 
IAN/TT, Lisboa. vol. 35, memória 178. 
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interessante que Rui Fernandes qualifique os homens e mulheres de Montemuro como 

grandes lavradores e depois elogie e sublinhe a posse de centenas de reses. De facto, o 

touro e a vaca serviam antes de mais o trabalho agrícola. O difícil arroteamento que 

ainda no século XVI conquistava e alargava termos comunais299, derivado de entre 

outros aspectos geográficos, os forte declives das encostas e da presença constante de 

afloramentos rochosos, pedia a utilização de outra força que não a braçal. Entrava aqui o 

poderoso touro e as parelhas de vacas que puxavam arados, conduziam carros de 

colheitas e zorras de pedra para construção das mais variadas infra-estruturas. Por isso o 

gado bovino constituía a principal alavanca ou a força motriz de toda a actividade das 

comunidades campesinas de Montemuro. Além de fornecer o leite e derivados que já 

em 1531 os seus proprietários levavam a Lamego para venda. 

O gado menor, ovino e caprino, fornecia outros materiais de que dependiam desde 

peões a nobres, como peles para aplicações, adornos e certos objectos como os odres 

para armazenamento de líquidos, sobejamente utilizados pelos almocreves no transporte 

do vinho. Em sintonia com o que refere o cronista portuense no século XVI a referência 

a carneiros é escassa em 1758 (apenas 3 alusões), embora a existência de ovelhas fosse 

significativa a avaliar pelas 15 menções que lhes são dirigidas pelos memorialistas. Da 

sua criação dependeria parte da produção de tecidos animais, a que se seguririam os 

vegetais, como o linho, sumamente cultivado. De resto, como teremos a oportunidade 

de avaliar, em termos económicos, a lã300 estaria em primeiro lugar no tocante ao 

fabrico de indumentária. Seguir-se-ia o linho, destinado a roupas de cama e peças de 

vestuário menor ou interiores, mais frescas e mais leves. Numa região onde, como 

vimos, o frio agreste e prolongado marcava os Invernos a lã providenciaria o conforto e 

a impermeabilidade necessárias. 

Finalmente o gado suíno e o gado cavalar ocupam o final deste esquema que 

organizámos sistematizando o número de referências providenciadas pelos párocos ao 

questionário de 1758. Duas referências, apenas, à criação de porcos pode induzir-nos a 

uma imagem, errada de resto, de que do consumo alimentar local estaria arredada a 

                                                 
299 Cf. o caso de Meridãos, na freguesia de Tendais. Resende, Nuno- Escrever História sem palavras. A 
influência económica e espiritual dos mosteiros cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra 
de Montemuro, através da análise de fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In  González García, 
Miguel Ángel;Carreiras, José Luís Albuquerque- Actas. IV Congresso Internacional Císter en 
Portugal y en Galicia. Braga-Oseira, 2009. Vol.  1, p.  345-390. 
300 Sobre a produção de lã em Pretarouca, Dornas, Mezio, Paredes, Souto Covo, Medelo, Moreiras, 
Alvoraçães, Fafel e na própria cidade temos a referência de 1629 sobre as miunças pagas pelos moradores 
daquelas povoações ao Daiado de Lamego. Miunças eram foros pagos em género. Cf. ADL, Cabido, cx. 
53, fl. 54. 
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carne deste animal. Tal, porém, não seria possível nem aceitável, dado que desde a 

Idade Média são inúmeras as referências a impostos pagos segundo partes do porco. 

Mesmo que o serrano o não consumisse (e consumia-o) seria forçado a criá-lo para 

sustentar a máquina contributiva. Pensamos, contudo, que a presença tão constante e em 

número tão significativo (maior ou aproximado, pelo menos às médias que Rui 

Fernandes atribui para o primeiro quartel do século XVI) de varas por criador, o 

tornaria, como outro qualquer animal próximo ao homem, praticamente invisível. Ao 

relator cabia descrever o que de melhor a terra tinha ou produzia, não o comum, como 

era o caso das pedras que a serra possuía abundantemente.  

Em relação ao gado cavalar, pode aplicar-se a mesma explicação em relação à 

criação de suínos. A disseminação e abundância não só de cavalos (cuja criação e posse 

estava ligada à nobreza, que os podia manter), mas a outras bestas muares, como mulas 

ou machos, poderá justificar uma única referência a esta espécie. Contudo, vários 

ofícios dependiam ou concorriam para a sua existência, de almocreves a comerciantes. 
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TERCEIRA PARTE 

A HUMANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Os rios Douro e Paiva constituem, ainda hoje, as principais fronteiras da grelha 

administrativa local. Embora, no caso de Castro Daire, o liberalismo tenha procedido à 

criação de um município que ultrapassa o curso do Paiva, englobando-o, Cinfães e 

Resende encaixam perfeitamente no espaço triangular de Montemuro. De resto, são 

ambos o resultado de uma reforma que apenas redefiniu centralidades, mantendo (salvo 

pouquíssimas excepções) as velhas estruturas paroquiais que conservam os limites 

naturais definidos pelos homens da Idade Média. 

 

 
Mapa 10 

 

Os cursos de água, desde os grandes rios como o Douro ou Paiva, até aos ribeiros 

menores, constituíram sempre os elementos naturais com maior poder de delimitação – 

delimitação visual e simbólica. Na Idade Média as expressões delimitativas referiam-se 
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a cômoros, por vezes construções (como vimos em relação ao mons Muro) e mais 

frequentemente a cursos de água. 

Contudo, a estrutura administrativa, secular ou eclesiástica, anterior às reformas 

liberais, embora seja ainda hoje perfeitamente reconhecível territorialmente como uma 

camada inferior (partir das unidades-freguesia e das suas igrejas) foi profundamente 

alterada por algo mais poderoso que a legislação: as estradas. Com o Liberalismo, e 

nomeadamente com o Fontismo, o país vergou-se à régua e esquadro dos legisladores 

mas sobretudo ao teodolito, que forçou a homogeneidade territorial dos municípios a 

partir de uma nova teia de estradas construídas de e para a nova sede concelhia. Numa 

região montanhosa, como o Montemuro, em que as antigas vias sempre contornaram o 

que dificilmente podia ser atravessado (só na segunda metade do século XX uma 

estrada sulcou a serra), as distâncias constituíram um embaraço para os novos 

municípios. E velhas centralidades permaneceram até bastante tarde, como as feiras, as 

romarias e os santuários, pólos de atracção comercial e social. Foi, aliás, durante a Idade 

Moderna que se consolidou o mapa administrativo civil e religioso que sofreria depois 

as profundas alterações oitocentistas. Mas ambas, consolidação e reforma, não se 

fizeram sem olhar ao papel e localização de igrejas e certas ermidas, como veremos. 

      

3.1. População, sociedade e território: entre o Douro e a Beira. 

3.1.1 População e organização do território. 

 

Pelo Numeramento de 1527, a primeira operação estatística realizada em Portugal, 

ficamos a saber que a população de toda a região de Montemuro computava nesse ano 

por 4758 fogos ou moradores. Como teorizou J.J. Alves Dias301, calculando um 

coeficiente estatístico (4,3-4,8 habitantes/fogo) capaz de desdobrar esta «medida», 

aventamos que o número de residentes oscilasse entre os 20459 e os 22838. Em 1758, 

os párocos memorialistas adiantam o número de 11299 fogos e 38768 habitantes302. 

Embora as contagens não sejam exactas, dependentes que estão de omissões, 

incorrecções, modos de contagem ou desvios de médias, concluímos que, em duzentos e 

trinta e um anos, ocorreu um aumento populacional, grosso modo, balizado entre os 30 

e os 40 por cento. Este crescimento é verificado em todas as unidades administrativas 

                                                 
301 Dias, João José Alves - Gentes e espaços: (em torno da população portuguesa na primeira metade 
do século XVI). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/JNICT, 1996. , vol. I, p. 61. 
302 Repartidos os habitantes pelo número de fogos, obtivemos a média de 3,4 indivíduos por habitação, 
média inferior ao coeficiente proposto por Alves Dias para o século XVI. 
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intermédias (referimo-nos aos municípios, coutos e honras), para as quais possuímos 

fontes estatísticas no período entre 1527 e 1758, como se pode avaliar pelo seguinte 

quadro: 

 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 1527 
(303) 

1531/32 
(304) 

1708 
(305) 

1732 
(306) 

1739 
(307) 

1758 
(308) 

1768 
(309) 

Concelho de Alvarenga 138  200  316 268 268 

Concelho de Aregos 359  600 603 600 994 995 

Concelho de Britiande (Ribavelide) 9     12  

Concelho de Cabril 41  40  40 106 107 

Concelho de Cinfães 264  400  498 580 145 

Concelho do Mosteiro da Ermida 71  300  86 215 215 

Concelho de Ferreiros de Tendais 235  700  451 587 649 

Concelho de Campo Benfeito 29       

Concelho de Gosende 46 40    170 160 

Concelho de Rossão 15       

Concelho de Lamego   1670   2820 3074 

Cidade de Lamego 1490 1411 2000  1135   

Concelho de Sande 56 56   106 110 110 

Couto de Medelo 29       

Concelho de Magueija 65 35    120 120 

Honra de Mezio 39 30    93 93 

Concelho de Pinheiro   100  360   

Concelho de Moção 173  200  200 574 373 

Concelho de São Cristóvão de Nogueira 134  200  420 470 470 

Concelho de Parada de Ester 74  200  113 191 141 

Honra de Beba    40    

Concelho de Resende 273  600 764 850 995 1005 

Concelho de Sanfins 507  800  661 1390 1390 

Concelho de Tarouquela 103       

Concelho de São Martinho de Mouros 458 550 970  1144 1274 1357 

Concelho de Tendais 150  250  330 330 330 

TOTAL 4758     11189 11002 

Quadro 1 - Evolução populacional em Montemuro (sécs. XVI-XVIII). Fonte: ver notas 304-310. 

 

                                                 
303 Collaço-.  
304 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In. 
305 Costa, A.Carvalho da- Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de 
Portugal. Lisboa: Off. de Valentim da Costa Deslandes, 1708. , vol. 1, pp. 238-268. 
306 Informações constantes de um manuscrito da autoria de Frei Teodoro de Melo. Apud Duarte, Joaquim 
Correia- Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004.  
307 Maria, Vicente- Descripçam corografica do Reyno de Portugal, que contem huma exacta relaçam 
de suas provincias. Lisboa: Off. de Miguel Rodrigues, 1739.  
308 Cardoso, Luís- Diccionario geografico, ou noticia historica de todas as cidades villas lugares e 
aldeas, rios, ribeiras, e serras dos Reynos de Portugal e Algarve, com todas as cousas raras, que 
nelles se encontrão, assim antigas, como modernas. Lisboa: Regia Offic. Silviana, 1747-1751.  
309 Cardoso- Portugal Sacro-Profano: Ou Catalogo Alfabetico de todas as Freguezias dos Reinos de 
Portugal, e Algarve ... juntamente com as leguas de distincia da Metropoli Do Reino, E da Cidade 
principal, e cabeça do Bispado, com o numero dos fogos : Noticia das terras do Reino, que tem 
Correio, e as que o não tem, de que Correios se servem.  
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Infelizmente, sendo impossível confrontar a evolução populacional das 

freguesias/paróquias, por estas não virem indicadas no Numeramento, resta-nos 

proceder à análise microscópica do território, através da comparação dos lugares em 

Montemuro, indicados em 1527 e em 1758.  

Desde logo devemos salientar o aumento exponencial de núcleos populacionais 

entre os séculos XVI e XVIII. Em 1527 são 481 lugares e, em 1758, já rondam os 691. 

Esta criação de mais de duas centenas de povoações é importante para compreender o 

avanço da humanização do território de montanha e, consequentemente, da definição ou 

redefinição das novas circunscrições religiosas em Montemuro. De facto o avanço 

populacional faz-se dos vales para os planaltos, através das encostas que vão sendo 

arroteadas, demarcadas e sulcadas por novos caminhos. Embora, no caso das Memórias 

Paroquiais, não disponhamos de indicação estatística para todas as povoações, os mapas 

11 e 12 são claros quando às direcções destes movimentos assinalados quer pelo 

incremento populacional de certos lugarejos, quer pela eclosão de outros. 

 

 

Mapa 11 
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Mapa 12 

 
Quer no século XVI, quer no século XVIII, a urbanização desenvolve-se ao longo 

dos vales, sendo mais perceptível a distribuição humana pelas margens dos cursos de 

água na vertente norte de Montemuro. As razões são óbvias e sobejamente reconhecidas 

para outros territórios: o acesso a recursos hídricos, a protecção contra o clima, o 

aproveitamento de margens chãs, a facilidade da deslocação de pessoas e bens, 

assegurada por desníveis suaves, etc, constituíram variáveis de peso quando se tratava 

da escolha do local para a instalação de de casais, quintãs e aldeias. Em 1527 é 

particularmente visível a ocupação humana dos vales de Balsemão, e dos dois 

Bestanças, embora grande parte da população de Montemuro se disponha ao longo da 

margem do Douro, entre os 200 e os 600 metros de altitude. Dentro dos limites de 600 e 

dos 800 metros a população escasseia, até se tornar rarefeita por volta da cota dos 1000 

metros. 

No século XVIII torna-se claro que alguns povoados serranos não só singraram, 

como adquiriram uma importância baseada no seu aumento populacional. É o caso de 

Picão, Mezio, Felgueiras ou Moura Morta, todos situados entre os 800 e os 1150 metros 

de altitude. Esta evolução dependeu de múltiplos factores de que se destacará o 
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aproveitamento dos termos serranos a nível agrícola e pecuário. Não podemos deixar de 

sublinhar que todos os municípios que entestam quer a Norte com o rio Douro, quer a 

Sul com o Paiva, estendem o seu termo acima dos 800 metros de altitude, procurando 

usufruir dos cumes de Montemuro. Este movimento não se esgota na criação de novos 

povoados, uns por nascimento espontâneo, outros por influência directa de certas 

instituições (monásticas como o caso da Granja de Tendais310 ou de Faifa311, em Ester) 

mas na formação de curatos e na aglutinação de velhas honras, concelhos ou beetrias, 

como no caso de Campo Benfeito que no século XVI, juntamente com Rossão, passou a 

integrar o município de Gosende. 

Comparados os mapas 11 e 12 com o que A. Girão publicou na sua obra312, 

referente à distribuição dos núcleos de povoamento no século XX, verificamos que não 

se redesenhou a disposição dos cordões urbanos ao longo dos vales ou corredores 

orográficos, como o caso do eixo Bigorne-Castro Daire. As zonas mais densamente 

povoadas continuavam a ser, em meados do século XX (como hoje), junto à margem do 

Douro, ao longo dos dois Bestanças e do Balsemão. Acima dos 800 metros de altitude 

destacam-se os lugares de Alhões, Bustelo, Gralheira, Moura Morta, Panchorra e Picão, 

cuja população veio a demonstrar um crescimento constante entre os séculos XVI e XX. 

Salienta-se a cidade de Lamego, como o núcleo mais urbanizado e de maiores 

dimensões. Em 1527 os inquiridores do Numeramento atribuem-lhe a soma de 1490 

moradores (entre 6407 e 7152 habitantes) e poucos anos depois na viragem de 1531 

para 1532, Rui Fernandes apresenta um número ligeiramente inferior, o de 1411 

moradores. Segundo este cronista o termo de Lamego, de duas léguas e meia por légua e 

meia e constituído por 1490 fogos, confrontava pelo Douro com Penaguião e Mesão 

Frio, com São Martinho de Mouros, com a vila de Britiande e pelo nascente com 

Tarouca e Ucanha e ainda terras de Armamar e Valdigem. Era o maior de todos, em 

extensão e em população, seguido (mas de longe) pelo de Sanfins (com 507 moradores) 

e pelo de São Martinho de Mouros (com 458 moradores).  

                                                 
310 A Granja, como é referida em 1527, parece ter sido criada a partir do termo de Quinhão, onde, no lugar 
de Moimenta, possuía o mosteiro de Ermida certas propriedades. Este caso, provavelmente o da única 
granja premonstratense conhecida, foi por nós aventado em Resende- Escrever História sem palavras. A 
influência económica e espiritual dos mosteiros cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra 
de Montemuro, através da análise de fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In.. 
311 Faifa, a 900 metros de altitude, não aparece no Numeramento. Em 1758 integrava a paróquia da Ester 
e formava um enclave do mosteiro da Ermida entre os municípios de Moção e Parada, cf. Mapa 14. 
312 Girão-. , pp. 88-89. 
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Em 1758 a posição dos três maiores municípios permanecia alterada: Lamego 

com 2820 moradores, Sanfins com 1390 e São Martinho com 1274, todos com 10 

freguesias cada um. 

 
Mapa 13 

 

No século XVI na região do Montemuro, para além de Lamego, balizavam-se os 

termos municipais de Sande, o lugar e honra de Mezio, o concelho de Campo Benfeito, 

o concelho de Moção, o couto do Mosteiro da Ermida, o concelho de Gosende, o 

concelho de Parada de Ester, o concelho do Roção, o concelho de São Martinho de 

Mouros, o concelho de Resende, a honra de Beba, o concelho de Aregos, o concelho de 

Ferreiros [de Tendais], o concelho de Cinfães, a honra de Cidadelhe, o concelho de 

Tendais, o concelho de Cabril, o concelho de Alvarenga, o concelho de Sanfins, o 

concelho de Tarouquela e o concelho de São Cristóvão de Nogueira (ver mapa 13). Que 

todos pertenciam à Comarca da Beira, sabemo-lo pela própria organização das actas do 

cadastro. Porém, a nível de circunscrições menores, como freguesia, nada ou pouco 
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conhecemos. O documento organiza-se segundo a contabilização dos fogos em lugares, 

quintãs, casais ou vilas dentro dos termos municipais313. 

No século XVIII, a grelha administrativa alterara-se parcialmente. Desapareceram 

as honras e os coutos (em parte ou totalmente) foram absorvidos pelos municípios que 

alargaram os seus termos, como no caso de Sanfins (que absorveu Tarouquela), 

Gosende (que incorporou Rossão e Campo Benfeito) ou Cinfães (cujo termo devorou a 

velha honra de Cidadelhe). Também a honra de Beba, entre Cárquere e Resende, parece 

ter fenecido, assim como o couto de Medelo, às portas de Lamego (mapa 14). 

 

 
Mapa 14 

 

2.1.1 Lamego: centro ou periferia? 

Quando em 1531-32 Rui Fernandes traça o seu compasso com centro na cidade de 

Lamego, di-la situada «em rriba de Douro da comarca da Beira»314. De facto, sendo um 

homem do Douro, que se movimenta ao longo deste hinterland comercial, o cronista 

não deixa de considerar Lamego como uma cidade ligada ao rio, embora um pouco 

                                                 
313 Para esta região dispomos, apenas, da referência à freguesia de Souselo, cf. Collaço-. Op. cit, p. 149. 
314 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 546. 



fervor & devoção | 151 
 

afastada dele. Mas apesar desta ligação, não deixa também de acentuar o carácter 

montuoso da terra. E embora todo o seu discurso gire em torno de uma incisiva 

distinção entre bom e o mau, entre estéril e viçoso, o tratado de Rui Fernandes - lista de 

encómios sobre culturas e produções - não é, como se poderia esperar, dirigida ao 

senado, ou ao próprio rei. A importância ainda que decadente de Lamego no segundo 

quartel do século XVI deve-se a uma figura que representa uma inegável centralidade. 

Que figura é essa e que centralidade falamos? 

No século XVI Lamego era, pela leitura do texto de Rui Fernandes, uma cidade a 

necessitar de medidas proteccionistas. A feira, que durante a Idade Média fora 

florescente, ameaçava desaparecer. A ela tinham durante anos acorrido mouros de 

Arévalo e Granada «os quaees traziam especearia, donde se abastecia todo rregno, por 

entom nom aver ainda trato da India»315. Ora, apenas numa frase, o historiador 

quinhentista põe a nú o principal medo dos burgueses da cidade: a linha geo-comercial 

da Península Ibérica desviava-se do eixo Valhadolid-Medina-Granada316 para o litoral 

português e isso afectava uma cidade que então se encontrava no percurso das velhas 

rotas do interior peninsular. Lamego era uma cidade beirã que despertava, no dealbar do 

século XVI para a velha estrada fluvial do Douro. Mas não deixava de ser da Beira, 

disputando com Viseu a preeminência, luta que protelava, apenas, por ser antiga sede 

episcopal. 

Não obstante esta sangria social e económica, Lamego nunca abdicou do seu 

papel central graças ao estatuto de cidade, ganho por inerência da cátedra episcopal. À 

sombra da sé e do paço episcopal vivia uma florescente comunidade que dependia 

directa ou indirectamente do Cabido e da Mitra. Depois de uma Idade Média de bispos 

estrangeiros, ausentes e apartados da cátedra, iniciava-se uma época que será 

devidamente acalentada por Trento: a de bispos residentes e actuantes, mecenas e 

protectores dos homens e das instituições. A centralidade de Lamego na viragem da 

Idade Média para a Idade Moderna é conseguida pela figura do bispo, cujo perfil de 

cortesão se revela uma extensão do poder de Lisboa, movimentando homens, recursos e 

gostos. 

Mais acima, junto ao castelo, a vida municipal não corria bem. Antes de se 

queixar que os homens desta terra «nom som sobejamente muito ricos, como em outras 

                                                 
315 Idem, Ibid, p. 597. 
316 Este eixo decalca em parte uma das três vias meridianas do Oeste peninsular que Suzanne Daveau 
cartografa para explicar a atrofia da via do interior português, assunto que deve ser tido em conta para 
compreender o esvaziamento social, económico e político de Lamego, cf. Daveau-. , p. 103. 
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partes, nem há muito grossa fazenda de tratantes, polla terra ser pobres de tracto», Rui 

Fernandes avisa sobre a má administração conduzida pelos mesteres do concelho: 

 

«[…] e fora huua bem nobre cidade, e maior, e mais rica, se tivera este termo, e a renda das terças, que 

rendem a estes comcelhos, rendera a ella pêra seu enobrecimento; e muita parte destes concelhos em 

tempo antiguo foram termo da dita cidade, e por ella andar entam regida por officiaes mecânicos, se 

perderom, por nom acodirem a isso; e pera esta cidade ser maior, e mais bem comcertada de muitas 

benfeitorias, devia elrrey nosso senhor de fazer mercê das terças deste concelhos pera obras desta cidade 

[…]»317 

 

De facto, Lamego estava longe de possuir um termo tão dilatado como o que 

sugeria Rui Fernandes, mas a sua extensão e número de habitantes constituía, como 

vimos, uma importante presença entre o Douro e a Beira. 

 

                                                 
317 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In. 
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Mapa 15 - Cidade de Lamego (em ROSEIRA, 1985)318. 

 

A cidade organizou-se - praticamente desde a Reconquista – em dois pólos: o 

castelo e a ermida de São Sebastião, depois assento da nova catedral. Abandonado o 

pólo religioso de intra-muros (a ermida de São Salvador)319, a urbe venceu o medo e 

abandonou as muralhas, à medida que a ameaça do Infiel era afastada para Sul. Assim 

se formaram dois núcleos cívicos e religiosos em redor dos quais se articulou a vida 

                                                 
318 Roseira, Maria João Queiroz - Lamego: um Passado Presente. Lisboa: Instituto Nacional de 
Investigação Científica, 1981.  
319 Sobre a importância deste culto e do edifício ver capítulo III, os estudos de caso. 
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social, económica e política de Lamego, o bairro do Castelo, depois alastrado à Seara e 

a Almacave e o Couto da Sé, confinado aos rios Coura e Balsemão. Entre ambos uma 

artéria conferiu ao povoamento uma linearidade muito comum em povoados da região 

Duriense (ver mapa 15). 

Esta disposição não era do agrado do historiador quinhentista. No seu Tratado 

elabora uma descrição que, embora longa, exige uma leitura atenta e que nos servirá 

para compreender alguns aspectos sobre o entendimento na organização do território 

urbano no dealbar da época moderna, bem como a influência que indivíduos e 

instituições (como o Bispo) tiveram nessa organização: 

 

«Esta cidade com quamto he abastada, está o asento della muito mal concertado, a saber: o asento 

das vivendas, dado que estê em bom sitio, por que está em três bairros, hua he a principal vivenda da 

praça, onde acodem todas as mercadorias, e vivem os mercadores, e se fazem os mercados, e onde he o 

trato todo, e onde está a audiancia e Rolaçam sobrella, e pousam as justiças seculares. Outro he o bairro 

da sée, que d’antiguidade se soía chamar o couto da sée, por que era dos bispos, omde vivem os cónegos, 

e beneficiados, e outras nobres pesoas; Omde estam os paaços vossa senhoria, e com o fermoso Jardim, e 

grande terreiro, e cêrco de muro que vossa senhoria mandou fazer, e asi com o poço, e carreiras e com 

outras mui fermosas bemfeitorias que vossa senhoria tem feitas, que he a milhor cousa da cidade, e 

também lhe dá muita graça o rio: neste bairro da sée, e em cada parte que cavam, por pouco espaço 

acham muita agoa, como vossa senhoria sabe polla agoa do seu fermoso poço da bomba, mamdou abrir, 

Omde achou dous mui grandes tornos dagoa pera o tamque; há outro bairro no mêo destes em mais alto, 

omde esta a fortaleza desta cidade, em que morarão cincoenta vezinhos: he muito forte, tem alguns 

edeficios dentro, a saber: huua muy grande cisterna daboboda de muita agoa, e hum muy alto poço, que 

chamão o poço do engenho mui alto, que se tirou terra, segundo parece, de se encheu hua torre da 

rrolaçam; e  tem pera huaa parte hum muy fermoso castello, em que o Ifante dom Fernando tem seu 

alcaide, por que elle he alcaide móor desta cidade, e dentro neste castello estam os presos; este castello 

tem huua mui forte torre de menagem, no meoo desta torre esta huua fermosa Janella dasento, que o 

comde de Maria alva mandou fazer; e ymdo elrrei dom joam, que deos tem, a esta cidade, o comde lhe 

pergumtou, que parecia há sua alteza daquella Janella. Elrrei lhe respomdeo, que mais soubera quem a 

abrira, que quem a mandara abrir: o Ifante daa a alcaidaria della, e as cousas necesarias pera as prisões; 

tem mui grandes dereitos dalcaidaria; de que o Ifante tem os dereitos, que em seu titollo se dirão, e de 

suas rendas se fazem e rrepairam, e põem talhos; demtro da cerqua estam huus muy fermosos paços 

caídos, forom do comde de marialva320. 

  

Segundo Rui Fernandes, a vida dos lamecenses girava em torno de três pólos, 

cada um correspondente a uma instituição ou indivíduo: o bairro de mercadores, com a 

                                                 
320 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 591-592. 
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sua praça e os edifícios do poder secular, que representa a jurisdição municipal, 

tendencialmente burguesa; o antigo couto da Sé, onde sobressaíam os paços do Bispo e 

onde se concentravam as habitações das elites urbanas e, finalmente, o castelo, 

dominado pelo poder senhorial, abandonado e descuidado como os seus próceres que 

deixaram ruir o paço. 

A cidade era, então, epicentro de uma actividade comercial com alguma pujança, 

como evidencia a referência aos mais de 100 almocreves «escriptos na camara» que 

asseguravam o abastecimento de peixe fresco proveniente de uma vasta linha de costas, 

desde Aveiro até à Galiza. Fornecida de pão, cultivado e moído no termo municipal ou 

trazido das três comarcas em redor, aqui se procedia à transformação das carnes criadas 

na serra, à produção têxtil de linhos e, durante a redacção do Tratado, de bordates, 

fustais e bocaxis. Graças ao cuidado de Rui Fernandes na transcrição das taxas impostas 

aos mesteirais pela Câmara, ficamos a saber quais os ofícios predominantes na cidade: 

sapateiros, alfaiates, tossadores, carpinteiros, pedreiros, carvoeiros e carregadores de 

carvão, ferradores, ferreiros, peixeiros, oleiros, lavradores, barbeiros, candeeiras, 

fareleiros. Ao mais, era a cidade habitada por cidadãos de «antigo genero, e de booa 

linhagem»321. 

Mas a redacção deste tratado não seria necessária se a cidade não atravessasse, 

como vimos, uma crise económica e talvez demográfica. Rui Fernandes fala numa fuga 

de capitais322, no desvio do investimento comercial para a compra de propriedades323 e 

na subversão dos estados sociais, exemplificada na ascensão de certos «homes baxos 

[que] se metem as vezes por almotaces»324 o que significava a perda de protagonismo e 

de força junto do poder régio, como na questão da redução do termo municipal. 

Infelizmente não possuímos relatos tão minuciosos para a vida social e económica 

da cidade nos séculos seguintes. Nem tampouco estudos que nos permitam construir 

uma imagem de conjunto sobre a evolução económica da cidade num contexto nacional 

ou internacional. Focamos, contudo, a figura do Bispo na projecção do espaço urbano e 

na sustentação de uma centralidade eclesiástica. Depois de Trento, que concentrou no 

episcopado a grande parte da gestão e da vigilância do espaço diocesano, obrigando à 

                                                 
321 Idem, Ibid, p. 594 
322 Rui Fernandes alerta para a fuga do dinheiro dos impostos cobrados em Lamego: «E todo este dinheiro 
vai pera fora, tirando se he algum de alguns poucos abades, e do cabido; por que o dayado, e tisourado, 
que he do cabido, se come fora [...]», idem, Ibid, p. 588. 
323 «E pera estes [mercadores] he milhor o trato da terra, que pera os homes de fazenda grossa, pollas 
mercadorias serem meudas […]», idem, Ibid, p. 597. 
324 Idem, Ibid, p. 594. 
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residência do seu tutelar junto à cátedra, Lamego passou a assento frequente de nobres 

mitrados, cujo poder ultrapassava as barreiras do domínio eclesiástico. 

A ideia de nobreza caracterizava, aliás, a importância de um local. Juntamente 

com os rumores da antiguidade das povoações (geralmente fundamentadas em vestígios 

ditos romanos ou árabes) quase todas as descrições corográficas assinalam a existência 

de palácios, casas nobres ou torres, bem como o nascimento de ilustres indivíduos que 

com a sua presença ou existência contribuíam para a promoção do território. 

Uma das primeiras descrições setecentistas de Lamego é particularmente enfática 

nesse aspecto: «tem esta cidade 2000 visinhos, com muita nobreza». E, passando à 

descrição tripartida da cidade que já Rui Fernandes apresentara, a mesma fonte salienta 

o eixo viário a ligar os três pólos: «tem esta cidade uma rua muy comprida, com suas 

travessas»325.  

Porém, a descrição mais elaborada sobre a cidade na primeira metade do século 

XVIII é a que parece ter sido redigida para integrar parte da História Eclesiástica de 

Portugal, obra patrocinada pela Academia de História. O padre António dos Reis, 

encarregue da tarefa de coligir dados e convertê-los num ensaio foi protelando a tarefa 

entre 1721-1723, até ser afastado do encargo. Foi substituído pelo cosmógrafo-mor do 

Reino, Luís Francisco Pimentel que, em 1724 e perante a Academia, justifica a 

continuação do trabalho, apresentando alguns dados de teor geográfico e estatístico326. 

Entretanto, em Lamego e talvez por ordem do prelado dois eclesiásticos, José Carneiro 

Tavares327 e José Pacheco de Mendonça, levaram a cabo redacção de uma descrição da 

cidade e seu termo em muito semelhante ao tratado de Rui Fernandes, mas cuja 

organização se sobrepõe e extravasa em assuntos relativos ao século XVIII. Este 

                                                 
325 Costa- Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal. , p. 239. 
Parece certo que o padre António Carvalho da Costa leu o tratado de Rui Fernandes, pois salienta o 
mesmo aspecto negativo da localização da urbe «sitio bayxo, e mal assentada» procedendo a uma 
descrição muito semelhante da distribuição dos três pólos, inclusive a história da janela de assentos que 
mandara fazer o Conde de Marialva: « Tem esta Cidade huma rua muy comprida, com suas travessa, & 
dividesse em tres bayrros: hum, que he o melhor, & a principal vivenda, aonde está a prça: outro, em que 
eestá a Igreja Catedral, que por ser muy antig, se chama Couto da Sé, no qual estão os Paços dos Bispos, 
com fermoso jardim, com grande terreyno, & cerco de muro. O terceyro bayrro está no meyo destes em 
lugar mais alto, onde está o Castello, que he muy forte, & tem dentro muitos edifícios arruinados com 
huma famosa torre de omenagem, no meyo da qual esta hua grande janella de assentos, obdra de Dom 
Francisco Coutinho Conde de Marialva, de quem se conta, que vindo ElRey Dom João o Segundo a esta 
cidade, lhe perguntara o dito Conde que parecia a Sua Alteza aquella janella: ao que respondeo o Rey, 
que mais sabia quem a abrira, que quem a mandou abrir.», cf. Idem, Ibid, p. 239. 
326 Portuguesa, Academia Real da História; Alegrete, M.T.S.; Teles, N.S.- Colecçam dos documentos 
estatutos e memorias da Academia Real da Historia Portugueza. na Officina de Pascoal da Sylva, 
1724. , pp.  
327 Ver a sua biografia em Palhão, P.R.T.; Lamacense, J.C.T.- Rojão - Um Prelúdio Português no Séc. 
XVIII. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, ISBN 9789728837020. 
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documento foi transcrito e publicado em 1950 por Augusto Dias328 e trata-se, 

provavelmente, da fonte primária que serviu de modelo à Memória Paroquial da Sé, 

assinada pelo vigário Diogo António Vieira em 1758329. 

Os autores começam por descrever o assento da cidade, o clima, as produções, a 

população e a administração. Prosseguem, depois, numa longa descrição encomiástica 

sobre os principais edifícios da cidade: ermidas, conventos, fontes, igrejas, o hospital e 

casas nobres. Terminam com uma lista das freguesias do termo da cidade, onde lavra 

uma súmula descritiva do território, dados estatísticos, principais produções e 

rendimentos e a listagem do património religioso. 

Os memorialistas referem uma cidade cujo urbanismo se dispersa por um terreno 

desigual, comparando a sua forma à de uma lua crescente, sendo a ponta boreal a rua da 

Seara e a ponta austral a rua de Além da Ponte de Balsemão, tudo numa extensão de um 

quarto de légua. Esta descrição pode ser comparada com o mapa que existe da cidade, 

datável de finais do século XVIII (mapa 16)330. 

                                                 
328 Dias, Augusto- Lamego do século XVIII. [s.l.]: Beira Douro, 1950.  
329 O próprio reitor de Almacave o explica: «Pelos anos de 1720, para 1730, se pedio da Corte huma 
noticia, com huns interrogatorios muy semelhantes a estes, que havia de servir aos Académicos, que 
havião de escrever a Historia Ecclesiastica de Lamego, e sei que se remeteo hum papel feito pelo Doutor 
José Carneiro Tavares, e Jorge Pacheco de Mendonça, de cuja recepção consta nas memorias da 
Academia Real da Historia Portuguesa, em que se le, que o dito Doutor José Carneiro Tavares tinha 
mandado muntas noticias importantes, e que se tinhão entragado ao Academico a que pertencião; e como 
as memorias deste Bispado, ainda não sahirão á Luz, se poderião queimar estas noticias no incendio do 
Terramoto, ao visto que ficarão nesta cidade algumas copias destas noticias, que sendo percizas se 
mandarão», Taveira, José de Sousa Maria Evangelista- Almacave [Memória Paroquial de]. 1758. Folio 
n.º 351-368. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 19, memória, 42a., p. 366. O monografo Augusto Dias, 
que em 1950 se questionava sobre o autor do tal códice 547 da Biblioteca Pública Municipal do Porto, 
teria obtido a resposta caso lesse a Memória do reitor Almacave. 
330 AHML (Arquivo Histórico Municipal de Lamego). Agradecemos à Câmara Municipal de Lamego, na 
pessoa do seu presidente, Dr. Francisco Lopes, a autorização para a digitalização e uso deste mapa na 
nossa dissertação, autorização já cedida na prévia investigação de 2006 (Resende- "Fervor e devoção: 
dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de Montemuro - da Idade Média ao Antigo regime. A 
primeira abordagem.  In.. Embora não datado, nem assinado, julgamo-lo nunca anterior a 1786. Neste ano 
faleceu o bispo Manuel de Vasconcelos Pereira a quem se atribui (o brasão episcopal assinala-o) a 
edificação da capela no pátio de Jesus-Maria-José, edificado no segundo lanço do escadório. Este pátio já 
aparece, juntamente com a capela episcopal, no referido mapa. 
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Mapa 16 
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De clima frio, por vezes nevoento e «estio ardente», os autores notam a riqueza 

aquífera da cidade, notificando-nos de 50 fontes dentro do termo da cidade, 

nomeadamente no monte da Senhora dos Remédios «que todo está cheio de 

castanheiros por ser todo ele uma mina de água, que brota a cada passo»331. 

Quanto às produções, quase não mudaram desde o século XVI, nem na 

proveniência das espécies, nem na prevalência da tríade mediterrânica para consumo 

dos lamecenses. De São Martinho de Mouros e de Penude vinha trigo «branquíssimo e 

saboroso» e do Douro, os vinhos generosos e os azeites, «singulares pela fineza, cor e 

sabor». 

Provida abundantemente de carnes e caças «que se criam nas vizinhanças da 

cidade», abastecida de peixe pela «abundância de almocreves» que o transportavam do 

litoral, e de fruta que o termo abundantemente produzia, a cidade parecia guarnecida do 

sortido de alimentos variados tão ao agrado dos homens do barroco. Porém, num 

desabafo não menos barroco, acrescentam os cronistas: «verdade é que como a terra é 

pequena, e mal assentada, e os montes que a rodeiam, lhe deixam pequeno horizonte, e 

fazem com as suas quebradas que tenha poucas saídas de recreio, faz menos apetitosa a 

residência aos nascidos em terras maiores, cujo regalo pende mais dos olhos, que do 

palato»332.  

De facto, embora o território não tivesse minguado desde 1531-32, revertera em 

população, que orçava por esta altura em 900 vizinhos. E embora entre eles houvesse 

«muita nobreza», parte dela fora abandonando a cidade «por extinção de sucessões, e 

mudança de domicílios»333.  

No tocante à administração municipal, ou «governo político da cidade», constava 

a Câmara de 1 juiz de fora presidente, 3 vereadores, 1 procurador do concelho e 1 

escrivão da câmara que era, ao tempo, alferes-mor. 

Por ser sede de comarca, pousava nela 1 corregedor, 3 escrivães e 1 meirinho, 1 

distribuidor e 1 contador. Havia, também, 1 conservador do tabaco, com seus oficiais, 1 

provedor com 1 escrivão, outro dito das contas e 1 meirinho das terças. 

                                                 
331 Dias- Lamego do século XVIII. , p. 51. 
332 Idem, Ibid, p. 53. 
333 Não é, com certeza, nota insensível e revela a preocupação com o facto de na cidade não pousar ou 
pousarem menos indivíduos poderosos e, com eles, a plêiade de assistentes e ainda a possibilidade de 
contactos e relações que tal implicava. 



fervor & devoção | 160 
 

No judicial, 1 juiz de fora, 7 escrivães, 7 tabeliães de notas, 2 inquiridores e 

contadores, 1 alcaide, 1 escrivão das armas, 1 juiz dos órfãos com seu escrivão e 

louvado e, finalmente, 1 almoxarife e seu escrivão. 

No militar, assinalava-se a existência de um sargento-mor da comarca, 1 capitão-

mor com 7 companhias, 1 sargento-mor e 1 ajudante e 10 companhias auxiliares da 

Comarca. 

Finalmente o governo eclesiástico era presidido pelo Bispo com seu provisor, 

coadjuvado pelo vigário geral e promotor, 1 escrivão da câmara, 9 escrivães do 

auditório, 12 notários, 1 inquiridor, 1 distribuidor, e 2 solicitadores, um no ofício da 

comarca e outro do auditório334. 

Conquanto os autores desta descrição estejam menos preocupados em elencar os 

problemas económicos e demográficos que apoquentavam os habitantes da cidade na 

primeira metade do século XVIII (sendo igualmente parcos enumeração das culturas e 

indústrias locais), ressalta da leitura deste texto a necessidade de acentuar a importância 

das casas senhoriais e dos seus proprietários. A exaltação de outras instituições, como 

os conventos, é não só indicadora de uma necessidade de frisar a monumentalidade 

urbanística, como o deixar claro o investimento que, através da sua existência, 

beneficiava a cidade. E, finalmente, a descrição pormenorizada das igrejas, capelas e 

ermidas, com os seus altares e devoções vai de encontro ao espírito da época, quando o 

investimento neste tipo de património, ao mesmo tempo acção e reacção a estímulos 

económicos e espirituais, semeou de edifícios públicos e privados a topografia urbana e 

rural. 

Embora as memórias de 1758 referentes a Almacave335 e é Sé336 tracem um 

desenho muito semelhante à descrição anónima de c. 1725, está em todas subjacente o 

mesmo discurso laudatório que força o descritor à consagração de determinados tópicos: 

a antiguidade, a nobreza, a monumentalidade, o fértil e viçoso etc. – tópicos que o 

próprio inquérito veiculou segundo cânones do pensamento iluminista. 

Nas diferenças que se assinalam entre o primeiro quartel e a segunda metade do 

século XVIII está uma que merece um destaque. Quando se refere às culturas da terra o 

vigário Diogo refere que «de azeyte he menos abundante, por se decepárem antigamente 

muytos olivaes, e  estarem hoje ocupados de Vinhas, mas o que há hé especial,  fino, de 

                                                 
334 Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 55-56. O autor não esquece as dignidades capitulares que 
elenca, à frente, ao tratar da descrição do complexo arquitectónico da sé. 
335 Taveira-. .  
336 Vieira, Diogo António- Sé [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 219-350. vol. 19, memória 42..  
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bella cor, e sabor, [...]»337. Parece-nos pertinente assinalar esta mudança de culturas e do 

próprio paradigma económico regional. Dois anos depois da criação da Região 

Demarcada, Lamego acompanhava a tendência regional de abertura ao plantio e cultivo 

da vinha abandonando, assim, a dependência de uma economia de montanha 

evidenciada, duzentos anos, pela crónica de Rui Fernandes338.  

 

3.1.2. A jurisdição secular 

As divisões administrativas de nível intermédio subordinadas à Coroa, como 

províncias ou comarcas, permanecem praticamente inalteráveis entre os séculos XVI e 

XVIII. O Numeramento de 1527 coloca a rede municipal acima referida sob a Província 

da Beira que ainda em 1758 mantinha a mesma designação e limites, como se pode 

aferir apenas pelas respostas dos párocos memorialistas. Embora não fosse uma região 

com carácter administrativo, a Província assumia-se como designação de um território 

reconhecido com base nas suas características geomorfológicas e culturais, algo que 

permaneceu quase até à actualidade339. 

Por outro lado, as comarcas correspondiam ao «distrito de jurisdição de um 

corregedor»340. A Comarca de Lamego341 abrangia, no século XVII, um território 

balizado entre Vila Real, Arouca Paiva e Castelo Rodrigo - não obstante a 

descontinuidade da sua jurisdição que incluía no seu âmago pequenos enclaves com 

superintendências diversas ou fazia exercer a sua própria em lugares apartados do termo 

geral. 

Contudo, no século XVII todas as unidades administrativas mencionadas no ponto 

3.1.1. estavam sujeitas à referida Comarca, à excepção de Ferreiros de Tendais e 

Tendais, que pertenciam a Ouvidoria de Barcelos. A maioria dos municípios integrava 

os domínios da coroa de cuja donataria ou certos direitos o monarca dispunha a  favor 

de algum senhor, como nos casos de Resende ou Sanfins. Estratégias clientelares, o 

declínio de certas linhagens e lógicas de expansão municipalista que não cabe explorar 

                                                 
337 Idem, Ibid, p. 319. 
338 João Nunes de Oliveira faz o mesmo reparo e atribui esta reconversão das culturas ao aumento das 
exportações e ao «êxito e crescimento das exportações do vinho do Douro», Oliveira- A «Beira Alta» de 
1700 a 1840. , p. 148., p. 148. 
339 Sobre este assunto ver Hespanha-. Op.cit., pp. 96-98. 
340 Idem, Ibid, p. 98. O mesmo autor acrescenta: «as terras isentas de correição régia, integravam-se em 
ouvidorias, distritos correspondentes à jurisdição do ouvidor senhorial a que estivessem sujeitas». Era o 
caso de Tendais e Ferreiros de Tendais, dois municípios que formavam um enclave na Comarca de 
Lamego, sujeito à Ouvidoria de Barcelos por serem donatarias da Casa de Bragança. 
341 Mapa em idem, Ibid, p. 570. 
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nesta análise meramente contextual, motivaram o eclipse de algumas unidades, 

nomeadamente as honras e beetrias de Mezio e Campo Benfeito – a primeira convertida 

em município e a segunda absorvida pelo concelho de Gosende. Já antes do século XVII 

certas terras honradas haviam perdido o seu estatuto ou haviam sido assimiladas pelo 

termo de algum município, como a honra de Cidadelhe e uma outra, chamada de 

Montão de que já não havia memória em meados de setecentos342. A primeira fora 

absorvida pelo termo de Cinfães e a segunda pelo de Ferreiros. Beba, pequena honra 

entre Resende e Cárquere ainda era referida em 1733343, mas em 1758 já se não 

menciona. 

O território descrito pelos párocos de 1758 no seu conjunto mostra ainda uma 

predominância régia nas donatarias dos municípios, embora se destaquem certos 

senhores e Comendas. Pertenciam ao Rei os concelhos de Alvarenga344, Gosende, 

Mezio, Parada de Ester, Sanfins, Lamego, São Martinho de Mouros e Aregos; à 

Comenda de Cristo os municípios de Moção e Picão; ao comendador D. João da 

Bemposta, o concelho de Cabril345. Cinfães era do senhor do Conde de Sabugal e 

Resende, dos Castros, Almirantes do Reino. Os municípios de Ferreiros de Tendais e 

Tendais integravam o único património senhorial que a Casa de Bragança possuía na 

região do Douro.  

Em relação ao património monástico, embora este se fizesse sentir ao nível de 

bens e rendimentos em toda a região, a sua jurisdição minguara desde a Idade Média. O 

lugar do Escamarão e alguns povoados ao redor prosseguiam, em 1758, como couto 

beneditino e Tarouquela, embora desapossado das suas monjas, (transferidas que 

haviam sido por D. Manuel para o Porto nos primeiros anos do século XVI), ainda 

constituía couto onde a Abadessa de São Bento de Avé Maria geria no cível. 

                                                 
342 Quem a assinala é o abade de Ermida do Douro, dizendo que tal honra «tinha juiz à parte e 
comprehendia alguns lugares e julgava no cível tão somente até seis ou dez tostoins, e era dos Almirantes 
de Portugal e senhores da casa de Rezende», Lima, Luís Leite de- Ermida do Douro [Memória 
Paroquial de]. 1758. Folio n.º 267-278. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 13, memória 71., p. 278. 
343 Duarte- Resende no século XVIII.  
344 Alguns párocos, como os de Alvarenga e Paus confundem senhorio da terra com o padroeiro e indicam 
este último em vez de referirem o senhor da terra ou município. O Abade de São Cristóvão de Nogueira 
diz que o donatário do município era o Conde das Galveias, mas anos antes, em 1708, o padre Carvalho 
da Costa di-lo senhorio da Coroa, cf. Costa- Corografia portugueza e descripçam topografica do 
famoso reyno de Portugal. , tomo II, p. 256. 
345 O cura de Alhões também se coloca sob a jurisdição de Dom João, que deve tratar-se do D. João da 
Bemposta, sobrinho legitimado de D. João V, filho do infante D. Francisco de Beja, sétimo duque de Beja 
e de Mariana da Silveira. Cremos que D. João teria recebido a Comenda de Nossa Senhora da Conceição 
da Ermida, sendo por isso administrador e usufrutuário dos foros e bens que lhe eram devidas, bem como 
o senhorio do concelho de Cabril e o padroado de Alhões, outrora nas mãos dos Abades do Mosteiro da 
Ermida do Paiva. 
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Embora a maioria dos párocos estivesse certo sobre a comarca a que pertencia a 

sua freguesia, fosse à Comarca de Lamego ou à Ouvidoria de Barcelos346, nem todos os 

eclesiásticos memorialistas concordavam quanto à Província. Os párocos de Ermida do 

Douro, Fornelos, Fontoura e Pinheiro, dizem estar localizados na Beira Baixa; os de 

Ferreiros de Tendais, Souselo, Travanca, Escamarão, Espadanedo, Bigorne, Anreade, 

Barrô, Cárquere, Feirão, São Martinho de Mouros, São Romão de Aregos, Alvarenga, 

mezio, Monteiras, Moura Morta e Parada de Ester, referem a Beira Alta. O abade Piães 

indica a sede da jurisdição militar, Almeida e os restantes nomeiam, apenas, a província 

da Beira347.  

Para além desta nomenclatura oficial, a documentação revela a existência de 

outras denominações geográficas utilizadas no quotidiano, como Cima do Douro, cujo 

topónimo foi registado e estudado por J. Leite de Vasconcelos348. Designa a região do 

curso médio e superior do Douro português e inclui toda a encosta norte de Montemuro.  

 

3.1.3. A jurisdição eclesiástica 

No âmago de Montemuro situava-se a antiga cátedra de Lamego, documentada 

desde o século VI. Natural, pois, que a diocese desenvolvesse um confortável termo 

episcopal ao seu redor, como de facto fez, englobando toda a serra a Oeste e parte dos 

actuais municípios de Arouca e Castelo de Paiva.  

A dimensão exagerada das dioceses medievais foi aliás a causa para a criação da 

sede de Lamego, durante o Concílio de Lugo (569), que retirou território e jurisdição a 

Viseu para formar, a sul do Douro, uma nova circunscrição episcopal. Em 572, no II 

Concílio de Braga, já se menciona Sardinário, provavelmente o primeiro bispo a ocupar 

a cátedra lamecense. 

Ao longo da Idade Média, o espaço diocesano mantinha-se sob a vigilância 

directa do Bispo. Cabia-lhe executar visitas regulares que já no século XIV eram 

auxiliadas pela existência de várias pousadas ou câmaras episcopais, como a de Trevões 

                                                 
346 Referem-se a esta comarca ou ouvidoria os párocos das freguesias incluídas nos termos dos municípios 
de Ferreiros de Tendais (à excepção de Alhões) e Tendais. 
347 Esta disparidade pode explicar-se pela intersecção de várias perspectivas e pontos de vista dos 
memorialistas. A ideia de alto ou baixo, na denominação ou nas descrições geográficas está relacionada 
com a posição do descritor em relação aos cumes da serra. Por conseguinte, nos limites menos elevados 
de uma região montanhosa, o pároco percepciona um território a uma cota inferior, abaixo dos cumes ou 
planaltos. O contrário levá-lo a situar-se numa região alta. Entenda-se, porém, que todos os párocos 
consideram a Beira como a província a que pertencem. 
348 Vasconcellos, J.L.- Etnografia portuguesa: tentame de sistematização. Imprensa nacional de 
Lisboa, 1941. , pp. 381-383. 
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(São João da Pesqueira) e Aveloso (Mêda). Nessa altura a diocese estendia-se entre os 

Rios Douro (Norte), Arda (Oeste), Paiva (Sul) e Côa (Este)349. Este território, ampliado 

posteriormente para Sul e para Norte, exigia um controlo que a distância à cátedra ou a 

impermanência dos bispos medievais não permitia. Tal condição só será 

verdadeiramente colocada em prática através da «concretização espacial das normativas 

tridentinas»350 ao serem criados os quatro Distritos Eclesiásticos em que a Diocese 

passou a dividir-se: Douro351, Serra352, Entre Côa e Távora353 e Riba Côa354. Desta 

                                                 
349 Uma boa síntese do percurso histórico e descrição geográfica da Diocese ao longo da Idade Média, em 
Moreira, Luciano Augusto dos Santos - Bispado de Lamego na I República: os efeitos da Lei da 
Separação. Viseu: Edição do autor, 2010. ISBN 978-989-96934-0-1., pp. 15-30 e Silva, Isabel Morgado 
Sousa e;; Marques, Maria Alegria Fernandes- Raízes medievais - na construção - do território lamecense.  
In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. A arte enquanto caminho para Deus. Braga: Diocese de 
Lamego, 2006. Vol.  1, p.  22-33.. Sobre o quadro geográfico no século XIV, ver Saraiva, Anísio Miguel 
de Sousa- A sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296-1349). Leiria: Magno editores, 
2003. , pp. 28-31 (com mapa que reconstitui a área da Diocese trecentista).  
350 Resende, Nuno- A Diocese de lamego no contexto do património religioso e cultural português. Douro 
- Estudos & Documentos. n.º 22  (2007), p.145-184., p. 166 e Saraiva-. Op.cit. , p. 31. 
351 O Distrito do Douro incluía, segundo D. Joaquim de Azevedo, 67 paróquias, abrangendo uma área 
entre o rio arda e a serra das Meadas (no sentido Oeste-Este) e entre o Douro e Arouca (no eixo Norte-
Sul). Incluía as freguesias de Albergaria, Alvarenga, Alhões, Anriade, Arouca, Baltar do Cabril,  Bairros, 
Barrô, Burgo, Bustelo da Laje,  Cabreiros, Canelas, Cárquere, Chave, Castro Daire, São Cipriano, Ermida 
do Douro, Ermida do Paiva, Escamarão, Espadanedo, Espiunca, Ester, Santa Eulália, Feirão, Ferreiros de 
Tendais, Felgueiras, Fontoura, Fornelos, Fornos, Freigil, Gralheira, São Joaninho, Santo Irício de 
Nespereira, São Martinho de Mouros, Miomães, Moimenta do Cabril, Moimenta do Douro, Moura Morta, 
Nespereira, Nogueira, Oliveira do Douro, Ovadas, Panchorra, Paus, Parada de Ester, Paraíso, Pedorido, 
Piães, Picão, inheiro, Raiva, Ramires, Real, Resende, São Romão de Anreade, Rossas, Sardoura, Cinfães, 
Sobrado, Souselo, Tarouquela, Tendais, Travanca do Douro, Tropeço, Várzea de Arouca e Urrô, cf. 
Azevedo, Joaquim de- Historia Eclesiastica da cidade e Bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto], 1877. , pp. 124-140 (a ortografia foi actualizad e a ordem é que o autor da Historia 
atribui). 
352 O Distrito da Serra abrangia uma zona intermédia da diocese, entre os rios Balsemão e Távora, 
englobando 106 freguesias (18 isentas por serem de protecção monástica), a saber: Adorigo, Santo 
Adrião, Alhais, Almofala, Alvito, Arcos, Arcozelos, Ariz, Arícera, Armamar, Arneirós, Avões, Baldos, 
Barcos, Barrelas, Belães, Britiande, Bigorne, Cabaços, Cambres, Caria, Carregal, Castelo, Castanheiro, 
Casais, Cepões, Chãs, Chavães, São Cosmado, Coura, Dálvares, Desejosa e Balsa, Ervedosa, Espinhosa,. 
Faia, Ferreiros de Avões, Figueira, Fontelo, Fráguas, Folgosa, Goujoim, Gouviães, Gosende, Granja do 
Tedo, Granja Nova, Santiago de Armamar, Lalim, Lamosa, Lazarim, Santa Leocádia, Leomil, Longa, 
Lumiares, Magueija, Meijinhos, Melcões, Mezio, Moimenta da Beira, Mondim, Monteiras, Mós, 
Nacomba, Nagosa, Parada do Bispo, Paradela, Paradinha, Passô, São Pedro das Águias, Pendilhe, 
Penajóia, Penude, Penso, Pera e Peva, Pereiro, Pretarouca, Peva, Pinheiros, Queimada, Queimadela, 
Quintela da Lapa, Recião, São Romão, Rua, Sande, Salzedas, Sarzedinho, Samodães, Segões, Cimbres, 
Sendim, Tabuaço, Tarouca, São Brás de São João de Tarouca, Távora,  Tões, Touro, Val de Figueira a 
Nova, Valdigem, Valença do Touro, Várzea de Abrunhais, Várzea da Serra, Ucanha, Vila Chã de 
Cangueiros (hoje Vila Chã da Beira), Vila Chã do Monte, Vila Cova à Coelheira e Vila Seca de 
Armamar. Embora D. Joaquim de Azevedo indique o número de 107 freguesias, indica Arneirós e Vila 
Nova de Souto d’El Rei que são uma e só paróquia, sendo então o total de 106, cf. Idem, Ibid, pp. 140-
164. 
353 O Distrito de Entre Côa e Távora, limitado por estes dois rios, englobava 83 freguesias, a saber: 
Alcarva, Aldeia Rica, Santo Amaro, Antas de Penedono, Arnas, Arriola, As Mós, Aveloso, Azevo, 
Barreira, Beselga, Carvalhal, Casteição, Sernancelhe, Chosendo, Cidadelhe, Santa Comba, Coriscada, 
Covas, Custóias, Cunha, Escurquela, Ervedosa da Serra, Ferreirim de Fonte Arcada, Fonte Arcada, Fonte 
Longa, Freixinho, Freixo de Numão, Gateira, Granjal, Granja de Penedono, Guilheiro, Horta, Longroiva, 
Macieira, Marialva (São Pedro e São Tiago), Mêda, Murça, Muxagata, Nagoselo, Numão, Outeiro dos 
Gatos, Ourosinho, Paipenela, Palhais, Paredes da Beira, Penedono (Salvador e São Pedro), Penela, 
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forma os visitadores podiam mais regularmente e com maior celeridade efectuar as 

itinerâncias necessárias para garantir o cumprimento da ortodoxia de Trento. 

Das sessenta freguesias de Montemuro, a maioria (quarenta e cinco)355 integrava o 

Distrito Eclesiástico do Douro, doze pertenciam ao da Serra356. Almacave e Sé 

incluíam-se no perímetro autónomo da cidade, a cargo do arcediago da Sé (ver infra). 

A cada Distrito Eclesiástico correspondia a figura de um Visitador, que podia ser 

o Bispo ou o seu delegado, conforme estipulado pelas Constituições Diocesanas (1683), 

no l.5, t. 31, c. 2.  

Os Distritos constituíam um território meramente burocrático que espelhava uma 

nova organização político-ideológica e não correspondiam, como as estruturas menores 

dos arcediagados e os arciprestados, a uma jurisdição pessoal ou colectiva. 

O arcediagado e consequentemente a figura do arcediago, que o administrava, 

provinha da Idade Média e embora constituísse então uma forma de assegurar a 

vigilância sobre leigos e eclesiásticos, a breve termo se transformou num governo 

pessoal que confrontava com os poderes episcopal e capitular. Talvez por isso e de 

acordo com a centralização do poder na pessoa do bispo, segundo o espírito de Trento, 

as funções e as prerrogativas do arcediagos foram alteradas, permanecendo o cargo, mas 

                                                                                                                                               
Pereiros, Pesqueira (São João, São Tiago, Santa Maria e São Pedro), Poço do Canto, Póvoa de Penela, 
prova, Rabaçal, Ranhados, Riodades, Sebadelhe de Freixo, Sebadelhe da Serra, Sarzeda, Cedovim, 
Seixas, Seixo, Soutelo, Souto, Tabosa das Arnas, Touça, Trevões, Vale da Figueira, Vale de Ladrões, 
Valongo dos Azeites, Várzeas do Bispo, Vieiro, Vila Nova de Foz Côa, Vila da Ponte, Vilar de Fonte 
Arcada e Vilarouco, cf. Idem, Ibid, pp. 164-195. Por breve do papa Clemente Clemente XIV, de 10-6-
1770, parte deste distrito e do de Riba Côa integraram o novo Bispado de Pinhel. 
354 O Distrito de Riba Côa, «também chamado Distrito Novo» constituiu, antes da Bula Eximie 
devotionis (1403), de Bonifácio IX, parte do território da diocese de Ciudad Rodrigo, depois cedido a 
Lamego. A este respeito ver Marques, Maria Alegria Fernandes- Uma bula do século XV: pretexto e 
contexto.  In  Ribeiro, Agostinho;Braga, Alexandra- Museu de Lamego. Pergaminhos. [s.l.]: Instituto 
Português de Museus, 2002. p.  11-24. Este distrito constava de 60 freguesias, a saber: Aldeia do Bispo, 
Aldeia da Ponte, Aldeia da Ribeira, Aldeia Velha, Alfaiates, Algodres, Almeida, Almendra, Almofala, 
Badamalos, Bendada, Bismula, Castelo Bom, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Cinco Vilas, Colmeal, 
Escalhão, Escarigo, Figueira, Fojos Côa, Forcalhos, Freineda, Freixeda de Torrão, Junça, Lageosa, 
Luzelos, Malhada Sorda, Malpartida, Mata de Lobos, Nave de Haver, Nave Redonda, Naves do sabugal, 
Naves, Pena de Águia, Poço Velho, Quadazais, Quintã de Pedro Martins, Rasa, Rebolosa, Reigada, 
Rendo, Rio Seco, Ruvinha, Ruivos, Sabugal (Santa Maria e São João Baptista), Souto, Vale da Coelha, 
Vale de Afonsinho, Vale de Espinho, Vale das Éguas, Valongo, Vale de la Mula, Vermiosa, Vila Boa 
Vilar de Amargo, Vilar Formoso, Vilar Maior e Vilar Torpim, cf. Azevedo- Historia Eclesiastica da 
cidade e Bispado de Lamego. , pp. 195-207.  
355 A saber: Alhões, Alvarenga, Anreade, Baltar de Cabril, Barrô, Bustelo, Cárquere, Cinfães, Ermida do 
Douro, Escamarão, Espadanedo, Espiunca, Ester, Feirão, Felgueiras, Ferreiros de Tendais, Fornelos, 
Freigil, Gralheira, Miomães, Moimenta de Baltar (ou de Cabril), Moimenta do Douro, Moura Morta, 
Oliveira do Douro, Ovadas, Panchorra, Parada de Ester, Paus, Picão, Pinheiro, Ramires, Resende, Santa 
Marinha de Nespereira, Santo Erício de Nespereira, São Cipriano, São Cristóvão de Nogueira, São João 
de Fontoura, São Martinho de Mouros, São Romão de Aregos, São Tiago de Piães, Sobradinho de Paiva 
(ou Ermida do Paiva), Souselo, Tarouquela, Tendais e Travanca. 
356 Arneirós, Avões, Bigorne, Cambres, Ferreiros de Avões, Gosende, Penajóia, Penude, Pretarouca, 
Samodães, Sande, Magueija, Mezio. 
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apenas como titular honorífico e executor de certas funções e aspectos protocolares na 

hierarquia diocesana357. O arcediago devia ser mestre em Teologia, doutor ou licenciado 

em Direito Canónico tornando-se uma extensão da figura episcopal em determinado 

território. Para a região de Montemuro assinalamos a existência do Arcediagado da Sé, 

do Bago ou de Valdigem358. 

O arcipreste assumia-se como o «primeiro entre os presbíteros»359, cabendo-lhe a 

organização e o cuidado na manutenção da vida eclesiástica, agrupada em arciprestados. 

Entre outras funções, cabia ao arcipreste vigiar o público e o privado de leigos e 

eclesiásticos e, entre outras funções, examinar os livros de registo paroquial, abri-los, 

fechá-los e rubricá-los e atender à dignidade do culto paroquial, admoestando os 

párocos ou fazendo chegar as queixas ao Bispo. Em suma, cabia-lhe a dirigir a 

comunicação entre os presbíteros sob a sua jurisdição, assistindo às visitações ou 

substituindo mesmo o visitador360. Dom Joaquim de Azevedo apenas refere os 

arciprestes da cidade, nomeando-os a partir de 1525361.  

Para o bispado de Lamego e, nomeadamente para os distritos eclesiásticos do 

Douro e Serra, sabemos muito pouco da organização ao nível do arciprestado. Em 1758 

alguns párocos referem o arciprestado a que pertenciam, como os de Barrô, Ermida do 

Douro e Ovadas que se diziam sob a jurisdição do arcipreste de Anreade. Seguindo esta 

indicação podemos admitir que os arciprestados actuais (sensivelmente correspondentes 

à área dos municípios criados pelo Liberalismo) sejam herdeiros daqueles, com 

ajustamentos derivados da extinção e cisão de algumas paróquias362. 

                                                 
357 A este respeito ver Pinto, António Ferreira- O Cabido da Sé do Porto: subsídios para a sua história. 
Porto: Câmara Municipal do Porto, 1940. , cap. XIV. 
358 Chamado do bago (báculo) pois de entre as funções protocolares que cabiam a este arcediago, um 
delas era a de assistir ao Pontifical, segurar e entregar ao bispo o báculo. De Valdigem, pois tomava para 
si parte das rendas daquela freguesia. Para além do arcediagado da Sé existia, no bispado de Lamego, um 
outro denominado do Côa, entregue a cónego capitula, a quem era entregue a abadia de Rendo e as 
funções de visitador no bispado novo, cf. Azevedo- Historia Eclesiastica da cidade e Bispado de 
Lamego. , p. 263. 
359 Pinto- O Cabido da Sé do Porto.  
360 Este aspecto de gestão e centralização da comunicação entre os presbíteros é exemplificado na forma 
como foram recolhidas as Memórias de 1758, postas a circular e recolhidas pelo arcipreste, como narra o 
reitor de Anreade, então arcipreste: «remetto as respostas das igrejas todas do meu arciprestado, excepto 
de Barrô, Panchorra, Ovadas e Ermida do Douro, pelos parochos destas mas não remeterem ainda […]», 
cf. Anreade [Memória Paroquial de].  
361 No Sacramental, impresso em 1488, refere-se que aos arciprestes das igrejas catedrais cabia ouvir em 
confissão os estrangeiros e aos outros «que ssom nos lugares ou aldeãs deuen teer cuydado do pouoo e da 
clerizia e de seu arçiprestadego e deuem de enquerer e saber de sua vida e se algu defeyto ssouberem, 
deveno denumçiar a seu bispo», Vercial; Machado-. , p. 273. 
362 Tendo subjacente uma organização eclesiástica, centrada nas igrejas principais e suas filiais que 
começou a desenhar-se ainda na Idade Média e atingiu a expressão maior durante o período moderno. 
Nesse sentido compreende-se que Ramires e Ermida do Douro integrassem o arciprestado de Anreade, 
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Assim, a partir do século XVI, o bispado de Lamego definiu-se numa série de 

arcos concêntricos que, a partir do bispo e de seus delegados, vigiavam e administravam 

territórios maiores (distritos eclesiásticos e arcediagados), médios (arciprestados) e 

menores (paróquias) numa organização que permitia celeridade a nível de comunicação 

interna e reflectia-se nova lógica arquivística que a Mitra e a estrutura Capitular 

efectivaram 363. 

 

3.2. Território: economia e circulação. 

3.2.1 Actividades económicas; 

Decorrente da nossa apresentação sobre o sistema físico tentaremos apresentar um 

panorama geral (pois as fontes não mais permitem que uma perspectiva abrangente) das 

actividades económicas documentadas em Montemuro para os séculos XVI a XVIII. 

Aliás, para o período cronológico em estudo existe um bom trabalho de 

contextualização, da autoria de João Nunes de Oliveira, que enquadra o Montemuro na 

região que designa por «Beira-Alta»364. Nesse trabalho é possível aceder à profícua 

análise do autor sobre a evolução económica do território e também consultar um 

manancial de dados tratados a partir de fontes que se não exigia incluir neste trabalho, 

mas que poderá corroborar ou alargar o âmbito das afirmações aqui tratadas. 

Sendo um território maioritariamente rural, de características montanhosas, a 

maior parte da sobrevivência dos seus habitantes estabeleceu-se a partir da posse ou 

exploração da terra. E mesmo numa cidade com características eminentemente 

comerciais é pertinente a afirmação de Rui Fernandes sobre certos mercadores: «e pera 

estes he milhor o trato da terra, que pera os homes de fazenda grossa, pollas 

mercadorias serem meudas […]»365, ou seja, face a um negócio pouco lucrativo ou 

expressivo, o investimento em propriedades surgia como garantia de sobrevivência. 

Quando, porém, nos referimos a exploração da terra, não o fazemos focando o seu 

carácter meramente agrícola. De facto, ainda em meados do século XIX, Montemuro 

                                                                                                                                               
dado que a primeira se ligava por laços de padroado ao senhor de Resende e a segunda a Miomães, cujo 
Abade apresentava o respectivo cura desta, hoje freguesia do município de Cinfães (gizado em 1855). 
363 Sobre este aspecto ver: Resende- A Diocese de lamego no contexto do património religioso e cultural 
português.. 
364 Trabalho que já aqui citamos: Oliveira- A «Beira Alta» de 1700 a 1840. Do mesmo autor sugerimos 
ainda a consulta de Oliveira, João Nunes de- A realidade sócio-económica dos arciprestados de Lamego e 
de Tarouca na transição do Antigo Regime para a Contemporaneidade.  In  Resende, Nuno- O Compasso 
da Terra. A arte enquanto caminho para Deus. Lamego: Diocese, 2006. Vol.  1, p.  94-103.. 
365 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 597. 
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era qualificado como uma região maioritariamente de terras incultas ou de cumeadas366. 

Ora, como um número considerável de habitantes vivia a uma cota de altitude igual ou 

superior 800 metros367 –– a sobrevivência dos seus habitantes dependia do domínio da 

terra, por muito agreste ou estéril que ela fosse. Mas a heterogeneidade do território não 

permite generalizações. Um habitante de Cambres, junto ao Douro, não convivia com a 

mesma paisagem que um outro de Bigorne e entre ambos separava-os uma distância de 

apenas 5 léguas. O clima, os recursos aquíferos, a qualidade do solo e o acesso a vias 

naturais ou construídas definiam os limites entre sobrevivência e lucro, entre o que 

podia ser aproveitado para comer e o negócio que se podia fazer a partir dos recursos 

disponíveis. Tudo isto assente em regimes de exploração enfitêutica ou aproveitamento 

de terras comunais. Rui Fernandes reconhecia que a terra era pobre de trato (comércio) 

e distinguia entre, pelo menos, dois géneros de indivíduos que a habitavam, os que tinha 

terra e os que a não possuiam: 

 

«Todas pessoas, e assi mercadores sam bem rreigados de campos, vinhas, soutos, olivaes, e assim 

outras erdades mais que em outras partes; e o homem pobre que aqui nom tem casal, he mais pobre que 

em nenhua parte, por qu enom tem mais dez reis de Jornal, e comer e beber; e qualquer um que tem hum 

casal, por pequeno que seja, se mantem muy bem, por que colhe de todos renovos […]»368. 

 

Pelo tratado de Rui Fernandes, ficamos com uma ideia da distribuição da 

propriedade imobiliária em parte de Montemuro. Ela encontrava-se nas mãos dos 

administradores do Cabido, do Daiado, das Ordens religiosas e militares e de senhores 

laicos da alta nobreza, que incluía o próprio rei. Num trabalho que realizamos para 

contextualizar a distribuição de certas devoções ligadas a ordens religiosas, constatámos 

que a distribuição da terra por certos mosteiros e conventos da área ou concêntricos ao 

Montemuro plasmou na época moderna em vastos conjuntos regionais de propriedades 

constituídos por trocas, vendas e escambos adquiridos ao longo da Idade Média. Os 

beneditinos e beneditinas de São João de Alpendurada e Tarouquela geriam um vasto 

património distribuído pela zona oeste do maciço, os Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho viram o seu património repartido pelos Dominicanos de Santo André de 

                                                 
366 Cf. mapa 6 «O solo cultivado em 1867»,Figueiredo, Octávio- Crescimento e pulsações económicas.  In  
Sousa, Fernando de;Marques, A. H. de Oliveira- Nova História de Portugal: Portugal e a Regeneração 
(1851-1900). Lisboa: Editorial Presença, 2004. Vol.  10, p.  71-97., p. 75. 
367 Em 1527 eram cerca de 587 moradores. Em 1758, dos 691 lugares de Montemuro, 55 constituíam o 
grupo das povoações a maior altitude. 
368 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., pp. 597-598. 
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Ancede e pelos Jesuítas de Cárquere e possuíam uma área de influência bastante grande 

nas encostas da serra, a Norte, sobre o Douro; e os mosteiros de Cister, representados 

por São João de Tarouca e Salzedas, estendiam o seu domínio, grosso modo, à área 

nascente da montanha, ao longo dos planaltos e das encostas do Balsemão e Varosa369. 

De resto, os números disponíveis concernentes à produção são conhecidos através da 

análise dos livros de contas de tais instituições, eclesiásticas e seculares. Só tardiamente, 

para o século XIX conhecemos estatísticas brutas sobre a produtividade agrícola. 

Rui Fernandes é o primeiro a executar este exercício: para a região que se propõe 

promover, parte da avaliação dos foros recolhidos para aquilatar do volume e 

distribuição das culturas produzidas na região370. E embora elenque algumas queixas, 

como o desvio dos rendimentos pela instituições que os recolhem, é parco na avaliação 

dos investimentos (ou ausência deles) que tais instituições fariam dos mesmos. Não 

esquece, contudo, de assinalar os roubos dos caseiros ou, no caso da exploração da 

fauna fluvial, os subterfúgios de certos pescadores para sonegar o pescado. 

Todo este sistema subverte em parte a análise da transformação e aproveitamento 

do território. Ela parte de uma ideia nuclear, a de que todas as culturas apontadas por 

Rui Fernandes constituem impostos e que, logo, o seu cultivo era obrigatório para a 

satisfação tributária do senhor, deixando nenhuma ou pouca margem de manobra a 

outros cultivos, investimentos menores, e lucro praticamente nenhum a quem trabalhava 

a terra. De facto, embora assim fosse na generalidade – o sistema não permitia grandes 

desvios – Rui Fernandes elenca alguns exemplos de empreendedores passe o 

anacronismo, desde logo o seu próprio, na área dos têxteis371. O historiador-mercador 

deixa entrever que, por exemplo, o linho e o burel provinham de comunidades rurais do 

compasso. O sumagre parecia constituir produto não considerado tributo e a sua 

exportação era considerável – tratava-se, afinal, de uma arbustiva que crescia 

espontaneamente sendo aproveitada como matéria auxiliar a mesteres que trabalhavam 

com tecidos e peles. 

Antes, porém de entrarmos em considerações geográficas que influem na diferente 

distribuição das culturas e do seu aproveitamento, devemos distinguir entre uma 

economia urbana, de pendor mesteiral e uma economia rural.  

                                                 
369 Sobre esta «organização», ver o ponto 1.4.1. do capítulo seguinte. 
370 «Asentei por extenso os dízimos que nas Igreias e Mosteiros deste cercohito», Fernandes- Descripção 
do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 547. 
371 Rui Fernandes era, como já referimos, «tratador das lonas e bordates». Sobre a sua vida ver Fernandes, 
Rui; Barros, Amândio Morais, ed. crítica- Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas: 
[1531-1532 ]. Santa Maria da Feira: Beira Douro, 2001.  
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A primeira assinala-se sobretudo em Lamego que, quer em 1527, quer em 1758 

constitui o mais populoso lugar dentro dos limites do maciço montemuro. 

Conjecturamos, todavia, que determinados ofícios mecânicos constituíssem rendimento 

de certos mesteres em outros pontos da serra. Porém sobre a sua organização e número, 

as fontes descritivas são omissas. Outras, como os livros da décima existentes para a 

segunda metade do século XVIII, poderiam lançar luz sobre este assunto, porém a sua 

análise e o complexo tratamento dos dados neles registados não se aplicam ao presente 

trabalho. 

Sobre a organização mesteiral de Lamego sabemos o que Rui Fernandes deixa 

documentado: a listagem das taxas sobre o trabalho oficinal e através desta a 

prevalência dos ofícios em laboração na cidade no início do segundo quartel do século 

XVI. Já os referimos, atrás, mas devemos conceder a este assunto algumas palavras 

mais de destaque, relacionando-o com as informações recolhidas no mesmo tratado e 

em outras fontes. 

Em primeiro lugar, o tratadista refere os sapateiros. Pelo preçário das taxas 

ficamos a saber que lhes competia o tratamento de couros e peles de bois, vacas e 

machos a feitura de tirantes para carros de bois chamados tamoeiros e, claro, a 

elaboração de vários modelos de calçado, tais como borzeguins, sapatos de cordovão 

(ou gaspas), tropilargos, pantufos, chapins (de homem e de mulher), botinas, botas de 

machos, bilhargas e botas de couro maior e botas pretas. Cabia-lhes executar consertos e 

remendos, ou acrescentar solas. 

O ofício de alfaiate estava repartido pela realização de uma listagem extensa de 

peças de roupa, nomeadamente calças de piar forradas (as mesmas por forrar), gibões de 

seda, solia ou pano; pelotes chãos (barrado de dentro, ao redor ou com meias mangas), 

pelotes masculinos (cortado de uma ou duas pestanas); chamarras (de solia, tafetá ou 

chamalote), tabardos (de panos finos, tosados, frisados ou de pano de Castela); capuzes; 

capinhas ou mantéus finso; gabões (com debrum, barra ou chãos); abetos (finos, de 

pano de Castela, solia ou chamalote); mantilhinas; mogis e capelos para clérigos. Cabia-

lhes proceder à costura de aplicações ou enfeites, como casas e botões lavrados de seda, 

faldrilhas (barradas de seda, com forro, debrum, barra ou chã ou ainda de pano de 

Castela); verdugadas, etc. 

Ao tosadores cabia tosar (aparar ou frisar) os panos felpudos, nomeadamente os 

panos de Castela frisados do avesso, o pano da serra, o «arbim, o contray e o 

contraimeinym», «lombres ou hipre». 
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A tabela respeitante ao ofício dos carpinteiros apenas refere o pagamento diário 

do trabalho. Distingue entre o salário de mestres e outros carpinteiros que «nom sabem 

mais que d’eixóo e machado». 

O mesmo em relação aos pedreiros. Estes cobravam jorna muito semelhante aos 

carpinteiros, excepto os servidores de oficiais que desde Março até ao São Miguel 

cobravam 12 réis por dia (de sol a sol) e no período de Outubro a Fevereiro auferiam 10 

réis. 

Os títulos «da lenha e do carvão» e «dos carvoeiros» contribuem para 

documentar uma actividade que já referimos no ponto 2.1.4, a da carvoaria. Embora a 

listagem refira apenas a taxa sobre o transporte e a jorna dos carregadores de lenha e 

carvão e não os seus feitores, calculamos que o mesmo carvão fosse produzido com 

recurso à combustão de espécies arbóreas e arbustivas da zona serrana, destinando-se ao 

aquecimento de, por exemplo, edifícios privados e públicos como a sé de Lamego372. O 

seu transporte, em mu, rocim ou asno era diferenciado, conforme fosse de Inverno ou 

Verão. Sobre o transporte de madeira (destinada à combustão?), devemos assinalar as 

espécies referidas «lenha de azemella de carvalho rachado», «carvalho redondo» e 

«carvalho d’asno». 

Aos ferradores competia lançar as ferraduras e respectivos cravos para cavalos, 

bestas muares e asnos.  

Próximos, no uso de materiais e técnicas estavam os ferreiros, a quem competia o 

fabrico de instrumentos agrícolas (como enxadas, enxadões, arados, agriães ou aceiros) 

e pregos («caibraes», «tavoares», «faiares» ou «coutares»). 

No «titollo das pessoas que vendem pescado», refere-se o tabelamento sobre o 

comércio de várias espécies de peixe de mar e cita-se o caso de certas tavernas que eram 

ao mesmo tempo restaurante e venda. 

Seguem-se os oleiros, cujo ofício permaneceu na memória toponímica da cidade, 

ao longo de parte do seu principal eixo viário. Ao oleiro cabia executar cântaros, 

púcaras (de meio alqueire, canada ou medida inferior), trinchos, tigelas, servidores e 

                                                 
372 Nos estudos que levámos a cabo sobre o códice 390, um Livro de contabilidade do cabido lamecense, 
datado de 1639 a 1712, constatámos que o carvão chegava à cidade proveniente de locais concêntricos a 
Lamego e era destinado ao aquecimento de vários espaços no interior da catedral, cf. Resende, Nuno- 
Lamego e a sua catedral no Códice 390 da colecção António Capucho (1679-1712): espaços e 
dinâmicas segundo um livro de despesas do Cabido lamecense. 2010a. (no prelo). 
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fogareiros, tudo em «boo barro, e bem cozido; e nom sendo bem cozida, se perderá 

ametade pera cidade, e outra pera os presos pobres»373. 

Embora alguns autores discutam a natureza mecânica ou não dos lavradores, 

estes são incluídos como tal e o seu trabalho de jorna tabelado (com ou sem junta de 

bois e trazendo carro), muito embora o transporte de pedra não fosse, pensamos, sua 

tarefa exclusiva. Neste aspecto, a tabela indica uma nota interessante para o estudo da 

construção, da arquitectura e do urbanismo lamecense. Segundo esta fonte, ficamos a 

conhecer três pedreiras ou lugares onde era extraída a pedra destinada a edificação na 

cidade, uma em São Martinho do Monte (junto a Repolos), Pegada (lugar próximo à 

aldeia de São João, sobre Amoreiras) e Rio de Asnos, lugar situado no antigo caminho 

para Ferreiros de Avões. Se a estas referências juntarmos a já citada do pároco de 

Penude que em 1758 indicava existirem bons locais para a extracção de pedra na sua 

freguesia, podemos considerar que a serra das Meadas forneceu durante séculos o 

material necessário à fabricação dos edifícios da cidade, não só por se tratar de local de 

encosta de onde facilmente se transportava a pedra até ao vale urbano, mas por que, 

com certeza, a qualidade da mesma a tornava apelativa. 

Os barbeiros tinham como funções «guarnecer hua boa espada», o que incluía 

limpá-la e envernizar cabos e punho e acabá-la, em preto, com sua bainha374. 

Numa cidade com um número crescente de templos públicos e privados, a 

necessidade para assegurar uma iluminação constante dos interiores e, nomeadamente, 

do sacrário quando nele houvesse Santíssimo Sacramento, exigia uma produção de 

velas ou círios tradicionalmente assegurada por cirieiros. Porém, apenas se referem as 

candeeiras a quem cabia o fabrico de candeias de sebo, destinadas mais ao uso privado, 

do que à alumiação de altares. 

Finalmente, no título dos «farelos», que deve estar ligado a uma qualificação 

genéricas de vários serviços ou produtos vendidos, refere-se à venda dos farelos de trigo 

ou centeio, galinhas, perdizes, coelhos, cabritos, ovos, peixota fresca etc. Podemos 

comparar a figura dos fareleiros, criada a partir da variedade de produtos que tais 

indivíduos comerciavam, à dos actuais merceeiros. Efectivamente, no seguinte da lista 

de géneros a taxar, indica-se que «qualquer oficial que quiser poer tenda novamente, 

                                                 
373 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 606. 
374 Refere-se a listagem ao barbeiro de espadas e não a barbeiro com o sentido que lhe aplicamos, ainda 
hoje, o de indivíduo que apara ou corta as barbas. 
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nom a poderá poer sem primeiro ser examinado pollos juízes dos officiaes de se 

officio»375. 

Tal lista não corresponde à totalidade dos ofícios presentes na cidade ou com 

importância económica da mesma, mas apenas uma anotação que Rui Fernandes 

considerou por bem integrar no seu tratado. De facto, ficam de fora outros ofícios e 

oficiais que o mesmo indica aleatoriamente ao longo do discurso, nomeadamente os 

almocreves e os açougueiros. A cidade possuía cerca de 12 açougueiros divididos pelos 

3 açougues existentes: um do Cabido, outro do município e um terceiro dos mesteres. 

Sabemos, por isso, muito pouco sobre a organização mesteiral na cidade, embora 

pelo registo oferecido possamos concluir que em 1531-32 Lamego constituía, ainda, um 

entreposto comercial que balançava entre a importação de tecidos de Castela ou cereais 

das províncias mais próximas376 e a exportação de sumagre, vinho, frutas, carnes e 

tecidos da sua lavra.  

Ora a maior parte destes produtos, à excepção do vinho, do sumagre e de algumas 

frutas, provinha do território de montanha em que a cidade se incluía. Cabe aqui 

distinguir, porém, de que partes do território falamos e que culturas cabia a cada uma 

dessas partes, segundo as possibilidades do solo, o clima e a mão-de-obra necessária à 

plantação, à manutenção e à colheita. 

Desde já as encostas de Montemuro viradas a Norte eram, por via do clima e do 

solo granítico, mais ricas em veios aquíferos. Mais água significa solos mais húmidos e 

mais férteis, mas também mais força motriz para alimentar o sistema moageiro. Estas 

encostas caracterizam-se pela existência de veigas e chãs com boa exposição solar e por 

uma série de vales que no sentido Norte-Sul rasgam o maciço e proporcionam uma 

protecção contra ventos e névoas. Aqui o povoamento ainda hoje é disperso ao longo 

dos vales e vai-se constituindo em aglomerados, maiores ou menores, à medida que 

altitude aumenta377. A policultura destaca-se na paisagem até cerca dos 800 metros. 

Nas pontas sudoeste e nordeste do maciço situam-se duas relativamente idênticas 

em geologia e clima, uma situada ao longo do curso do Paiva, entre Espiunca e Parada 

                                                 
375 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 608. 
376 Cf. Mapa 1, Marques, A. H. de Oliveira- Introdução à História da Agricultura em Portugal. 3.ª 
edição. Lisboa: Edições Cosmos, 1978. , p. 148-149. 
377 Sugerimos a consulta do artigo de Carlos Alberto de Medeiros, apresentado ao congresso «Montemuro 
– a última rota da transumância» que exemplifica com a Panchorra um modelo de organização e ocupação 
do solo no termo de uma povoação serrana, Medeiros, Carlos Alberto- Considerações sumárias sobre as 
características geográficas da serra de Montemuro.  In  Oliveira, Américo, et al.- Montemuro - a última 
rota da transumância. Viseu: ADPA/Escola Superior Agrária de Viseu, 2000. p.  117-138., pp. 122-124. 
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de Ester e outra, grosso modo englobando uma área entre Penajóia e Sande378. Embora 

nesta última uma exploração intensiva derivada da cultura do vinho tenha modificado o 

horizonte, ocultando uma aridez sob um fundo verde, ambas estão condicionadas pelo 

pobre solo xistoso e por um microclima quente e particularmente seco. 

Por outro lado podemos distinguir, como fez A. Girão, entre zonas mais pluviosas 

e encostas mais expostas aos ventos marítimos, como é o caso das vertentes voltadas a 

Oeste, em detrimento da região oposta. Distinguimos, por isso, em Montemuro, quarto 

sub-regiões de teor geográfico e histórico que convencionámos designar por: Ribeira-

norte, Ribeira-sul, Serra-oeste e Planaltos.  

Economicamente, a agricultura assegurou sempre a sobrevivência dos habitantes 

de Ribeira-norte e da Serra-oeste, com condições geológicas e climáticas semelhantes 

entre si que permitiram a cultura intensiva e mesmo a produção de vinho para 

exportação, como refere o pároco de Piães: «os frutos que nesta freguezia há em mais 

abundancia he vinho verde de inforcado que dá Deos pellas Ribeyras, e náo pellos 

montes, e dahy Se reparte para todos, e cresce para os mercadores de fora, Se vem por 

elle»379. Estas duas sub-regiões usufruíram sempre da proximidade à grande via fluvial 

do Douro, constituindo, assim, entrepostos onde se carregavam e descarregavam as 

cargas depois transportadas por azeméis ou bufarinheiros serra acima. Particularmente 

expressiva é a descrição do movimento fluvial no Douro feita pelo reitor de São 

Cristóvão de Nogueira: 

 

«He este dito Rio Douro navegavel desde o mar aonde Se mete, athé aonde principia neste Reyno 

Sua entrada, he munto a Rebatado, mas a mayor abundancia de embarcaçóins  hé em thé o Cachão que 

está junto a freguezia de S. João de Pezqueyra, e para Sima do dito Cachão não anda Senão alguns 

Rodeyros, andão no dito Rio Varios barcos, pequenos e grandes, os grandes alojão em Si Sessenta pipas 

de vinho, outros Sincoenta; e os mais pequenos Vinte e Sinco em thé trinta pipas, nestes barcos pello dito 

Rio a Sima Se Conduzem todas as mercadorias, e mais Couzas que Se gastão na mayor parte desta 

Provincia»380. 

 

A esta exposição o pároco de Souselo acrescenta: 

 

                                                 
378 Cf. mapa «Montemuro. Carta geológica», Girão-. , p. 29. 
379 Silva, Manuel Ferreira da- Santiago de Piães [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 1193-1214. 
Acessível em IANT/TT, Lisboa. vol. 29, memória 168.. 
380 Gouveia, José da Cunha e- São Cristóvão de Nogueira [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 183-
200. Acessível em IAN/TTvol. 25, memória 295..  



fervor & devoção | 175 
 

«Corre [o Douro] Brandamente tras embrarcassois de Barcos que nauegam Pera Ssima e Pera 

Bayxo carreguam Pipas de uinho azeyte uinagre e aguoardente a trinta e a Corenta e a Sincoenta Pipas 

Cada hum Comforme o tamanho que tem e de toda a mais variedade de fazenda e frutas de Sima do douro 

pera a Cidade do Porto e do Porto Pera Sima do douro»381. 

 

Este tráfego comercial é assinalado por quase todos os clérigos cuja paróquia 

limitava com o Douro. O Paiva, não sendo navegável, constituía - como veremos - um 

canal de penetração entre o Douro e a Beira. Os restantes cursos de água 

providenciavam a alimentação do sistema de regadio e a força necessária ao 

funcionamento dos moinhos. Em 1758, mediante as respostas mais completas de alguns 

párocos é possível contabilizar a concentração de moinhos em alguns dos rios e ribeiros 

de Montemuro.  

O ribeiro de Cabrum leva o maior número de referências (quarenta), seguindo-se-

lhe o Sampaio, com 25; o Bestança, com 24; o Rêgo de Boi (entre Alvarenga e 

Nespereira), com 23; o Paiva, com 18; o rio da Ortigosa (em Travanca), com 18; o 

Sonzo e o Catapeixe (ambos em Ester), com 7; o ribeiro Pequeno (Travanca) e o ribeiro 

da Várgea (Moimenta do Douro), ambos com 6 e, finalmente, o ribeiro de Fornelos com 

2 rodas. Registava-se ainda a presença de moinhos nos ribeiros de Moimenta 

(Moimenta do Douro) e da Teixeira (em Moura Morta).  

Existiam 7 azenhas ao longo do ribeiro de Sampaio, bem como 2 pisões no curso 

do Bestança, o que poderá indiciar a existência de actividades proto-industriais e 

comerciais ligadas à fabricação de certos tecidos lanígeros, nomeadamente o burel. 

As freguesias situadas na sub-região Ribeira-sul partilhavam com os Planaltos 

uma economia tendencialmente pastoril. Efectivamente, tanto a Norte como a Sul do 

maciço, os concelhos estenderam até aos cumes e zonas planálticas os limites dos seus 

termos, com o objectivo de usufruir da zona de coutadas e maninhos. É ao longo desta 

corda de municípios que se espalham os rebanhos provenientes da zona centro e sul do 

país para pastarem durante os meses de Verão. Trata-se da transumância que teve em 

Montemuro o último destino conhecido deste tipo de movimentação em Portugal382. 

Pode distinguir-se entre transumância de inverno e transumância de verão. Ambas 

se praticavam em Montemuro, embora no primeiro caso se tratasse da circulação de 

                                                 
381 Carvalho, Francisco Ferreira de- Souselo [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1703-1710. vol. 35, 
memória 239. 
382 Sobre este tema, sugere-se a consulta de Oliveira- Montemuro.  
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gado bovino, e única referência existente é a que vem no tratado de Rui Fernandes383. 

Por alturas de Setembro o gado de Montemuro dirigia-se, sozinho ou acompanhado por 

pegureiros, à Gândara (entre Aveiro e Coimbra) onde permanecia até o tempo aquecer. 

A transumância que Amorim Girão designou como proveniente da Estrela incluía 

o movimento sazonal, de Junho a Setembro, de milhares de cabeça de gado lanígero e 

caprino de uma extensão região entre as encostas e os sopés da cordilheira central até ao 

Alentejo384 e tinha como destino não apenas a serra de Montemuro, mas toda uma 

região de planalto na margem sul do Douro. 

Sobre este movimento existem várias referências no século XVIII pela mão dos 

párocos de Ester, Nespereira, Pinheiro, Sobradinho e Tendais. Em Ester385 e 

Nespereira386 registam-se mesmo casos de arrendamento temporário quer a moradores, 

quer à igreja matriz da paróquia onde se situavam os pastos. 

O historiador João Nunes de Oliveira distingue entre 4 tipos de pastos: a) «de livre 

pastagem em terras pertencentes a comunidades»; b) «espaços comunitários»; c) 

«espaços concelhios» e d) «espaços particulares»387. Embora não disponhamos de 

documentação suficiente para aquilatar da importância ou da permanência destas 

delimitações, pensámos que no Montemuro seja possível encontrar um exemplo para 

cada uma delas.  

Desde logo a livre pastagem seria comum à maioria dos termos serranos. Os 

memorialistas de 1758 referem-se a lameiros e certos locais onde «Levao a pastar Bois 

ovelhas cabras os Labradores circumvezinhos»388. Esta circunvizinhança significava a 

deslocação dos gados da povoação para território próximo mas dentro do seu termo ou 

do termo do município, movimentação que ainda se praticamente no século XX em 

                                                 
383 «Há homens de cento, cento e vinte, cento e cincoenta rezes vacuns de vacas e touros; as quaes vacas 
tem esta maneira, de do mês de Maio até ao mês de Setembro pastam na dita serra de monte de muro, e 
do mês de  
384 O pároco de Ester refere-se na sua memória especificamente a «pastores alentejanos», cf. Costa- Ester 
[Memória Paroquial de].  
385 «Em alguns mezes do ano como são Julho, e Agosto, e setembro, e isto por estipendio e presso que 
ajustao os Pastores Alentejanos, com os moradores de Fayfa; e por tradição antiquissima consta haver 
ajuste  por ordem ao que toca ao dizimo, de pagarem como pagão á Igreja matris = hum Carneiro, ou 600 
reis por elle, e 3200 em dinheiro», cf. Idem, Ibid. 
386 «Franqueira (ao Nascente) que é propriedade da igreja cujos pastos arrendam os abades aos pastores da 
serra da Estrela, e dão de arrendamento para semear centeio alguns pedaços que se podem semear porque 
o mais hé fragoso.», cf. Carvalho, Abel Monteiro- Nespereira [Memória Paroquial de] ibid., 105-113 f. 
vol. 25, memória 288. 
387 Oliveira- A «Beira Alta» de 1700 a 1840. , pp. 161-162. 
388 Teixeira, Manuel Leite- Baltar de Cabril [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 245-248, 3 f. 
Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 6, memória 18. 
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aldeias como Alhões e Fermentãos (em Tendais), dando-se ao colectivo das reses o 

nome de «gado da vigia»389.  

O «espaço comunitário» corresponderá, por exemplo, aos termos de Faifa, em 

Ester, que os moradores arrendavam aos pastores transumantes390. Não podemos, 

contudo, determinar o carácter eminentemente público destes terrenos, dado que como 

em Nespereira também os pegureiros pagavam aqui foro à igreja (no caso de Faifa, à de 

Ester). 

Exemplo de um espaço particular é o do monte da Franqueira, propriedade da 

igreja de Santa Marinha de Nespereira e um espaço misto, em parte particular, em parte 

concelhio, parece ser o da Alagoa de D. João, próximo da Panchorra. Em relação ao 

primeiro é clara e directa a asserção do abade daquela freguesia sobre o arrendamento 

de parte da serra para pastagem e cultivo (ver nota supra). Sobre a Alagoa de D. João, 

embora tenhamos colhido algumas referências toponímicas a este fenómeno geográfico, 

nenhuma delas indica claramente que para lá se dirigissem os gados, quer da 

transumância, quer das comunidades próximas nos planaltos de Montemuro. Todavia 

parece certo que este local fosse ao mesmo tempo local de pastagem e cultivo, como 

deixam entrever as palavras de Frei Teodoro de Melo por volta de 1733: 

 

«No mais tratável da altura deste, pouco deste [Montemuro], pouco se abate um quase palmo que 

fará de circuito duas léguas, em figura quase redonda, pelas muitas águas que de Verão emana e de 

Inverno o inundam, é chamado dos circunveizinhos Alagoa, em cujo centro se vê natural um poço, com 

pouco mais de dez palmos em circunferância a sua boca e de altura tão estupenda que, por muitas vezes e 

sempre que se tentou, por mais que com seu zelo se multiplicassem cordas, tem sabido a experiência que 

saíram frustrados os exames mais curiosos. 

Do qual, as águas que sobressaem daquela profunda boca, com todas as daquele distrito e vizinhos 

são tão excessivamente frias que, no mais intenso calor do estido, as não pode beber sem a certeza de 

ficar por muitos dias rouco; e de Inverno se fazem geladas como nas províncias do Norte, e cobertos de 

neve em todo o país em contorno; e as mais que a este dilatadamente circundam não têm mais préstimo 

que de fecundar as terras para produção do gado de armentaria de que abundam e de algum centeio, 

comum alimento dos pobres rústicos que, em alguns sítios menos ásperos, mais em covas de tosquíssimas 

pedra do que em casas, miseravelmente passam e com rara inocência contentes as habitam [sublinhado 

nosso]. 

Daquele plano sítio, cuja grande parte é pertença da Quinta dos Almirantes do Reino, e as mais são 

de diversos concelhos que nele um de outros se dividem, como o de Resende, ficando ao Austro deste os 

                                                 
389 Cf. Ribeiro- Notícia do pastoreio na serra de Montemuro.  In. 
390 O padre Joaquim Correia Duarte narra o arrendamento, em 1992, dos montes da Gralheira aos pastores 
da Estrela, cf. Duarte- Resende e a sua História. , p. 776. 
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de Ferreiros e Gosende, ao Nascente o de São Martinho de Mouros e o de Aregos ao poente […]391» 

[sublinhado nosso]. 

 

Efectivamente o carácter alagadiço dos terrenos da Alagoa podia servir como 

pasto de lameiro e como terreno propício à plantação de certas gramíneas. O facto nela 

se repartir os limites de cinco concelhos e sobre o mesmo espaço ter pendido a cobiça 

dos Castros, a quem aliás, se deverá o baptismo do local392, revela a importância desta 

área, fosse ela do tipo agrícola ou pastoril393. 

Que impacto tinha a transumância a nível local e regional? 

A nível económico pode distinguir-se dois aspectos: o primeiro ao nível do 

desbaste e fertilização do espaço de montanha, posteriormente aproveitado para cultivo 

– as cavadas – que aproveitavam porções de território de montanha não arroteada para o 

plantio de centeio ou trigo. Em locais com pouca mão-de-obra, como na sub-região da 

Ribeira-sul e nos Planaltos, esta ajuda extraordinária surgia como uma mais-valia na 

gestão dos territórios comunais. 

O segundo aspecto prende-se com o próprio sentido da transumância, a circulação 

de uma das principais moedas de troca do território, ou seja a carne. Fossem bovinos ou 

caprinos, a presença cíclica destes animais potenciava compras e vendas e estimulava 

economicamente as comunidades serranas que dependiam da pecuária394. Provam-no as 

várias feiras de gado que subsistiram nos planaltos até aos dias de hoje – parte delas 

                                                 
391 Melo, Frei Teodoro de – Rezende ilustrado, [1733], apud Duarte- Resende no século XVIII. , pp. 27-
29. Dado que se desconhece o paradeiro do manuscrito somos obrigados a confiar nesta edição de uma 
transcrição da década de 1940. 
392 O D. João a que se refere o topónimo poderá tratar-se de D. João de Castro, senhor de Reriz e  
Resende que viveu por volta de 1570. Era 4.º avô do primeiro conde de Resende e trisavô de D. João de 
Castro, 16.º Almirante de Portugal. O padre Joaquim Correia Duarte, autor de uma monografia sobre 
Resende, cita um certo Tombo da Casa e Morgado de Resende (não indica o arquivo) onde constará que 
parte dos terrenos da Alagoa «era semada e cultivada por consentimento do senhorio e dos seus herdeiros, 
e que cada um dos lavradores “pagava um quinto da sua lavoura, pondo tudo em cinco montes de que os 
rendeiros escolhem um que é o dito quinto”», cf. Duarte- Resende e a sua História. , p. 765.  
393 A cobiça pelos pastos e maninhos dos concelhos, por parte das elites locais não é caso único em 
Montemuro. Frei Teodoro assinala a questão dos montes sobre Cinfães, sobre cujo direito de posse se 
arrogavam os senhores da quinta de Tintureiros: «E por traslado se acha em uns outros, que correra, há 
poucos anos os moradores do concelho com Luis de Cunha Sottomaior, senhor da Quinta dos Tintureiros, 
que o queria ser também da mesma montanha, contra o qual, foi procurado por parte do povo, Luis da 
Silva Vasconcelos […]», apud Duarte- Resende no século XVIII. , p. 311. Por outro lado, não faltam 
exemplos de conflitos entre camponeses sobre os limites dos termos comunais, como aqueles que o padre 
Correia Duarte narra com base em testemunhos orais, ocorridos já no século XX na região da Alagoa, 
Cotêlo, Talhada, Feirão e Felgueiras, cf. Duarte- Resende e a sua História. , pp. 766-767. 
394 M. J. Trindade exemplifica este aspecto com uma expressão contemporânea, a da «vitalização de áreas 
deprimidas», cf. Trindade, Maria José Lagos- Alguns problemas do pastoreio, em Portugal, nos séculos 
XV e XVI. Do Tempo e da História. Vol. 1 (1965), p.113-134., p. 114. 
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situadas junto a santuários, nas rotas dos gados transumantes, como veremos no capítulo 

seguinte395. 

Em termos demográficos e sociais, a transumância deixou as suas marcas. Embora 

não influa directamente para este trabalho, deixamos registado que, uma análise sumária 

aos registos paroquiais dos séculos XVII e XVIII das freguesias associadas ao 

movimento da transumância, deixou entrever uma série de ligações (na maioria de 

carácter ilegítimo) entre pastores e raparigas autóctones. 

 

  Em suma, à parte uma economia de base mercantil, mesteiral, ligada à produção 

e transformação de matéria têxtil, fabrico de olaria, manuseamento de couros, e na 

exportação de frutas, vinho e carne, centrada na cidade de Lamego, a restante população 

de Montemuro dependia de uma economia agrária de subsistência complementada com 

uma economia pastoril, prevalecendo esta última em regiões onde faltava solo arável e 

mão-de-obra. 

Efectivamente, como refere Rui Fernandes em 1531-32, «a jemte desta serra sam 

lavradores», para logo acrescentar «os homens e as molheres desta serra sam grandes 

criadores de muitas vacas»396. Este binómio ditará a interdependência entre as 

comunidades serranas e as dos vales, ainda que algumas das 4 áreas ou sub-regiões que 

convencionamos delimitar se possam distanciar na produção de certas culturas, como as 

das freguesias junto às margens xistosas do Douro que já no século XVI se dedicavam á 

exploração, praticamente intensiva, do vinho generoso. 

Porém, será a criação de gado que mais influirá, não diríamos no sentido do 

crescimento económico, pois um sistema enfitêutico dificilmente permitiria inovações, 

mas na uma estabilidade demográfica e na sobrevivência de certas comunidades cuja 

localização permitiria, à partida, poucas hipóteses de continuidade apenas com recurso 

ao arroteamento e ao plantio. De resto, as próprias instituições cedo se aperceberam do 

potencial pecuário de uma serra ainda em humanização, como prova o litígio que houve, 

no século XIII, entre os mosteiros de Salzedas e Cárquere a propósito do direito a que se 

arrogavam os monges do primeiro cenóbio de pastar os seus gados nos termos do lugar 

de Feirão397.  

                                                 
395 Particularmente expressiva desta ideia é a feira realizada junto à Cruz do Rossão. Cf. Correia- Castro 
Daire. , pp. 34-35. 
396 Viterbo-. , p. 571. 
397 Reis, Baltasar, frei- Livro da Fundação do Mosteiro de Salzedas.  In  Vasconcellos, J.L.- Memórias de 
Mondim da Beira. Lisboa: Imprensa nacional, 1943., p. 99. 
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À medida que se caminha para o final do Antigo Regime e as primeiras discussões 

e concepções de mercantilismo versus fisiocratismo percorrem a literatura academista 

portuguesa, que um tópico vai salientando a dificuldade de desenvolvimento 

económico: as vias de comunicação. E, nesse aspecto, o Montemuro, barreira e refúgio 

medieval, muralha e seteira contra o inimigo, muralha natural que se destacava na 

paisagem e no horizonte longínquo podia ser, por natureza, avesso ao progresso que 

exigisse o escoamento célere das suas produções, caso não fosse elas, apenas, gados 

chegando e partindo por canadas.  

Mas talvez a mais desconhecida serra de Portugal não fosse assim tão 

desconhecida, graças aos caminhos que a ela conduziam. 

 

3.2.2. Vias, redes e fluxos de circulação e comunicação 

A discussão sobre o trajecto das vias romanas em Portugal constituiu um dos 

assuntos mais debatidos na historiografia e na arqueologia ao longo do último século. 

Concomitante a este debate foi a destruição quase compulsiva do património viário que 

pudesse ajudar a esclarecer este obscuro ponto da história da engenharia.  

Desde o período da Regeneração que os velhos traçados e o seu revestimento 

foram sendo substituídos ou desmantelados para dar lugar a novas vias, edificadas com 

recurso a novas técnicas e novos materiais. A alteração da paisagem e da percepção do 

homem que agora transita pelas novas vias, a outras velocidades e com recurso a outros 

meios de transporte menos propícios à observação, tem deturpado a leitura da paisagem 

de tal forma que qualquer calçada remanescente é confundida com via antiga. A sua 

conservação, a inexistência de documentação específica sobre a planificação destas 

estradas ou caminhos, e a ausência total de estudos sobre a sua concepção e construção, 

deixaram mais dúvidas do que aquelas que foi possível esclarecer apenas com recursos 

às conhecidas fontes clássicas. 

De resto, o mesmo pensamento aplica-se a períodos posteriores, nomeadamente à 

Idade Média e ao período moderno. Se muito pouco se sabe sobre as estradas medievais 

(e nesta medievalidade incluímos a presença multi-étnica, desde os Suevos aos 

Muçulmanos), menos ainda logramos vislumbrar sobre a edificação da estrutura viária 

moderna e contemporânea anteriores às planificações conceptualizadas no Liberalismo. 

Na região de Montemuro são incipientes os estudos sobre a rede viária mormente 

a existência de vias romanas tenha preocupado alguns investigadores. Sobre tais canais 

se fundamentaria a posterior circulação, como se os homens dos séculos seguintes 
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fossem inaptos ou incapazes de utilizarem ou melhorarem o legado técnico que 

receberam. Sempre actual e pertinente, portanto, a crítica de C. A. Ferreira de Almeida: 

«terrível obsessão considerarem-se todas as calçadas velhas como romanas como se 

estas fossem eternas e como se depois dos romanos se não construíssem outras. 

Obsessão mais comum ainda considerarem-se romanas todas as velhas pontes como se a 

Idade Média tivesse ignorado a sua construção ou fosse, económicamente, impotente 

para as fazer.»398  

Este historiador foi o primeiro investigador a debruçar-se sobre a problemática da 

viação num contexto que não o da época romana, lançando luz sobre o estudo das 

calçadas, características dos traçados entre outros aspectos que não podem dissociar-se 

da toponímia e da reconstituição da paisagem a partir dos documentos399. Desde então 

pouco se tem avançado, quer em termos de cronologias, quer em termos de tipologias, 

quer ainda no aspecto tecnológico. 

Como referimos, a listagem bibliográfica sobre vias romanas, nomeadamente ao 

nível de análise local e regional, é longa400. Faremos, apenas, uma breve incursão pela 

bibliografia geral que consideramos mais importante e pelas monografias locais que 

contemplam esta problemática.  

Embora ao longo da primeira metade do século XX fossem vários os 

investigadores interessados na reconstituição do traçado viário da romanidade em 

Portugal, a grande obra de fundo sobre este tipo de viação é da autoria de Mario de Saa 

que, sobre o Itinerário de Antonio Pio, guia do século III, indica os principais percursos 

do mundo romano.  

Mario de Saa redigiu uma obra repleta de certezas e criou um mapa das estradas 

romanas em Portugal com algumas incongruências. Escudando-se em vestígios 

arqueológicos exumados até à época foi ligando arqueossítios a topónimos. Para a 

região de Montemuro aponta a via imperial entre Viseu e Lamego, que atravessaria 

junto aos limites da serra, a nascente, aventando a ligação desta ao Douro e o seu 

                                                 
398 Almeida, Carlos Alberto Ferreira de - Vias medievais entre Douro e Minho. Porto: Faculdade de 
Letras,  1968. , p. 68. 
399 É de consulta obrigatória a sua tese para obtenção do grau de licenciatura que, embora nunca 
publicada, teve uma versão de ensaio: Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- Os caminhos e a assistência 
no Norte de Portugal.  In  A pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade 
Média: actas das 1.ªs jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. Lisboa: Instituto de Alta-
Cultura/CEH-FLUL, 1973. Vol.  1, p.  40-57. 
400 Sugerimos a consulta da listagem publicada no sítio «Vias Romanas», que testemunha a preocupação 
de um vasto conjunto de investigadores, amadores e académicos, sobre as questão do traçado das estradas 
romanas: Soutinho, Pedro- Vias romanas em Portugal, 2004-2010. [Consult. 29-7-2011]. Disponível em 
WWW: <http://viasromanas.planetaclix.pt/index.html>.  



fervor & devoção | 182 
 

atravessamento, a vau, defronte da Régua401. O autor frisa, porém, a importância de 

Cárquere no contexto da romanidade pelo notável conjunto de material epigráfico aí 

encontrado e sublinha os topónimos Porto Manso e Porto Antigo, os quais não 

considera vestígios de itinerância romana, se não, apenas, entrepostos comerciais das 

margens do Douro - no que os étimos porto seriam qualificativos de cais e não de 

passagens.402. 

A circunstância de associar arqueossítios a vias romanas aumentou na directa 

proporção no número de intervenções arqueológicas. Embora seja ainda impossível 

estabelecer níveis de grandeza entre um vasto número de fundi, villae, vici, pagii, etc, a 

percepção do território para alguns investigadores parte do local para o universal, e não 

o inverso. Esta questão de escalas implica que praticamente qualquer povoação de 

dimensões consideráveis fosse servida de calçada, o que não é verdade. Como ressalta 

C. A. Ferreira de Almeida, as vias romanas «sendo lançadas segundo princípios 

semelhantes aos das modernas auto-estradas, para ligar rapidamente centros 

administrativos, desprezando as povoações intermédias, cedo caíram»403. Constituíam o 

percurso mas directo entre pontos; eram percursos expostos, abertos. Ora, numa região 

como Montemuro, montanhosa, de encostas nem sempre suaves, planaltos aquíferos, 

zonas de aluvião, etc., devemos rever cuidadosamente as hipóteses sobre a existência de 

um número tão elevado de vias romanas. 

Esta geomorfologia tão diversa não impediu vários autores de alvitrar a existência 

de várias estradas romanas na região. De facto, já antes da conjectura de Mario de Saa 

certos autores haviam formulado hipóteses de trajectos, como a da via do Bestança404. 

Mas são várias as propostas, quase todas dissonantes entre si. 

Em 1985 Vasco Gil Mantas sugeria que Porto de Rei constituísse um ponto de 

passagem no «traiectus de um ramal da estrada Mérida-Braga, em princípio construída 

                                                 
401 O autor indica outro possível local de atravessamento em Resende, cf. Saa, Mario de- As grandes vias 
da Lusitania: o itinerario de Antonino Pio. Lisboa: [edição do autor], 1959. , p. 337. Joaquim Caetano 
Pinto assinala Porto de Rei, cf. Pinto- Resende. , p. 220. 
402 Saa-. , p. 337: «12 km a juzante da barca da ermida das Preces (Resende) achamos ainda o conjunto 
Porto Manso e Porto Antigo, que dão passagem, reta, num caminho, muito antigo, de Castro Daire para 
Canavezes, que é o caminho das Portas de Montemuro, ao longo do rio Bestança (nome originado de 
“besteiros”). Mas estes portos sê-lo-iam mais para a navegação do rio Douro em longitude. As 
mercadorias afluíam, dum e doutro lado, levadas pelos almocreves, aos dois portos, Manso e Antigo, 
aquele na margem setentrional e este na meridional. Há tradições locais de muita antiguidade, mas sem 
indícios romanos. Entre os dois portos foi lançada, a hodierna ponte de Mosteirô.». 
403 Almeida- Vias medievais entre Douro e Minho.  
404 Veiga, A. Costa- Estudo de História Militar Portuguesa. Lisboa: [Tip. Henrique Tôrres], 1936. , p. 
522. 
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aquando da organização administrativa desta zona a sul do Douro, verificada na época 

do Douro»405.  

Dentro da costumeira perspectiva da monografia municipalista, J. Inês Vaz faz 

derivar da via Viseu-Lamego um ramal que passaria junto à Gralheira. A prova seria a 

expressão utilizada em 1258 na indicação dos marcos daquela povoação «per carreirum 

antiquum»406. O arqueólogo adianta uma outra via, ao longo do rio Paiva, citando M. 

Gonçalves da Costa. Este historiador, que redigiu a volumosa obra História da Cidade e 

do Bispado de Lamego, entre 1977 e 1992 foi benévolo na indicação de pontes romanas 

e românicas. Confiando na notícia de párocos que lhe enviavam anotações sobre o 

património ou atribuindo a todas as pontes fundadas ao gosto românico ou gótico uma 

datação romana ou medieval, lançou uma vasta rede de passagens milenares onde não 

existiam senão estrutura modernas ou mesmo contemporâneas, como no caso da ponte 

de Covelas, durante anos veiculada como românica, quando uma inscrição no medalhão 

barroco aposto sobre a guarda a faz remontar ao ano de 1762. 

Outros monógrafos municipalistas, puxando a si um troço de uma via romana 

foram irreflectidos ao traçar uma rede de caminhos romanos. Por exemplo, em 1995 

António Mendes faz eco de uma tradição que lia em via mundi o testemunho de uma 

importante via e da «intensa romanização de Alvarenga»407. E o padre Joaquim Correia 

Duarte, não querendo comprometer-se com o louvor da antiguidade em Resende, 

mediante a documentação que cita e que data a maioria das pontes tidas como romanas 

ou românicas dos séculos XVII e XVIII, opta por concluir que «antes destas, existiram 

outras medievais (ou mesmo romanas) nos mesmos sítios, dados os caminhos 

importantes que passavam por ali»408. Desde ponto de vista as passagens modernas 

seriam sucedâneas de uma outra, mais antigas e todas seriam o testemunho de 

importantes vias. Ora, mais uma vez a ponte de Covelas (f. Ferreiros de Tendais) é um 

exemplo a reter que contradiz esta afirmação. Antes da sua construção existia ali uma 

simples passagem de pau, como refere o abade de Ferreiros e a iniciativa da nova 

construção deveu-se ao mecenato de um abastado clérigo e do seu primo, cada um deles 

morador e proprietário em ambas as margens e, portanto, com claro interesse na nova 

passagem. 

                                                 
405 Mantas, Vasco Gil- A inscrição rupreste da estação luso-romana de Mogueira (Resende). Revista de 
Guimarães. Vol. 94 (1985)., p. 12. 
406 Correia- Castro Daire. , p. 113. 
407 Mendes- Alvarenga. , p. 110. O autor cita o fautor desta teoria, o Cónego Inocêncio Galvão: Galvão, 
Inocêncio Peres N.- Montemuro. Gazeta de Arouca.  (1943). 
408 Duarte- Resende e a sua História. , p. 248. 



fervor & devoção | 184 
 

Ao longo da década de 1990 e graças ao estímulo de novas escavações, 

intervenções e estudos arqueológicos reabilitaram-se hipóteses e formularam-se outras. 

Em relação à actual área do concelho de Cinfães devem salientar-se os trabalhos de 

António Lima e Luís Pinho. Ambos os arqueólogos traçam quatro vias romanas neste 

território: uma no sentido Este-Oeste que sobrepõe e aceita hipótese de Vasco Gil 

Mantas, a de uma estrada ao longo do Douro «com traçado coincidente, em partes do 

seu percurso, ao da actual E.N. 222», uma outra que seguiria ao longo do vale do Paiva, 

e mais duas vias que seguiriam paralelas aos cursos dos ribeiros de Bestança409 e 

Sampaio410. Embora a justificação para um número tão elevado de vias romanas num 

território relativamente diminuto esteja ligado com a contabilização de arqueossítios dos 

períodos da Idade do Ferro e da Romanização para os quais Luís Pinho chama a 

atenção, a leitura dos documentos medievais feita por António Lima fornece um quadro 

de estilhaços que o autor tenta aproveitar para provar a existência de estradas. Mas tal 

validação parece-nos inexequível à luz de uma extraordinária preponderância de 

expressões como carreiros ou itinerários antigos, vias velhas e estradas, todas elas 

referentes a demarcações de novos termos comunais que se formaram na sequência da 

Reconquista. Tais expressões fornecem um interessante alfobre vocabular para a 

compreensão dos tipos de vias assinaladas pelo homem medieval, mas não conclui 

sobre o seu trajecto, pontos terminais ou intermédios ou mais ainda quanto à sua 

importância num contexto viário alargado. De resto, nem arqueologicamente foi 

possível, até hoje, fazer corresponder a indicação documental ao registo físico, isto é à 

calçada antiga. Por outro lado, a referência a edifícios ou estruturas antigas ou novas 

deve ser desvalorizada quando colhida em documentação - seja ela medieval ou 

moderna. Quantos anos são hoje necessários para que um indivíduo considerar 

determinado objecto como novo ou velho?  

Tomemos o exemplo da descrição dos termos da Gralheira. Entre a época romana 

e o carreiro antigo das Inquirições de 1258 passou um milénio. Seria preciso que a via 

fosse utilizada sem interrupção e que os moradores da Gralheira geracionalmente 

fossem cumulando a noção de antiguidade. Ora, nem a povoação seria muito anterior a 

                                                 
409 Sobre a via do Bestança existe mesmo um trabalho de 1997 que tenta provar e traçar o percurso da 
mesma: Figueira, Bruno- Levantamento da via romana no vale do Bestança. Marco de Canaveses: 
Escola Profissional de Arqueologia,  1997.  
410 Pinho, Luís; Lima, António Manuel- Antes de Cinfães: da Pré-História à Idade Média.  In  Ventura, 
Jorge- Monografia de Cinfães. Porto: Câmara Municipal de Cinfães, 2000. Vol.  2., pp. 25-26 e 43-49. 
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1258, nem uma via romana, a ter existir naquele local teria sobrevivido a séculos de 

abandono ou de razias. 

Resta sistematizar as hipóteses e passar a um segundo ponto de análise que 

interessa muito mais ao nosso trabalho: a organização das vias em Montemuro a partir 

da Idade Média. 

Segundo a hipótese dos autores citados seriam, portanto, cinco as vias romanas a 

sulcarem ou bordejarem o maciço de Montemuro: 1) a via imperial que ligava Viseu a 

Braga, passando por Castro Daire e Lamego; 2) Uma estrada paralela ao Douro, na 

margem esquerda deste rio; 3) uma outra ao longo Paiva que atravessaria o curso 

duriense junto ao Escamarão; 4) uma via de penetração no sentido Norte-Sul ao longo 

do ribeiro de Sampaio e, finalmente 5) e a estrada do Bestança, já conjecturada em 1936 

pela associação da importância estratégica do vale e da muralha das Portas. Como é 

natural tais propostas devem ser revistas, não apenas por assentarem em formulações 

arqueologicamente pouco sustentáveis, mas acima de tudo por se fundamentarem em 

análises documentais incipientes, no desconhecimento do território, das necessidades 

económicas locais e regionais e da evolução da paisagem. 

Tentaremos que os dados por nós recolhidos no decurso da nossa investigação 

possam contribuir para o aclarar de certos aspectos aqui sistematizados, embora nos 

interesse compreender a evolução história da paisagem, o que inclui a edificação de 

pontes, estradas e caminhos, ao longo dos séculos XVI a XVIII. 

Entre a Romanização e a Idade Moderna lançam-se, contudo, vários séculos de 

dúvidas, não obstante, por via da documentação acedermos mais facilmente à 

mentalidade do homem que caminhava pelas calçadas que construía. Algumas das suas 

motivações, a segurança, o negócio, etc., são comuns ao homem romano, mas certos 

aspectos da piedade, da devoção e da assistência são claramente inspirados na matriz 

cristã que virou as atenções para as estradas por onde circulava a pobreza, a humildade e 

a doença – sinais de um mundo de pobreza a que era preciso socorrer.  

Por isso (e não obstante os vários graus tipológicos de vias que a Idade Média 

desenhou na paisagem), para compreender o sistema viário naquela época é preciso 

localizar os equipamentos associados à assistência ou obra de piedade devota, legados 

que se criam aligeirar e favorecer a transição (também ela um caminho) para o outro 

mundo. C. A. Ferreira de Almeida fê-lo para o Norte de Portugal, traçando 

cartograficamente vias medievais, principais e secundárias, a partir da localização de 

gafarias, albergarias e hospitais, barcas de passagem e certos santuários. Embora o seu 
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mapa incida especificamente sobre o território a norte do Douro, o autor indica nele 

uma franja a sul deste rio que inclui uma parte considerável do maciço de Montemuro. 

Nessa área são indicadas cinco vias principais que atravessavam o Douro no sentido 

Norte-Sul em Entre-os-rios, Porto Antigo, Aregos, Moledo e Régua. A ligar Castelo de 

Paiva, Cinfães, Resende e Lamego, ao longo da margem austral duriense, existiria 

segundo Ferreira de Almeida uma via secundária. O mesmo autor indica as infra-

estruturas assistenciais em Aregos (gafaria, barca e albergaria), esquecendo contudo as 

de Moledo (barca e albergaria)411.  

O levantamento que fizemos dos locais de passagem e atravessamento nos rios e 

ribeiros do maciço de Montemuro para o século XVIII412 permitiu-nos criar um mapa 

que confirma a análise de C. A. Ferreira de Almeida sobre o mesmo território para a 

Idade Média. Cremos, aliás, que as informações agora cartografadas contribuem para a 

definição de corredores de trânsito que podem remontar à Romanização. Efectivamente, 

observando o mapa 16 verificamos que a disposição das pontes de cantaria e pedra 

(assumindo que tais construções, pelo seu maior investimento assinalavam vias 

principais) salientam duas zonas de passagem: uma paralela ao Douro e uma ao longo 

do vale do Balsemão que penetra pela serra no sentido Norte-Sul. Efectivamente sendo 

o Montemuro uma barreira geográfica, seria contraproducente investir em vias que o 

sulcassem. A solução era contorná-lo, aproveitando as margens do Douro, ou seguir o 

trajecto das depressões, como no caso da via que aproveitava os declives amenos do 

Balsemão até próximo a Bigorne e depois seguia pelo dorso planáltico entre Moura 

Morta e o santuário da Senhora da Ouvida. 

 

                                                 
411 Cf. mapa anexo a Almeida- Os caminhos e a assistência no Norte de Portugal.  In.Op. cit., p. 51. 
412 A partir da informação veiculada pelos párocos memorialistas de 1758. 
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Mapa 17 

 

Aliás, não só as estradas romanas, com as suas características de vias directas, 

«em troços rectilíneos, de «linha quebrada» e que preferiam «os zigue-zagues às curvas 

estáticas»413 procuravam os vales para amenizar subidas e descidas. Toda a engenharia 

de vias e transportes sabe que em espaço de montanha se deve procurar vales, 

depressões e vãos para mitigar as subidas e evitar declives bruscos. As estradas de 

trânsito comercial deviam incluir no seu percurso as povoações por uma questão de 

segurança. Tais trajectos eram taxados com impostos de circulação como o da portagem 

a que muitos fugiam optando por trilhos de pé, marcados pelos almocreves ao largo dos 

termos comunais. Estas vias perenes, atalhos de que se fugia ou que se retomava 

segundo as necessidades do momento não constituíam percursos seguros, pois como 

atravessavam regiões inóspitas e desabitadas colocavam o viandante à mercê de 

bandoleiros ou predadores. 

Perpendicularmente a estes dois corredores existiam outras vias de trânsito, com 

menor importância e sobre as quais a documentação é omissa, não obstante as 

                                                 
413 Almeida- Vias medievais entre Douro e Minho. , p. 20. 
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referências avulsas a estradas, caminhos, etc., em tombos de emprazamento, 

demarcações de municípios ou de propriedades senhoriais. Contudo, como referimos 

para a documentação medieval, é muito difícil reconstituir o espaço com fragmentos, 

desconhecendo o próprio alcance de étimos como estrada ou carreira. E a lista 

infindável de topónimos como passadouro, vão, portela, carro, carril, canadas, cales, 

etc., não mais é do que um vocabulário que traduz uma paisagem rica em vias mas não 

necessariamente de cariz regional ou de âmbito nacional. A maioria daqueles vocábulos 

designa caminhos de acesso a zonas de cultivo, pequenos troços de calçada financiados 

pelos moradores de determinado termo para uso interno e acesso dos carros de bois ou 

gado cavalar. 

E mesmo que as pontes sejam um poderoso indicador da existência e da 

importância de certas estradas, a sua existência não pressupõe atravessamento antigo, 

nem de via com elevado tráfego, como já referimos no paradigmático caso da ponte de 

Covelas. De facto, se a Idade Média foi período particularmente notável em termos de 

construção de pontes – acto ligado a votos piedosos de certos poderosos – essa atitude 

permaneceu ao longo da modernidade, a avaliar pelos casos conhecidos em Montemuro. 

No período que estudámos (séculos XVI-XVIII) registam-se vários casos de edificações 

e reedificações de travessias subsidiadas por particulares414. Umas, como intenções 

claramente piedosas, outras como forma de afirmação do estatuto. Porém, sem recurso à 

arqueologia e a um conhecimento das técnicas de construção será sempre muito difícil 

determinar a cronologia de certas pontes: se as mesmas constituem a resposta a novos 

percursos (determinados, por exemplo, pela pressão demográfica) ou antes a 

revitalização de velhas estradas cujo desgaste motivava consertos frequentes e 

melhorias das infra-estruturas. 

As barcas de passagem desempenhavam um papel essencial na circulação de 

pessoas e bens. Necessariamente atraíam a si caminhos secundários que, por sua vez, as 

ligavam às estradas principais. Por força da sua localização exigiam desvios pela 

encosta, geralmente desenhados em ziguezague e a sua localização devia ser fundada 

                                                 
414 Já referimos o caso da ponte de Covelas, edificada em 1762. No mesmo leito, do rio Bestança, a 
jusante, o morgado de Veludo, Manuel Carneiro de Melo havia mandado reedificar «uma formosa ponte 
de cantaria» por volta de 1733, «por ter levado uma cheia a que no mesmo sitio das Pias se havia se havia 
fabricado antes pouco mais ou menos quarenta anos, instando pela utilidade pública», MELO, Teodoro, 
frei – Resende Ilustrado, tratado 2, c. único, apud Duarte- Resende no século XVIII. , p. 309. Entre 1724 
e 1728 procedeu-se à construção da ponte nova da Lagariça, cuja escritura foi assinada a 14-6-1728, 
perante o Provedor da Comarca, cf. Alves, Alexandre- Artistas e artífices nas Dioceses de Lamego e 
Viseu: I. Viseu: Governo Civil, 2001b. , pp. 149-150. 
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sobre conhecimentos antigos a respeito da correnteza do rio e a segurança do local como 

sítio de atravessamento.  

Os párocos-memorialistas de 1758 indicam 4 barcas, uma na Régua, particular e 

cujo rendimento se dividia entre o rei e os herdeiros de Pantaleão de Campanhã415; 

outra, pro deo, em Moledo, administrada pela Câmara Municipal de Lamego; uma em 

Porto de Rei, «de cujos direitos se diz seu senhor o capitam mor»416, afirmava o pároco 

de São Martinho de Mouros; e, finalmente, uma barca no rio Paiva, para passagem na 

freguesia do Pinheiro417. Nenhum dos párocos das proximidades de Aregos (Anreade ou 

Miomães) refere a barca junto às Caldas, associada a uma albergaria e gafaria. Porém a 

sua instituição era antiga e já no século XVI a administração da mesma estava entregue 

à Mitra de Lamego418. O número de barcas de passagem no rio Douro aumentou mesmo 

durante o século XIX, confirmando a necessidade de assegurar o trânsito entre ambas as 

margens mesmo durante a industrialização e do investimento rodo e ferroviário do 

Fontismo. 

Até muito tarde os principais caminhos medievais e modernos permaneceram 

como as únicas vias para escoamento dos produtos e migrações. O seu desgaste, não 

obstante os consertos e as advertências das posturas municipais sobre a sua protecção e 

a sua manutenção, revelava nos séculos XVIII e XIX um panorama desolador. Cerca de 

1733 frei Teodoro de Melo escrevia a propósito da orografia na região de Resende:  

 

«[…] solo ubérrimo, ainda que todo mais que plano desigual; mas dos vizinhos ao Douro, o que o é 

menos; mas não tanto que de sorte alguma possam nele rodar seges e só com trabalho andar liteiras, e 

                                                 
415 Araújo-. Em 1531-32 era do Bispo do Porto e do Infante D. Fernando e Rui Fernandes indica ainda as 
barcas do Carvalho e do Bernaldo (ambas de quintãs) cf. Fernandes- Descripção do terreno em roda da 
cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 563.  
416 Cruz, João da- São Martinho de Mouros [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 67-71. Acessível 
em IAN/TT, Lisboa. vol. 25, memória 245. Rui Fernandes di-la fundada pela Rainha Dona Mafalda, à 
semelhança da de Moledo, cf. Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas 
leguas [...].  In., p. 563. 
417 Ferrão-. Op. cit. 
418 A referência à administração da barca aparece num manuscrito da Biblioteca Nacional BN, 
Reservados, 10601, chamado Juro dos Sabudos […] (o sabudo era uma medida que pão que se paga 
como renda) apud Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 334: «A administração [da 
capela de Santa Maria Madalena] estava confiada à Mitra de Lamego, e as despesas cobertas com os 
rendimentos da barca de passagem do Douro e de várias casas e herdades constantes duma relação do 
século XVI.» É provável que sendo tendo a administração da capela e dos benefícios transitado pela mão 
de vários senhores laicos, os párocos setecentistas a não incluíssem no rol de barcas gratuitas (ver capítulo 
III). Em 1733, frei Teodoro de Melo di-la de todas as barcas do Douro «a mais segura e menos perigosa», 
MELO, Teodoro, frei – Resende Ilustrado, tratado 2, c. único, apud Duarte- Resende no século XVIII. , 
p. 225. 
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com não menos os carros dos lavradores, quebrados de altos e baixos, e íngremes ladeiras, e tendo pela 

maior parte, a um dos lados, e a trechos de ambos, horrendos despenhadeiros»419. 

 

Pelo inquérito emanado do Governo Civil em 1865, na sequência da lei de 6-7-

1864, que pedia a classificação das estradas municipais, a câmara de Cinfães indicava 7 

estradas concelhias e 20 estradas vizinhais420. As mais importantes e mais extensas 

(concelhias) seguiam os trajectos já referidos: ao longo do curso do Douro, do Bestança 

e do Paiva; e as de menor (vizinhais) constituíam ramais de ligação a barcas ou pontes. 

Todas estavam em mau estado ou péssimo (a expressão é dos descritores). O mesmo 

acontecia em Resende e Lamego421. 

Apesar do atraso considerável na modernização da rede viária, que constituía 

grave entrave ao progresso, os municípios e as comunidades rurais continuaram a 

investir no restauro das calçadas utilizando métodos e técnicas que só virão a declinar 

com a introdução do macadame, dos pavimentos padronizados e do asfalto. E como as 

barcas permaneceram mesmo depois das primeiras pontes industriais, também os 

atravessamentos locais continuaram a copiar os modelos conhecidos regionalmente, 

como prova uma notícia de 1897 que dá conta da construção de várias pontes na 

freguesia de Tendais, nomeadamente a de Soutelo, edificada depois de 1842, mas cuja 

obra de cantaria e arco de arco de volta perfeitas bem poderiam enganar o mais incauto 

observador quanto à sua datação422. 

Em suma, estruturada ao longo dos principais vales, nos cursos delimitativos do 

Douro e do Paiva e nos de penetração no sentido norte-sul, como o Bestança e o 

Balsemão, a rede viária do Montemuro caracteriza-se por uma prevalência temporal de 

certos fluxos de circulação, testemunhados na importância de certos canais. Neste 

sentido podemos distinguir entre itinerários maiores, de âmbito inter-regional como a 

estrada paralela do Douro que assegurava uma distribuição do fluxo pedonal entre o rio 

e a serra através de ramais perpendiculares no sentido Norte-Sul, e itinerários menores 

que providenciavam a ligação regional, entre comunidades aldeãs e paróquias. Fora 

destas duas categorias, encontravam-se percursos sem pavimento pétreo, ou trilhos de 

                                                 
419 Mais à frente acrescente: «são os caminhos, sem o costume de andá-los, mais temidos que desejados, e 
totalmente inacessíveis ao uso de carruagens», MELO, Teodoro, frei – Resende Ilustrado, tratado 2, c. 
único, apud Duarte- Resende no século XVIII. , p. 41 e 213. 
420 Arquivo da Câmara Municipal de Cinfães, Livro 1 de Actas, fl.s 203 v.º a 206 v. 
421 ADV, Governo Civil, CX 2968 N.º 24 - Planos e classificação definitiva das estradas municipaes de 
primeira e segunda classe do districto de Viseu [1867]. 
422 [S.a] - Ponte de Soutello. A Justiça de Sinfães, de 1-8-1897. 
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pé e ainda as canadas423 – percursos utilizados pelos gados para alcançar os pastos 

serranos. 

Em todo o caso e apesar do atraso considerável na modernização da rede viária ou 

do investimento em travessias seguras que, como vimos, partiu mais da iniciativa 

particular do que da organização comunitária ou municipal, os povos de Montemuro 

usufruíram sempre do acesso a cursos de água e vales cuja orientação e extensão 

permitiu um acesso célere, quer à bacia do Douro, quer aos planaltos beirãos. O Douro 

constituiu, aliás, a melhor (embora não a mais segura) via de comunicação com o litoral, 

como bem testemunha, cremos, o número considerável de portos na margem 

montemurana, entre Escamarão e Cambres424. Todos, desde o historiador Rui 

Fernandes, até aos memorialistas de setecentos são unânimes em considerar o Douro 

com uma das principais causas da riqueza da região e, por extensão, do país425. 

Esta análise da evolução e extensão do sistema viário de Montemuro não pode ser 

devidamente compreendida sem um enquadramento religioso. Efectivamente, muitos 

dos itinerários criados ou dilatados ao longo da Idade Média foram-no devido a 

santuários. E, claro, a malha regional de caminhos e estradas tende a ser policêntrica, 

ligando a igreja às suas aldeias426.  

Encontramo-nos ante uma questão complexa, porém. Destrinçar entre o pré-

existente e o que se formou devido à eclosão ou revitalização de determinado culto 

torna-se difícil sem o acesso a uma plêiade de dados e ao seu cruzamento, podendo 

redundar em considerações irreflectidas como a que se fazem acerca dos propalados 

«caminhos de Santiago». Abalançados na ideia de que um hagiotopónimo, orago ou 

invocação relacionada com a vida ou culto ao apóstolo Tiago assinale uma via de 

peregrinação a Compostela, criou-se a ideia, generalizada, de que por certos caminhos 

se efectuava romagem continuada e ancestral. Ora, tais devoções, para além da sua 

                                                 
423 Cf. Trindade-., p. 124. 
424 Notável era o cais do Escamarão, junto ao qual se fazia feira, em Setembro, no dia de São Miguel e em 
Souselo existia, em 1758 «hum Cais que chamam de fontelas aonde carreguam os Barcos que Comduzem 
fazendas Pera a Cidade Do Porto e descarreguam o que della trazem», como afirma o pároco de então, 
Carvalho- Souselo [Memória Paroquial de]. . Daí para montante contam-se vários locais de 
acostamento, desde a praia da Granja em Tarouquela, passando por Mourilhe em Nogueira, à Passagem e 
Souto do Rio em Cinfães, a Porto Antigo, Ventuzelas, Caldas, Mirão, Porto de Rei, Bernardo, Santinho, 
etc. 
425 Grande parte do trabalho de Rui Fernandes prende-se com a descrição e análise dos problemas de 
navegação ou passagem do Douro pois sendo um mercador, nada mais estratégico e benéfico seria para si 
e para os seus do que rentabilizar a utilização desta estrada natural. Cf. Fernandes- Descripção do terreno 
em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., pp. 563-568. 
426 Sobre a igreja no centro dos caminhos, ver Osswald, Helena- Os caminhos das visitas pastorais na 
comarca da Maia na época Moderna.  In  Barroca, Mário- Carlos Alberto Ferreira de Almeida: in 
memorian. Porto: FLUP, 1999. Vol.  2, p.  157-173. 
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especificidade local (que nada ou pouco terão a ver com o São Tiago da Galiza) podem 

ter eclodido como lembrança, apenas, de um mais taumaturgo ligado aos caminhos. Um 

entre muitos, como São Roque, São Gonçalo, São Domingos, etc.  

Viajar a Santiago de Compostela, fosse na Idade Média, fosse ao longo de toda a 

Idade Moderna era caro e perigoso. Implicava um investimento considerável que estava 

apenas ao alcance dos poderosos. Mais: uma certa imobilidade, derivada de múltiplos 

medos, aconselhava os camponeses a evitarem migrações de longa distância427.  

Por outro lado, próximo das gentes de Montemuro encontravam-se os santuários 

de âmbito regional que protegiam o equilíbrio demográfico e económico das 

comunidades que se lhes dedicavam, mantendo assim fluxos cíclicos ou contínuos de 

romeiros e devotos. Embora um ditado popular refira que «santos da casa (ou da porta) 

não façam milagres» a estes santuários acorriam certamente os mais pobres, para quem 

uma viagem mais demorada seria impraticável. 

Estas dinâmicas não se confinavam a aspectos religiosos ou espirituais. A viagem 

ao santuário implicava uma troca de experiências, uma aprendizagem e uma renovação 

cultural. E, claro, para as comunidades receptoras podia constituir notável fonte de 

rendimento. 

Antes de iniciarmos uma incursão pela topografia religiosa de Montemuro, que 

faremos no capítulo seguinte, importa que contextualizemos o território naquilo a que 

nos propusemos designar de «dinâmicas culturais e espirituais». Ao falarmos em 

dinâmica cultural chamamos à colação os termos antropológicos de aculturação e 

endoculturação entendidos como, respectivamente, o processo de assimilação e retenção 

de elementos culturais exteriores e o «processo pelo qual a cultura se transmite de uma 

sociedade a outra», a partir da circulação e do contacto entre indivíduos e comunidades 

em contextos religiosos428.  

Tal pressupõe que, através das fontes disponíveis para o período em estudo, 

conheçamos os locais que, pelas suas características de santuário, se tornaram pólos 

catalisadores da vida religiosa (e, como veremos da economia) da região de Montemuro 

e mesmo dos territórios circunvizinhos. 
                                                 
427«O essencial da mobilidade efectuava-se, assim no interior da paróquia ou dentro do campo sonoro do 
sino da igreja, coração da aldeia, que poderia ouvir-se, sendo um bom sino, a umas duas léguas de 
distância, o que já implicava a travessia dos limites da comunidade local, mas poucas vezes a do 
concelho», em Oliveira, António de- Migrações internas e de média distância em Portugal de 1500 a 
1900. ARQUIPÉLAGO. História. Vol. 1, n.º 1  (1995), p.259-307., p. 263. 
428 Cf. Harris, Marvin- Introducción a la antropologia general. 5.ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 
ISBN 84-206-8037-0., p. 159. Terminologia e problemáticas a que regressaremos no III capítulo desta 
dissertação. 
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Para a definição de santuário, resgatamos as palavras setecentistas de R. Bluteau: 

«qualquer lugar onde há memória de cousas divinas, ou de santos»429. Efectivamente, a 

condição para distinguir um santuário de outro lugar ou edifício entendido pelo fiel ou 

pelos eclesiásticos como sagrado é a existência de manifestações extraordinárias e 

prodigiosas de origem divina430. Falamos de milagres, operados por certa entidade como 

bênção ou graça, individual ou colectiva431. 

 

 

3.2.3. Dinâmicas culturais e espirituais 

 

Embora dedicado ao bispo D. Fernando de Meneses Coutinho (episc. 1513-1540), 

o Tratado de Rui Fernandes expõe considerações menores sobre o património religioso 

do compasso de Lamego. Fala dos mosteiros de Salzedas e de São João, em Tarouca, 

das suas antiguidades e da sua pujança económica. Refere Balsemão e o túmulo do 

bispo D. Afonso, Recião já nas mãos dos Lóios e os dois mosteiros franciscanos do 

compasso, «hum claustral» na cidade e outro de observância, em Ferreirim. Sobre este 

anota: «e o Ifante dom Fernando o manda ora acabar»432. 

Em Lamego, exalta, sobretudo, as obras cívicas do prelado, que de certa forma 

testemunham o início de um clima humanista que imprimiu na cidade, até ao 

episcopado de D. Manuel de Noronha (1551-1569), mudanças significativas no 

urbanismo. Nesse sentido o cronista destaca os melhoramentos ordenados pelo nobre 

bispo no couto da Sé: os reparos das paredes de contenção do leito do bravio rio 

Coura433, o cerco do muro nos jardins e hortas do paço episcopal, o poço, a bomba, as 

carreiras «e mui fermosas bemfeitorias que vossa senhoria tem feitas, que he a milhor 

                                                 
429 Bluteau- Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, 
brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, 
economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores 
portugueses, e latinos... . , vol. 7, p. 485. 
430 Como refere Aires Nascimento: «sociologicamente, nenhum centro medieval de culto se impõe sem 
que em seu torno se divulguem narrativas miraculosas que funcionam como elemento de propaganda e 
atracção e justificam as peregrinações», Nascimento, Aires A.- Milagres medievais.  In  Lanciania, 
Giullia;Tavani, Giuseppe- Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 
1993. Vol.  1, p.  459-460. 
431 Resgatamos, igualmente, a definição de C.A. Ferreira de Almeida: «templo que, apesar de 
originariamente não ter sido igreja paroquial, tem uma certa grandeza arquitectónica, onde o concurso de 
gente devota é grande e a autoridade eclesiástica reconhece uma particular manifestação do sagrado, 
como o seu nome indica». Discordemos, contudo, com o qualificativo «grande», observação meramente 
sincrónica, cf. Almeida- Religiosidade popular e ermidas., p. 75. 
432 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 611. 
433 Rui Fernandes chama-lhe ribeiro de Fafel, idem, Ibid, p. 578. 
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cousa da cidade»434. Exalta ainda o trabalho cateqúetico e pedagógico do prelado que 

mandara pôr «mestres e cartilhas» em todas as igrejas do bispado435. Não refere, porém, 

mais que os aspectos económicos e políticos de algumas instituições e dos indivíduos a 

elas ligados, como os mesteres de Lamego e a sua má administração da cidade, ou os 

condes de Marialva que, por força do seu capital e poderio nobiliárquico estavam 

sempre presentes. Todo o tratado omite cultos, devoções, santuários. Não fala em 

peregrinações, nem relíquias que uma Idade Média, tão próxima, usara como estratégia 

para enriquecer mosteiros e cidades. Pode objectar-se: Rui Fernandes, embora ligado à 

nobreza urbana de Lamego, escudeiro da casa do rei, é um burguês - logo pensa como 

um burguês, não como um eclesiástico. É certo. Mas numa época em que o burgo 

comercial do Porto, por exemplo, acabara de conseguir para a urbe o corpo íntegro de 

São Pantaleão436, era sabido que as devoções constituíam não só um bom catalisador do 

espírito de grupo, como um excelente atractivo para o investimento piedoso (as dádivas 

caritativas) e a própria promoção do espaço tão importante para a sua dinamização 

comercial. 

É contudo plausível que no século XVI Lamego fosse uma cidade não só 

deprimida economicamente, como faz transparecer a crónica de Rui Fernandes, mas 

também espiritualmente. Não se assinala a presença de relíquias notáveis até ao século 

XVII e o primeiro santuário a erguer-se dentro dos termos da cidade, foi o de Nossa 

Senhora dos Remédios, este sob a égide do bispo interventivo e dinamizador a que já 

aludimos, D. Manuel Noronha. Não que certas devoções não inspirassem a deslocação 

ou a atenção de certos fiéis, alguns deles importantes, como os primeiros reis que 

deixaram vários legados em altares da catedral437. E de modo algum podemos esquecer 

o culto, certamente marginal, que se fazia naquele templo ao túmulo do bispo D. 

Salvado Martins (episc. 1331-1349)438. Seguiu-se-lhe, aliás, na cátedra, D. Durão que 

envidou os primeiros esforços no sentido de demarcar o aquífero e frutífero monte junto 

                                                 
434 Idem, Ibid, p. 592. 
435 Idem, Ibid, p. 586. 
436 Resende, Nuno- São Pantaleão «do Porto»: um paradigma de invenção de relíquias em finais da 
Idade Média: [Actas do] XXXIX Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e 
Social: Memória Social, patrimónios e identidades. Porto: APHES, 2010b. Disponível em WWW: 
<http://web.letras.up.pt/aphes29/data/5th/NunoResende_Texto.pdf>. . 
437 «A generosidade do monarca [D. Sancho I] manifestou-se ainda em 1210, ao oferecer um frontal de 
prata para o altar de Nossa Senhora, em satisfação dos seus pecados. A entrega seria feita "per manus 
Patri Lamecensis episcospi". Por sua vez, sua filha D. Teresa, rainha de leão, ofereceu à catedral uma 
lâmpada com ordem para estar permanentemente acesa diante do mesmo altar», Costa- História do 
Bispado e Cidade de Lamego. , p. 111. 
438 Idem, Ibid, p. 174. 
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à cidade com uma ermida dedicada a Santo Estêvão, predecessora da que foi erguida à 

Virgem dos Remédios. Mas Lamego era, ao longo dos séculos XVI e XVII uma urbe 

em franco declínio espiritual e económico. Será necessário esperar pelo século XVIII 

para conseguirmos uma reconstituição da rede de santuários que emergia no circuito de 

Lamego.  

Na Corografia da Cidade, o padre Carvalho da Costa faz já uma descrição 

alargada do património religioso da cidade: 

 

«Tem esta Cidade 1000 vizinhos com muita nobreza, & divididos em duas Paroquias, a Sé, & 

nossa Senhora de Almacave, de que he Abbade о Deão, a qual he Igreja Collegiada com dez 

Beneficiados, & dous Curas: tem mais Cala de Misericórdia, famoso Hospital, & estas Ermidas, o 

Espírito Santo, N. Senhora dos Meninos, N. Senhora dos Remedios, N. Senhora do Desterro, N. Senhora 

do Soccorro, N. Senhora das Virtudes, N. Senhora da Esperança, N. Senhora da Luz, Santo Antonio de 

Fafel, & Sao Lázaro, com tres Conventos de Frades, o primeyro de Franciscanos, amigamente de 

Templarios, depois de Claustraes de Sao Francisco, & hoje de Capuchos Antoninos, cuja Igreja fundou 

joanne Annes Abbade de Sao Pedro das Aguias. O segundo he dos Conegos de Sao João Evangelista, que 

fundou o Doutor Lourenço Mourão Homem, Arcediago da Sé de Lisboa, & Desembargador do Paço , 

para o qual deyxou hua quinta junto à herdade de Santa Cruz ,de q. tomou o nome. O terceyro Convento, 

da invocação de N. Senhora da Piedade, he de Eremitas de Santo Agostinho, & o fundou о Doutor 

Francisco de Almeyda Cabral, Desembargador do Paço. Tem mais hum Mosteyro de Freyras 

Franciscanas da invocação das Chagas, situado junto à praça para o poente hum fermoso rocio, que 

chamaoo campo do Tablado»439.  

 

Porém, ainda que o autor saliente o capital religioso, não aflora o espiritual já que 

nem todas as devoções, e seus respectivos templos, conseguiram alcançar o estatuto de 

santuário ou, tendo-o conseguido, algum tempo depois o perderam, como veremos, 

seguindo alguns exemplos de Montemuro.  

A edição do Santuário Mariano, do agostiniano frei Agostinho de Santa Maria, 

permite-nos já alcançarmos um primeiro reflexo do número de locais especialmente 

visitados por romeiros e peregrinos neste território. Dizemos primeiro reflexo pois, 

como o próprio título da obra indica, interessou a frei Agostinho o inventário de todos 

os santuários dedicados à Virgem. De fora ficaram importantes centros de 

espiritualidade e devoção cristológica e hagiológica que apenas conseguimos 

reconstituir, a partir de 1758, com recurso aos testemunhos dos párocos-memorialistas. 

                                                 
439 Costa- Corografia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal. , p. 240. 
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O Bispado de Lamego aparece no volume III da obra de frei Agostinho e os 

santuários marianos que o autor logrou localizar na região de Montemuro foram os 

seguintes (as devoções sedeadas em ermidas vão em itálico): 

 

1. - Nossa Senhora de Almacave, nesta freguesia440;  

2. - Nossa Senhora de Cárquere, nesta freguesia441; 

3. - Nossa Senhora das Candeias, em Avões442; 

4. - Nossa Senhora do Amparo ou dos Meninos, na freguesia da Sé443; 

5. - Nossa Senhora de Cáliz, em São Cristóvão de Nogueira444; 

6. - Nossa Senhora dos Remédios, na freguesia da Sé445; 

7. - Nossa Senhora da Saúde, em Paredes, freguesia de Almacave446; 

8. - Nossa Senhora do Desterro, na freguesia da Sé447; 

9. - Nossa Senhora do Socorro, no bairro do castelo448; 

10. - Nossa Senhora da Paz, no mesmo castelo de Lamego449; 

11. - Nossa Senhora da Esperança, na freguesia de Almacave450; 

12. - Nossa Senhora das Lages, na freguesia de Almacave451. 

 

Segundo as informações recolhidas pelo agostiniano, no início do século XVIII a 

cidade de Lamego era cingida por uma verdadeira rede de santuários marianos, a 

maioria situados em ermidas. De facto, apenas Cárquere, Candeias e Cales estavam no 

espaço rural de Montemuro. Todas as restantes devoções eram veneradas em ermidas do 

termo da cidade (8) e uma, apenas, na igreja matriz de Almacave. 

Só em 1758 conseguimos ter uma leitura mais abrangente da localização, 

importância religiosa e económica de todos os santuários de montanha. As informações 

                                                 
440 Santa Maria-. , pp. 146-147. Em apêndice documental vão transcritos os verbetes aqui referidos. 
441 Idem, Ibid, pp. 147-152. 
442 Idem, Ibid, pp. 185-186. 
443 Idem, Ibid, pp. 203-208. 
444 Idem, Ibid, pp. 220-224. 
445 Idem, Ibid, pp. 225-227. 
446 Idem, Ibid, pp. 227-229. 
447 Idem, Ibid, pp. 237-240. 
448 Idem, Ibid, pp. 240-242. 
449 Idem, Ibid, pp. 242-243. 
450 Idem, Ibid, pp. 243-246. 
451 Idem, Ibid, pp. 246-249. Por existirem dúvidas sobre a jurisdição desta ermida, sobre se era capela ou 
templo público, excluímo-la da nossa análise, não obstante tratar-se de um espaço cultual com 
características de santuário. O próprio frei Agostinho objecta, a propósito desta questão: «Hoje se vê 
aquelle santuário, & casa daquella milagrosa Senhora (que antigamente foy muyto celebre, & 
frequentada) muyto esquecida; porque os morgados de Balsemão, cuydarão mais de recolher as rendas 
delle, para as dispensar tal vez em gastos supérfluos, do que em cuydarem do culto, & do serviço daquella 
Senhora, que muyto deviam servir, & venerar, como a mayor prerogativa da sua casa, & pela joya mais 
preciosa do seu Morgado.», p. 249. 
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dos párocos memorialistas são, aliás algo discrepantes com as informações recolhidas 

por frei Agostinho. Observemos o mapa 17: 

 

 
Mapa 18 

 

Recolhemos indícios suficientes para qualificar trinta locais como santuários, na 

região de Montemuro. Nem todos se constituem em edifícios. Tanto o Senhor do 

Amparo, no termo de Alhões, como o Senhor dos Perdões, junto ao lugar do Pinheiro 

encontravam-se numa fase embrionária, como veremos, desenvolvendo-se em redor de 

cruzeiros.  

A maioria (catorze) é dedicada a santos (11) ou santas (3), seguindo-se as 

invocações marianas (doze) e as cristológicas (quatro). Veneravam-se estas devoções 

em santuários situados ao longo dos vales, nas encostas, salvo quatro excepções: a 

ermida do Senhor do Amparo (Alhões), a da Virgem do Fojo (Gosende), a de São 

Cristóvão (Felgueiras), a de Santa Luzia (Feirão) e a da Virgem do Monte, todos em 

zonas de altitude entre os 800 e 1000 metros. Esta última é, aliás, a única invocação 
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sedeada numa igreja que era alvo de romagem. As restantes situavam-se em ermidas, 

sendo a invocação venerada o seu orago principal. 

Ao nível dos santuários marianos as diferenças são muito claras. Entre a lista de 

1712, indicada por frei Agostinho para a cidade de Lamego e a dos párocos de 1758 

coincidem apenas as devoções à Virgem das Cales, à Virgem das Candeias, à Virgem 

dos Remédios e à Virgem de Cárquere. Na cidade, somente a nova ermida da Virgem 

dos Remédios é referida, estando então em construção o núcleo do actual edifício, 

iniciado em 1750.  

Como podemos explicar tal discrepância? Teria, algum daqueles cultos, fenecido 

ou adormecido em pouco menos de meio século? A análise ao discurso do Santuario 

Mariano, que faremos em parte no capítulo III, ajudar-nos-á a explicar as diferentes 

percepções sobre o sentido de santuário: uma, a dos eclesiásticos desejosos de enaltecer 

determinados edifícios e instituições (no caso de Lamego a Mitra e o Cabido que de 

alguma forma tutelavam as ermidas urbanas) e outra, também de eclesiásticos, que no 

termo rural das suas paróquias assistiam ao eclodir de cultos, alguns marginais e 

espontâneos, que nem sempre coincidiam com os desejos ortodoxos da hierarquia 

eclesial. 

Porém, interessa-nos agora focar um aspecto relacionado com o papel dos 

santuários na economia local. Estes espaços não constituem, apenas, uma fonte de 

receita indirecta, construída sobre a afluência de devotos e das suas ofertas. Ao redor de 

vários santuários foram estabelecidos mercados e feiras que ciclicamente catalisavam a 

presença de vendedores e compradores. Eram importantes focos de atracção regional. 

Dos trinta santuários, oito possuíam um mercado anual (6) ou mensal (2). Os 

párocos falam em feirinha, feira franca ou cativa. Em Cales, por exemplo, havia um 

mercado mensal de gado e uma outra feira, cumprida anualmente. E muito embora a sua 

realização não acontecesse junto a um santuário, três dos mercados da região faziam-se 

sob a invocação de santos: São Miguel, no Escamarão, São Pedro do Campo, em 

Tendais e São Sebastião, no Campo das Freiras, em Lamego.  

As datas para a realização de todas estas feiras coincidiam com o calendário 

litúrgico da devoção que as tutelava, de tal maneira que durante todo o ano os 

vendedores podiam circular entre os santuários promovendo o seu negócio. Começava 

pelo Santo Amaro, junto às Caldas a 15 de Janeiro e seguia-se o mercado de São 

Sebastião, em Lamego (20 de Janeiro) que durava 7 dias. Durante os meses que exigiam 

a presença dos braços nos campos, entre a Primavera e início do Verão, os moradores de 
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Montemuro podiam prover-se nos mercados mensais (Cinfães, Cales e Souselo) e 

quinzenais (Santo Erício) e em Junho regressavam o movimento religioso e comercial. 

O estio abria com o feirote de São Pedro, sobre Tendais a 28 de Junho, seguia-se a feira 

franca de São Cristóvão em Felgueiras, a 25 de Julho, a da Virgem da Assunção em 

Ruivais, a 15 de Agosto, a feirinha de São Bartolomeu em Parada de Ester a 24 de 

Agosto, a da Virgem do Fojo em Gosende, a 8 de Setembro e, finalmente, a de São 

Miguel, no Escamarão a 29 de Setembro. Sobrevindo o Outono e o Inverno só em finais 

de Dezembro se fazia nova feira, em Lamego, nos campos sob o santuário da Virgem 

dos Remédios, na primeira oitava de São Estevão. 

Convém salientar um aspecto importante nesta rede de feiras e mercados que 

desenvolveremos com mais atenção no capítulo seguinte: a relação dos oragos com os 

locais, os produtos e data da sua realização. Efectivamente nem a escolha do local era 

aleatória, nem nos parece casual a associação de certos bens comercializados a 

determinadas invocações. Apesar de não dispormos de descrições mais concretas sobre 

o tipo bens transaccionáveis na maioria das feiras, não podemos deixar de assinalar que, 

quer os locais onde são realizadas, quer os oragos associados indiciam uma ligação 

muito forte à economia pastoril de que a região era, como vimos, profundamente 

dependente. Segundo os párocos de 1758, realizavam-se três feiras de gado na região, 

todas mensais: uma em Cinfães uma no Couto (Souselo) e uma nas Cales, esta última 

nas imediações de um dos mais importantes santuários marianos de Montemuro. São 

Bartolomeu, culto frequentemente associado a curtidores ou mesteres de peles e 

curtumes, juntamente Santo António (patrono dos animais domésticos), constituíam 

duas das devoções que tutelavam espaços comerciais, estando a primeira próxima a um 

dos corredores de passagem dos gados transumantes452.  

Nesse sentido, devemos reavaliar os santuários a luz de uma perspectiva 

meramente antropológica, relacionando-os com comportamentos individuais ou 

colectivo do tipo teofânico, desencadeados por aspectos da paisagem local. Sem 

queremos apressar análises ou antecipar conclusões, resgatando apenas o perfil-tipo dos 

santuários na serra de Montemuro em 1758, não podemos deixar de notar a sua 

implantação em locais pouco propícias a manifestações místicas, embora não possamos 

descurar (e analisando as narrativas associadas) o vínculo a certos afloramentos 

                                                 
452 Referimo-nos às encostas sul de Montemuro onde o culto a São Bartolomeu parece ter sido activo a 
avaliar pela sua presença como culto patronal e secundário em igrejas e ermidas da região. Ver capítulo 
seguinte. 
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rochosos ou notáveis espécimes arbóreos. Mas talvez estejamos a ignorar um aspecto 

essencial: a posição de tais santuários junto aos vales ou canais de circulação, pode 

indicar que, mais do que um aspecto da manifestação do sagrado na geografia, ali esteja 

impressa a linguagem de uma necessidade terrena: a protecção imediata de pessoas, 

bens e da própria terra, valor maior das comunidades serranas. 
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CAPÍTULO III 

«Fervor e devoção?»: ermidas e cultos na serra de Montemuro. 

 

 

PARTE 1 

HIEROTOPOGRAFIA: A DISTRIBUIÇÃO DAS DEVOÇÕES NO ESPAÇO 

 

A hierotopografia, conceito gizado a partir da Geografia das Religiões, pode ser 

definida como a distribuição de edifícios cultuais ou lugares sagrados em determinado 

território. A definição abrange praticamente todos os espaços cultuados, afectos a 

qualquer religião, onde se presta (ou prestou) veneração ou adoração a entidades 

celestes. Por hagiotopografia, devemos entender a distribuição geográfica dos locais 

onde apenas se veneram santos. Os dois conceitos devem ser diferenciados à luz da 

espiritualidade católica em que se enquadra o nosso trabalho. Efectivamente parece-nos 

incorrecto misturar invocações marianas ou cristológicas, a Santíssima Trindade ou o 

Divino Espírito Santo, com as devoções hagiológicas, sob a designação comum de 

hagiotopografia. 

Ambos os termos são praticamente desconhecidos aos estudos religiosos em 

Portugal. O Dicionário de História Religiosa453 não os indica e só através da toponímia 

a historiografia tem lançado alguma luz sobre a evolução do território segundo as 

devoções nele implantadas. Referimo-nos aos trabalhos de Joseph-Maria Piel454, Pierre 

David455, Avelino Jesus da Costa456, Miguel de Oliveira457 e Almeida Fernandes458 que, 

desde meados do século XX marcaram o panorama dahistoriografia medieval 

                                                 
453 A única entrada ou verbete que aborda a questão embora sem referir o conceito de hiero ou de 
hagiotopografia, é o de Domingos Moreira intitulado «Onomástica religiosa». Nele, o autor aborda a 
problemática da toponímia religiosa, dividindo-a na que se refere a edifícios e monumentos religiosos, 
pessoas eclesiásticas e cultos cristãos. Dentro desta última categoria, Domingos Moreira fala nas séries 
tipológicas que documentam cultos, devoções ou lembranças a Deus, à Santíssima Trindade, a Cristo, ao 
Espírito Santo, aos Anjos, à Virgem, aos Santos e às Almas do Purgatório. Embora se refira à «geografia 
do culto dos santos» o verbete apenas retoma a questão sobre a hagiotoponímia e a sua importância como 
«documento histórico», cf. Moreira- Onomástica religiosa.  In. 
454 Cf. Piel-. 
455 David-.  
456 Costa- O bispo D. Pedro e a organização da Diocese de Braga.  
457 Oliveira- As paróquias rurais portuguesas.  
458 É extensa a bibliografia deste autor sobre a hagionímia ou a hagitoponímia, que o mesmo designa 
como «nomes de lugar devido a nomes de santos», cf. Fernandes, A. de Almeida- Toponímia vianense. 
Cadernos Vianenses. Vol. 7 (1983), p.185-233. Para além deste artigo, o autor deixou um vasto legado 
de investigação onde explorou as questões hagiológica e toponímica como elementos privilegiados para o 
estudo da ocupação e evolução das populações no território português, entre muitos: Fernandes, A. de 
Almeida- Arouca na Idade Média pré-nacional. Aveiro: Edição de autor, 1965.  
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portuguesa. Através da análise hagionímica ou hagiotoponímica, aqueles autores 

tentaram explicar processos de humanização e construção do território, centrando-se na 

questão (então candente) do processo anterior e imediatamente posterior à chamada 

Reconquista cristã, a chamada teoria do Ermamento. De resto, quase toda a discussão 

destes investigadores focou a Idade Média e especificamente cultos patronais titulados 

em igrejas. Actualmente os estudos hagiográficos dirigem-se ainda maioritariamente ao 

período medieval459. 

Aplicada à História a hagio ou hierotopografia deve atender à análise cronológica 

da distribuição das devoções e respectivos templos, procurando explicações para a sua 

eclosão, desenvolvimento e eventual morte. Como tal impõe-se proceder à recolha dos 

oragos (patronais ou secundários, colectivos ou de expressão individual), 

contextualizando-os em vários níveis de análise territorial, desde o micro-espaço em que 

se inserem, até um território mais lato, se o templo ou a devoção constituir epicentro de 

procissões, votos, romarias ou peregrinações. Como tal, a contribuição dos autores 

supra citados, porque fundamentada na medievalidade ficou-se pela análise documental, 

muitas vezes sincrónica, centrada apenas no orago referido pelos documentos, sem que 

a sua localização, em muitos casos, pudesse ser aferida in loco pela persistência do 

referido título em tempo actual. Ainda que, entre a Idade Média e a contemporaneidade, 

muitos cultos tenham desaparecido dos altares e dos templos impõe-se ao historiador 

uma visita aos mesmos para perscrutar sobrevivências e mutações. As devoções, 

enquanto documento histórico, assemelham-se as camadas arqueológicas: a umas 

sobrepõem-se outras que testemunham cultos anteriores, entretanto suplantados, devido 

a factores que importa conhecer. 

Nesse sentido o presente trabalho pretende contribuir para o conhecimento e 

evolução do território através da sua espiritualidade460. Abalançados na ideia de que 

cultos patronais das ermidas e das devoções secundárias que lhe estão associadas 

admitem perscrutar as necessidades, os anseios e as mudanças (sociais, económicas, 

                                                 
459 A propósito da historiografia nacional veja-se o trabalho de crítica e prospectiva de Sobral, Cristina- 
Hagiografia em Portugal: balanço e perspectivas. Revista Medievalista on line. n.º 3  (2007). Embora em 
Espanha o estudo da hagiografia pós-tridentina (de resto muito mais activa dado o contexto político e 
religioso específicos) tem centrado várias linhas de investigação na hagiografia da Idade Média, cf. 
Garcia de la Borbolla, Ángeles- La hagiografia medieval, una particular historiografia. Un balance del 
caso hispano. Hispania Sacra. n.º 51  (1999), p.687-702. 
460 Uma das autoras que se tem debruçado sobre este assunto no mundo mediterrânico e, concretamente, 
nas cidades italianas é Anna Benvenuti. Através do estudo dos cultos patronais, a autora tem 
contextualizado e avaliado a mudança social e económica das urbes que espelham no seu patrono 
transformações, anseios e movimentos ideológicos, cf. entre vasta bibliografia: Benvenuti, Anna , [et al.]- 
Storia della santitá nel cristianesimo occidentale. Roma: Viella, 2005.  
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entre outras) das comunidades que se lhe dedicaram, aplicámos a noção de 

hierotopografia às ermidas de Montemuro tentando superar e completar com a 

observação directa o que faltava no documento escrito. Efectivamente, como referimos 

na crítica documental que elaborámos na parte introdutória desta dissertação, a 

documentação disponível para o estudo e conhecimento das ermidas desta região, para 

além de ser escassa, enferma de lacunas inultrapassáveis. Uma delas, a possibilidade de 

reconstituir a transformação gradual do culto e do espaço arquitectónico que o acolhe. 

Não possuímos documentação suficiente para, na maioria dos casos, conhecer a 

evolução de uma ermida e das suas devoções desde o seu nascimento ou fundação. O 

seu carácter de espaço gerido por interesses colectivos, durante períodos de menor 

vigilância eclesiástica, fez da ermida um local profundamente dinâmico e pouco 

documentado, entre a chegada de novas devoções (ali colocadas por iniciativa de um ou 

mais fiéis), até à transformação do edifício segundo gostos e intenções nem sempre 

coincidentes com os da ortodoxia. 

Impunha-se, pois, o cruzamento de vários documentos e a recolha do maior 

número de informações a serem tratadas estatisticamente com vista a obtenção de 

padrões e modelos que se possam analisar sem a subjectividade e os pré-conceitos que 

têm marcado esta linha de investigação. A metodologia, já explanada na introdução, 

resume-se da seguinte forma: constituição de uma base de informação derivada das 

fichas de recolha, depois tratada em conjunto mas seguindo os dados recolhidos em 

duas fases: uma de recolha presencial a partir da observação directa e outra com dados 

recolhidos na documentação disponível. 

Ao nível da observação directa foram incluídos nas fichas os campos para 

indicação da análise da implantação no espaço da ermida, os elementos do meio natural 

associados e a proximidade a vias. A uma deslocação ao terreno seguiu-se a 

confrontação com outras fontes: cartas topográficas (privilegiando-se sempre as mais 

antigas), exposições escritas e fotografias, de forma a reconstituir o mais fielmente 

possível a envolvência da ermida aquando da sua construção, ou antes das profundas 

modificações urbanísticas do século XX. Embora a indicação dos elementos orográficos 

assente numa observação do presente, sempre que possível recorremos a fontes 

manuscritas cujo teor verse a descrição do espaço onde se edificou o tempo. De facto, 

não podem ser ignoradas as expressões ou alusões a brenhas, pedras, rios e ribeiros, 

etc., que não só contextualizam a edificação, mas o significado da devoção nela 

abrigada. 
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Em relação às vias, a sua indicação é meramente identificativa. Tratar-se-ia de um 

trabalho praticamente impossível o de destrinçar entre caminhos pré-existentes e os que 

foram construídos após a fundação da ermida. Se, por um lado, certos santuários terão 

motivado a abertura de novos troços viários, por outro a existência de percursos viários 

ocasionou o nascimento de devoções eminentemente ligadas ao acto, por vezes perigoso 

e incerto, da viagem. Devemos ter presente que uma das principais características que 

distinguia a ermida da capela, era que a primeira abria a sua fachada e a sua porta 

principal para o caminho, sendo este o verdadeiro espaço público, lugar de todos e de 

ninguém461. Este factor deve ter influído na escolha do local para erecção dos templos 

comunitários. Importa pois esclarecer sobre a natureza da via conducente ao templo ou 

que o torneia: se calçada ou trilho de pé, via regional, urbana ou trans-regional, etc. 

Neste aspecto a documentação, embora escassa em referências à estrutura viária, pode 

auxiliar ao referir procissões ou romagens, actos que indiciam a existência, em algum 

tempo, de trânsito frequente. Sempre que possível e na análise que faremos caso a caso, 

referiremos a existência de vias e se estas poderão ser anteriores ou posteriores ao culto 

em análise. 

Outro aspecto que apenas pode ser colhido pela observação directa é o das 

devoções secundárias. Se para as igrejas conhecemos a disposição dos altares e 

respectivas imagens na estrutura eclesial, recorrendo para isso às Memórias de 1758, 

para as ermidas pouco mais sabemos do que o título do orago principal. Mas, ao longo 

dos séculos, os altares foram sendo preenchidos por imagens que estimularam novas 

devoções. Acautelando o carácter das esculturas enquanto mobiliário passível de ser 

transportado em qualquer época, não podemos deixar de assinalar a importância das 

devoções secundárias presentes nos retábulos como registo histórico. Efectivamente a 

presença de uma entidade diferente da do orago principal testemunha uma necessidade, 

uma aproximação a um culto em voga ou cujas características taumatúrgicas o tornem 

passível de tornar-se um dos novos patronos da comunidade - ou até suplantar o titular 

principal, como aconteceu em vários casos. 

Por outro lado, uma deslocação às ermidas em estudo permitiu-nos avaliar as 

transformações arquitectónicas do espaço e o seu capital artístico e funcional (retábulos, 

altares, tumularia, azulejaria, pintura retabular e de caixotão, etc.) assim como a 

                                                 
461 Ainda em 1904, o Manual de Direito Parochial refere: «a principal característica as capellas publicas 
é que estas devem ter porta para a rua, por onde os fiéis possam entrar livremente», Silva- Manuel de 
Direito Parochial. , p. 374. 
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existência de certos equipamentos e infra-estruturas exteriores que denunciam a 

utilização da área envolvente para acolhimento de romeiros ou para a realização de 

feiras e mercado, assinalando assim proto-santuários. Por outro lado, a existência de ex-

votos constitui um notável testemunho da qualidade particularmente miraculosa do local 

e tal nem sempre é referido na documentação ou, sendo-o, a existência de ofertas 

votivas dirigidas a entidade secundária é arredada da história escrita do edifício. 

Nunca, cremos, um trabalho histórico deste alcance poderá dispensar uma visita 

aos edifícios visto que estes constituem, por si, o documento. Não poucas vezes uma 

cartela ou inscrição comemorativa assinala a construção ou reedificação do templo. Na 

ausência de documentação manuscrita ou impressa este é o único registo cronológico 

disponível. Dado que o nosso trabalho se alicerça entre os séculos XVI e XVIII (1500 a 

1799) e dado que a única documentação de teor estatístico-descritivo data de 1758, um 

período de quarenta e um anos restou sem qualquer indicador documental. Após um 

primeiro levantamento dos edifícios em monografias regionais e outras fontes, foi 

possível constatar, por deslocações à região, a existência de, pelo menos, seis edifícios 

construídos e datados epigraficamente entre 1760 e 1787462. 

 

1.1. A ermida-tipo em Montemuro. 

Da primeira análise do conjunto de 206 ermidas inventariadas, podemos traçar um 

perfil-tipo da ermida montemurana e da sua implantação no contexto geográfico do 

maciço de Montemuro.  

Trata-se de um edifício construído maioritariamente em espaço urbano (46%), 

situado a uma altitude média de 581 metros. Os valores de implantação segundo a 

altitude situam-se entre os extremos de 50 e 1209 metros, constituindo o segmento de 

400 a 501 metros aquele com o maior número de edificações (87).  

 

                                                 
462 Empregamos a expressão «pelo menos», pois admitimos que, não obstante o bom conhecimento que 
temos da região, ao nosso trabalho de pré-inventário tenha faltado a inclusão de ermidas cujo estatuto 
jurídico não estivesse definido nem fosse conhecida, documentalmente, a cronologia do edifício. Inclui-se 
neste conjunto, por exemplo, a capela dita de Nossa Senhora da Livração, no lugar de Mourelos, freguesia 
de Tendais, que pode ter sido edificada, como oratório particular, em 1757 e no século XIX desagregada 
de uma casa nobre, tornando-se, então, espaço de culto público. Como este existem outros casos. Entre 
finais do século XVIII e o período de confontos entre liberais e miguelistas a região parece ter assitido a 
um afã construtivo de edifícios religiosos de teor votivo ou comemorativo. 
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Gráfico 3 

 

Se considerarmos as ermidas situadas em locais periféricos (28%) e aquelas em 

locais isolados (26 %) obtemos um valor superior ao da implantação em espaço urbano. 

Contudo, a noção de periferia, como já fizemos questão de frisar, constitui um indicador 

geográfico pouco fiável dado que a evolução urbanística ocasionou situações de 

aproximação/afastamento às ermidas, antes, durante e após o período cronológico em 

estudo.  

Em termos de distribuição por unidades administrativas, o seguinte quadro elucida 

sobre a repartição do número de edifícios por freguesias e municípios no século XVIII: 

 
MUNICÍPIO PARÓQUIA FOGOS 

(1758) 

HAB (1758) FOGOS 

(1768) 

N.º 

ERMIDAS/FREG. 

ERMIDAS/MU

N. 

HAB./ERMIDA 

Alvarenga Alvarenga 268 1148 268 4 4 287 

Aregos Anreade 250 851 250 1 13 851 

Aregos Freigil 95 353 95 2  176,5 

Aregos Miomães 157 470 157 1  470 

Aregos Ovadas 143 492 143 4  123 

Aregos Panchorra 70 243 71 2  121,5 

Aregos São Cipriano 194 576 194 2  288 

Aregos São Romão de Aregos 85 311 85 1  311 

Cabril Baltar de Cabril 86 406 86 2 4 203 

Cabril Moimenta de Baltar 20 117 21 2  58,5 

Cinfães Cinfães 580 1840 145 9 9 204,4444 

Couto da Ermida Ester 109 445 109 2 6 222,5 

Couto da Ermida Sobradinho de Paiva 106 369 106 4  92,25 

Ferreiros de Tendais Alhões 28 114 28 2 17 57 
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Ferreiros de Tendais Bustelo 57 192 57 0  0 

Ferreiros de Tendais Ermida do Douro 40 100 61 1  100 

Ferreiros de Tendais Ferreiros de Tendais  874 41 6  145,6667 

Ferreiros de Tendais Gralheira 60 189 60 1  189 

Ferreiros de Tendais Oliveira do Douro 357 1085 357 6  180,8333 

Ferreiros de Tendais Ramires 45 157 45 1  157 

Gosende Gosende 170 620 160 6 6 103,3333 

Lamego Almacave 591 1975 1039 13 50 151,9231 

Lamego Arneirós 170 577 170 2  288,5 

Lamego Avões 73 245 73 1  245 

Lamego Bigorne 29 99 29 2  49,5 

Lamego Cambres 384 1335 300 8  166,875 

Lamego Ferreiros de Avões 80 258 80 0  0 

Lamego Penajóia 439 1785 439 8  223,125 

Lamego Penude 169 595 169 4  148,75 

Lamego Pretarouca 31 143 31 2  71,5 

Lamego Samodães 105 362 105 4  90,5 

Lamego Sande 110 430 110 2  215 

Lamego Sé 639 2781 639 4  695,25 

Magueija Magueija 120 450 120 5 5 90 

Mezio Mezio 93 330 93 3 3 110 

Moção Moura Morta 53 203 56 1 11 203 

Moção Picão 285  81 1  - 

Moção Pinheiro 236 712 236 9  79,11111 

Nogueira São Cristóvão de 

Nogueira 

470 1654 470 4 4 413,5 

Paiva Espiunca   300 1 1 - 

Parada Parada de Ester 191 538 141 5 5 107,6 

Resende Cárquere 223 760 233 3 16 253,3333 

Resende Feirão 25 80 25 1  80 

Resende Felgueiras 98 274 98 5  54,8 

Resende Resende 649 1849 649 7  264,1429 

Sanfins Escamarão 36 146 36 0 14 0 

Sanfins Espadanedo 126 381 126 1  381 

Sanfins Fornelos 118 481 118 1  481 

Sanfins Moimenta do Douro 94 287 94 0  0 

Sanfins Santa Marinha de 

Nespereira 

152 431 152 1  431 

Sanfins Santo Erício de 

Nespereira 

160  160 2  - 

Sanfins São Tiago de Piães 300 1159 300 5  231,8 

Sanfins Souselo 164 569 164 2  284,5 

Sanfins Tarouquela 144 406 144 1  406 

Sanfins Travanca 96 349 96 1  349 

São Martinho de 

Mouros 

Barrô 429 1337 429 5 29 267,4 

São Martinho de 

Mouros 

Paus 300 1274 383 6  212,3333 

São Martinho de 

Mouros 

São João de Fontoura 200 772 200 4  193 

São Martinho de 

Mouros 

São Martinho de Mouros 345 1119 345 14  79,92857 

Tendais Tendais 330 1240 330 9 9 137,7778 

Quadro 2 - Repartição do número de ermidas por freguesia e município em Montemuro (1758-1768) 

São cinco as freguesias com o maior número de ermidas: São Martinho de 

Mouros, Almacave, Cinfães, Pinheiro e Tendais. Já Bustelo, Ferreiros de Avões, 

Escamarão e Moimenta não possuem outro templo de culto além da igreja matriz.  
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A nível concelhio é nos termos de Lamego, São Martinho de Mouros, Ferreiros de 

Tendais, Resende e Sanfins que se regista o maior capital religioso imóvel. 

Parece ficar clara a relação entre o número de habitantes e o número de edifícios 

públicos religiosos. De facto é nos concelhos e nas paróquias com o maior índice 

populacional que se ergueram mais templos. A média do rácio obtido pela divisão do 

número de habitantes em 1758 pelo número de ermidas na segunda metade do século 

XVIII dá-nos um valor médio de 207 indivíduos por edifício. Embora as dimensões de 

cada ermida sejam variáveis, os números indicados sugerem que uma das razões para a 

edificação de novos templos se devia, entre outros, a factores demográficos. 

Edificadas ao longo dos vales, concentradas nas encostas setentrionais de 

Montemuro, a construção de ermidas acompanhou o fluir da vida social e económica 

das populações. A proximidade aos cursos de água parece ser, aliás, condição 

indispensável para a existência de um templo (igreja ou ermida), sem que isso 

signifique uma relação simbólica ou espiritual. Sem água não existe vida, nem 

prosperam as comunidades. 

 

 

Mapa 19 
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Por outro lado, as ermidas isoladas, algumas delas constituídas como santuários, 

posicionam-se outrossim ao longo das encostas dos vales, não muito longe dos núcleos 

populacionais. A ideia do santuário situado no topo dos montes, em locais 

pretensamente hierofânicos – ideia estimulada pelas generalizações teóricas de Mircea 

Elíade, por exemplo463 – perde aqui importância para os santuários dispostos ao longo 

das encostas, nos vales ou nos planaltos/planícies. A razão para tal parece ser menos 

mística e mais prática: convinha ter nos limites da comunidade e do micro-agro-silvo-

sistema464 a protecção adequada ao espaço e aos seus cultores.  

De resto, os santuários de montanha, aqueles modelados por características por 

vezes demasiado incertas que ligam aos cumes a prerrogativa de uma ligação ao mundo 

cósmico ou divino, são uma minoria inexpressiva e nem sempre se situam no local mais 

propício a arroubos místicos. Devemos, aliás, ter a sensibilidade necessária para analisar 

e destrinçar entre as transformações ocorridas na paisagem e o que constituiria, para os 

devotos de então, o local ideal. Num território montanhoso, onde teoricamente todos os 

cumes podiam constituir uma aproximação ao divino, entre o outeiro no centro da 

freguesia e o pico nos limites da mesma, qual deles os fiéis escolheriam para venerar 

uma entidade propiciatória? 

Outrossim na documentação memorialista de setecentos abunda a descrição de um 

certo locus amenus que envolvia o santuário: o «hum ameno & delicioso valle» onde 

situava a casa da Senhora da Saúde nos arredores de Lamego, ou na mesma cidade, o 

exemplo da casa de Nossa Senhora dos Remédios (situada a meia encosta e não no topo 

da serra) sobre a qual o vigário da Sé redige a seguinte exposição: «he esta Capella 

muyto frequentada de gente, asim por hirem vizitar a Senhora, como se devertirem em o 

deliciozo Sytio della, coberto da sombra de innumeraveis Castanheyros, Chopos, e 

álamos, e muyto abundante de agoa de varias  fontes; e aos Sabbados quazi se despovoa 

a Cidade, e seos arredores, para hirem a dita Capella ouvir missa, e Rezar na  Ladainha 

da Senhora.»465 A ideia da peregrinação sofredora e penitente até ao cume da montanha, 

parece diluir-se ante esta exposição sobre refrescantes passeios até tão delicioso sítio, 

mais propício a cortesias e ao divertimento do que a orações e meditação. 

                                                 
463 Eliade, Mircea- O Sagrado e o Profano. Lisboa: Livros do Brasil, 2002. ISBN 972-38-0926. 
464 Almeida, Carlos Alberto Ferreira de- Arquitectura Românica de Entre Douro e Minho. Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto,  1978. , Vol. I, p. 49. 
465 Vieira-.  
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Como já referimos no ponto 3.2.3. do capítulo anterior, são apenas 4 os santuários 

localizados no topo de Montemuro, todos na região planáltica, embora São Cristóvão, 

em Felgueiras e São Pedro do Campo, em Tendais, se ergam no extremo do plató ou 

num pequeno montículo que se destaca do plano466. Com uma distribuição assaz visível, 

na paisagem, de estruturas roqueiras, picos e penhas, seria de esperar uma ocupação 

mais frequente desses extremos, confirmando assim o arquétipo da montanha sagrada 

ou montanha cósmica467. Mas, para as comunidades serranas, geracionalmente 

mergulhadas nesta paisagem, convivendo lado a lado com vastas paisagens abertas, 

gigantescas moles graníticas ou xistosas que se impõem no horizonte, os cumes 

pareceriam lugares-comuns. É certo que, através do mimetismo com outras devoções, 

como a Senhora da Lapa, se veneravam entidades resgatadas das brenhas ou a estranhos 

penedos e que estes, por razões que se prendem com a forma ou acontecimento nele 

ocorrido, tenham recebido o nome ou sacralização através de uma cruz ou cruzeiro. Em 

1758, por exemplo, no lugar de Bustelo da Laje, «hu Serto penedo, em que aperese feita 

hua crus em Sertos dias do anno Sem Se ber quem a fas digno de Reparo a toda a 

gente»468. Por certo não seria, na região, a única laje, mole ou afloramento a causar 

espanto nos habitantes e passageiros que por aqui transitavam. Ali se refugiavam feras e 

ladrões, ali existiam desenhos e símbolos ininteligíveis que o homem moderno lia à sua 

maneira469. Como pudemos constatar, um número considerável de ermidas e igrejas 

foram construídas sobre rocha viva ou afloramentos cuja notabilidade pode ter 

proporcionado a eclosão de um culto ou constituído local propício para a edificação de 

templo.  

Contudo, à medida que caminhamos para o final do século XVIII, embora a 

crescente empatia espiritual com o percurso sacrificial de Cristo congregue esforços 

para a construção de templos no topo de colinas ou em encostas - dando depois origem 

a Calvários e vias-sacras - uma imagem de agradabilidade ligada a zonas aquíferas e a 

abundante vegetação constitui o tópico do santuário rural barroco. Devemos ter o 

                                                 
466 Embora ambas as ermidas se destaquem no planalto, existe uma diferença substancial entre ambas em 
relação às comunidades que as veneram: São Pedro, no centro do Campo, não é visível desde Tendais, o 
termo paroquial que integra. Por outro lado, São Cristóvão ergue-se no topo de uma encosta, sobre um 
afloramento que a destaca na paisagem, tornando esta ermida visível dos vales abaixo. Esta visibilidade é 
importante para entender a natureza do culto, como dissertamos mais à frente. 
467 Eliade-. , p. 51. 
468 Bustelo [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 1361-1364. Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 7, 
memória 98. 
469 A Casa da Moura, sobre os lugares de Marcelim e Mourelos (f. Tendais), onde uma imagem rupreste 
em forma de pé humano sugeria a presença misteriosa de uma moura encantada. Os exemplos sucedem-se 
na vastíssima bibliografia de teor etnográfico publicada sobre a região. 
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cuidado de diferenciar entre uma encenação paisagística e arquitectónica, como é o 

Calvário (realização material de um programa catequético), e o nascimento de um 

santuário cristológico470. Efectivamente, M. Eliade tem razão quando refere «para os 

cristãos, é a Gólgota que se encontra no cume da montanha cósmica»471 pois os 

Calvários recriam a verdadeira montanha sagrada possibilitando a inclusão das 

comunidades na dramatização cíclica da tragédia da Paixão e Morte do Salvador. O 

santuário expressa uma espontaneidade difícil de ignorar. 

Neste sentido, cremos estar perante uma mudança no paradigma eremítico que 

marcou o clima espiritual e devocional da Idade Média, sobre o qual se fundamentaram 

vários santuários (na sua maioria marianos) ligados a lapas, brenhas e penhas, 

edificados ao longo da época moderna em paisagem aberta, à margem de pastagens e ao 

longo dos vales. E concluímos, afinal, que quer a noção de locus ameonus, quer a 

escolha do espaço sagrado não se encontram invariavelmente presos no tempo às 

mesmas percepções sensórias e sobre a mesma noção (ou necessidade) do local 

providencial, tão variável e tão dinâmico como as populações que o escolhem. 

 

1.2. O imago mundi e o locus amoenus: noções ideais? 

As noções de imago mundi ou axis mundi prendem-se com ideias de, 

respectivamente, centro e eixo, sobre os quais se organiza o espaço humanizado e 

habitado. Tais noções foram desenvolvidas e tratadas por antropólogos, historiadores 

das religiões e mesmo filósofos como G. Bachelard, Mircea Elíade entre outros472. 

Ambos os conceitos, aplicados ao nascimento de um culto e à construção e de um 

templo para o culto de certa entidade, implicam que se atribua um significado especial, 

uma simbologia arquetípica à escolha do local e a à sua transformação de espaço vazio 

caótico ou profano em espaço sagrado. Efectivamente, quando munidos de 

fundamentação literária, oral ou escrita, sobre a eclosão de certos cultos, podemos 

encontrar material narrativo capaz de lançar luz sobre o móbil da escolha do local e da 

devoção. São frequentes as narrativas legendárias sobre aparições, sinais misteriosos 

que conduziram homens, mulheres, crianças e animais até um local providencialmente 

                                                 
470 Não esquecendo, porém, a reconversão de um em outro, isto é, que certo santuário pode adquirir o 
estatuto de Calvário (dada a sua implantação favorável à mimetização do percurso de Via-Sacra), ou, 
como no caso exemplar do Senhor dos Desamparados (f. Oliveira do Douro), a devoção a Cristo 
Crucificado no Gólgota tornar-se um santuário cristológico. 
471 Eliade-. , p. 52. 
472 Sobre as noções de espaço, no campo disciplinar da Antropologia, veja-se o trabalho de síntese de 
Silvano, Filomena- Antropologia do Espaço: uma introdução. 2.ª edição. Lisboa: Celta editora, 2007.  
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escolhido para receber uma imagem ou um sinal da vontade de Deus, através de Cristo, 

dos Santos e, mais frequentemente, da Virgem Maria. Muitos deles encerram alusões ao 

carácter estéril da terra, depois abençoado pela entidade descoberta. Através dos 

constantes aparecimentos e desaparecimentos de imagens, podemos entrever tensões 

sociais e comunitárias pela posse de espaços vitais nos termos da aldeia ou paróquia, ou 

avanços e recuos no povoamento e na humanização do território. Todavia, sobre a 

maioria dos edifícios religiosos e a sua fundação as fontes são silenciosas e por vezes 

contraditórias. Quando não se trata de um santuário, as razões para a edificação da 

ermida ou mesmo da igreja, perderam-se entre a inexistência de uma memória escrita ou 

oral e o eclipse das tradições. E à força de considerarmos o sagrado ignoramos a sua 

pré-existência, esquecendo de questionar a razão para a sua sacralização. 

Um dos aspectos negligenciado no estudo dos espaços sagrados, e nomeadamente 

sobre a construção de igrejas ou de ermidas, é o da propriedade da terra onde se edifica 

o templo. Para algumas igrejas paroquiais e monásticas dispomos de fontes, como as 

Inquirições de 1258 que aludem ao proprietário; e, para os complexos monásticos, as 

Regras e algumas lendas etiológicas fornecem-nos dados sobre a localização (de resto 

tipificada) dos mosteiros. Associadas a um património individual ou linhagístico, as 

capelas e os oratórios erguiam-se adossados a habitações ou em terrenos particulares. E 

as ermidas? Quais os requisitos para a construção de uma ermida e que razões presidiam 

à escolha do local para a sua edificação? 

A maioria das ermidas em Montemuro situa-se dentro dos limites 

urbanos/periféricos da comunidade que se acolhe sobre a devoção nela cultuada. Por 

isso a sua construção liga-se, invariavelmente, à história da povoação. E, se em alguns 

casos a devoção fez surgir o lugar, cremos que na maioria deles foi a ermida que se 

acomodou à estrutura do povoado como sugerem a observação directa do espaço e as 

fontes disponíveis. Não esqueçamos, contudo, que a posição da ermida na textura 

urbana ou do termo obedece a determinadas regras que importa elencar. Desde logo, e 

como já referimos, a questão da propriedade. 

Quando, em 1258, os inquiridores correram o jovem país para acautelar a gestão 

dos bens régios, uma das perguntas que colocavam aos moradores das terras era: a quem 

pertencia as igrejas e os direitos do padroado? Embora não existam estudos sobre esta 

valiosa fonte medieval para a região de Montemuro, um levantamento efectuado no 

julgado de Aguiar de Sousa indica que, no século XIII, os templos paroquiais 

encontravam-se maioritariamente fundados em terras de leigos nobres: entre herdadores, 
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membros de certas linhagens e o rei. Efectivamente, «as igrejas também podem ser 

consideradas como uma forma de propriedade, compreendendo não apenas o edifício 

religioso, como as terras que lhe estavam adstritas e os direitos que recebiam dos 

fiéis»473.  

Ora, nos estudos sobre igrejas, ermidas e mais frequentemente sobre santuários, 

quase nunca é questionada a pré-existência, ou seja, a quem pertencia a propriedade 

sobre a qual foi edificado o templo. Tal dever-se-á, não apenas à distracção dos 

investigadores relativamente a este importante dado mas também à ausência de fontes. 

Efectivamente lutámos com tal ausência e com a incapacidade de assegurar um 

conhecimento abrangente sobre o estatuto de todas as propriedades associadas aos 

templos que investigámos. Intentaremos abordar esta questão nos estudos de caso que 

apresentamos, mas por ora não podemos descurar, num âmbito de conjunto, dois dados 

que tratamos estatisticamente e que podem levantar pistas sobre a questão da 

propriedade: a implantação da ermida em relação aos povoados e a sua orientação. 

Como referimos, a ermida montemurana caracteriza-se por se localizar 

maioritariamente em contexto urbano (46%) e periférico (28%). Mesmo sem 

documentação e sem a intervenção da arqueologia, pensamos que será impossível 

atribuir à ermida a função de catalisador da humanização, sendo a situação inversa a 

explicação mais provável. Os dados estatísticos disponíveis indicam que um aumento 

populacional ou a distância à igreja podia ocasionar a edificação de uma ermida ou a 

conversão desta em matriz474, mas desconhecemos, em Montemuro, que ao templo 

tenha sucedido uma povoação475. No caso das igrejas de fundação medieval, não 

podemos deixar de notar que todas se encontram implantadas em espaço periférico ou 

isolado e que a povoação foi crescendo na sua direcção (ver quadro 3 dos anexos). 

 

                                                 
473 Mattoso, José; Krus, Luís; Bettencourt, Olga- As Inquirições de 1258 como fonte da História da 
Nobreza - o Julgado de Aguiar de Sousa. Revista de História Económica e Social. n.º 9  (1982), p.17-
74., p. 33. 
474 De resto, os ainda incipientes estudos sobre povoamento e as próprias fontes medievais como as 
Inquirições fornecem-nos a imagem de um território desprovido de templos menores. E sobre as razões 
para a escolha do local nada sabemos; cf., por exemplo, o estudo de Marques, José- O povoamento das 
aldeias transmontanas de Gache, Justes, Torre e Saudel, no século XIII. Estudos Transmontanos. n.º 1  
(1983), p.105-130. 
475 Mais adiante referimos o caso de Torre de Beba, que consideramos revelador da formação de um 
núcleo humano a partir da edificação do templo. Outrossim consideramos Cales (f. São Cristóvão de 
Nogueira), um paradigma da formação de um lugar a partir de um santuário. Embora residuais, outros 
casos poderão existir. 
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Mapa 20 

 

O facto das ermidas se situarem no núcleo urbano ou nos seus arredores coloca 

duas questões fundamentais: dada a necessidade de aproveitamento e a divisão dos 

terrenos no termo da povoação como se processaria a escolha do lugar para a edificação 

da ermida? E seria este público ou privado? 

A noção de público e de privado remete-nos para uma discussão que escapa ao 

âmbito deste trabalho, mas que importa aflorar, pois se o que pertencia a um indivíduo 

ou instituição estava devidamente documentado e demarcado pela lei e pelo registo 

escrito, nem sempre os autores coincidem na descrição do que era comunal ou 

comunitário. Efectivamente existiam espaços de todos e de ninguém, como os 

caminhos, os cursos de água e certas porções de terreno montanhoso, mas a cobiça dos 

senhores e das instituições laicas e religiosas pelo controle do território e das suas 

produções não deixaria espaço a uma hipotética gestão popular que a antropologia 

pretendeu validar476. Aliás, mesmo no controlo do património religioso das ermidas, tal 

                                                 
476 Cf., por exemplo, os estudos de Jorge Dias sobre o comunitarismo em Rio de Onor: Dias, J.; Dias, M.; 
Galhano, F.- Rio de Onor, comunitarismo agro-pastoril. Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos 
de Etnologia Peninsular, 1953.  
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ideia de comunitarismo carece de maior fundamentação, como já expusemos no I 

Capítulo e teremos a oportunidade de abordar novamente quando tocarmos a questão da 

jurisdição e da conflituosidade. O mais certo é que determinada comunidade explorasse 

ou usufruísse de bens colectivos geridos por quem detinha o poder do registo e da 

organização ou que tais bens, inicialmente «públicos» se tornassem propriedade 

familiar477. Cremos que há uma tendência, anacrónica, a considerar o povo, entidade 

abstracta, paradoxal e heterogénea, como sendo dotada de uma figura jurídica que 

efectivamente não possuía no Antigo Regime. 

Não obstante, Jorge Dias (e de resto a «escola» antropológica que integrou) 

distingue vários tipos de propriedade imobiliária colectiva: lameiros, pastagens de 

monte, bosques, terras de semeadura, águas, moinhos, edifícios públicos478. A 

documentação que levantámos sobre Montemuro, não alude ao teor público ou 

comunitário deste género de bens e no respeitante à terra até os pastos, maninhos e 

certos troços de cursos de água se encontravam na posse de senhores. No tocante à zona 

de pastagem onde pousavam os gados da transumância, embora as comunidades 

usufruíssem, como já referimos, da sua presença, os maiorais quase sempre pagavam 

dízimos, foros ou rendas a certas instituições479. 

Um esboço cartográfico apresentado por Carlos Alberto Medeiros sobre a 

ocupação do solo na Panchorra fornece-nos uma ideia sobre a organização do espaço 

aldeão e a inserção do templo nesse território. A Panchorra autonomizou-se na viragem 

do século XV para o século XVI, ao tornar-se uma paróquia curada servida pela 

pequena ermida de São Lourenço. Como a maioria das igrejas paroquiais edificadas 

nesta região o templo situava-se ligeiramente afastado da povoação480 - no caso da 

Panchorra quase no extremo, num pequeno promontório sobre o rio Cabrum e no centro 

de uma área de produção cerealífera. A sua inserção neste espaço cultivado e de acesso 

imediato à aldeia sugere que a primitiva ermida foi construída dentro de uma área 

devidamente repartida por vários proprietários e não em espaço comum. Infelizmente as 

alterações subsequentes da paisagem não nos permitem aferir da forma e disposição 

original do terreno onde a ermida foi levantada. Mas dada a sua implantação, num 

                                                 
477 Cf. Dias, A. Jorge- Comunitarismo: Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria 
Figueirinhas.  
478 Idem, Ibid, o autor não refere o que entende por edifícios públicos. 
479 Apenas no caso de Faifa se refere ajuste entre os pastores e os moradores daquele lugar, revertendo 
para a igreja de Ester certo dízimo pela cedência dos pastos, cf. Costa- Ester [Memória Paroquial de].  
480 «Ao fundo do lugar da Panchorra», como refere o pároco da freguesia, em 1758: Nunes, Pedro da 
Silva- Panchorra [Memória Paroquial de] ibid. vol. 27, memória 43. 
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outeiro, sobre um afloramento, à margem do caminho de acesso ao rio Cabrum e ao 

espaço agrícola da do termo da aldeia, devemos considerar que a propriedade, ou 

segmento da mesma, fosse particular. E que o aproveitamento do afloramento rochoso, 

parte estéril e portanto dispensável da área agrícola, influísse na escolha do local ideal. 

Observação semelhante colhemos aquando da visita à ermida de São Pelágio na 

periferia de Forjães (f. Fontoura) (fotografias 6 e 7): ao campo pré-existente foi retirada 

uma pequena porção no seu limite junto ao caminho de acesso à aldeia, para construção 

do edifício de culto. 

Dada a escassez de terra livre, sobretudo na região de montanha, qualquer fracção 

de solo junto à povoação era passível de ser explorado, como no caso de Meridãos (f. 

Tendais), cujo termo foi sendo ampliado, arroteado e devidamente demarcado ao longo 

dos séculos XVI e XVII. A maior parte da propriedade era aí reguenga seguindo-se um 

forte controlo de casas monásticas beneditinas e cistercienses481. Com base nesta leitura, 

aventamos a hipótese de que, quer em contexto urbano quer em contexto periférico, a 

propriedade onde se erguia a ermida fosse particular sendo o espaço cedido por 

indivíduo ou instituição para a sua construção, salvaguardando contudo o espaço útil da 

propriedade. Nesse sentido, o aproveitamento de moles rochosas, afloramentos ou 

enfiamentos junto a caminhos e na divisão de propriedades poderia significar tão-

somente um aproveitamento da área e menos uma apropriação simbólica do espaço. 

Na análise que fizemos das implantações das ermidas, sempre subjectiva e ditada 

pelas alterações paisagísticas, convencionámos repartir a distribuição/associação dos 

edifícios aos/pelos seguintes elementos naturais ou humanos: curso de água, nascente, 

cume/outeiro,  planície/planalto, pastagem natural/plantada, afloramento rochoso, 

espécie arbórea notável, sopé/várzea/depressão, encosta/vale, arqueossítio e vias. O 

nosso objectivo foi o de questionar a envolvência dos edifícios para encontrar padrões 

ao nível da sua implantação e posicionamento dos edifícios. Como refere C. A. Ferreira 

de Almeida «é necessário dar atenção à fenomenologia do ambiente desde o arvoredo, a 

cuja sombra se come e descansa, se dança e canta, até á fonte, desde as visitas 

deslumbrantes aos acidentes da natureza, desde as vivências ricas e contrastantes do 

                                                 
481Cf. o nosso trabalho: Resende- Escrever História sem palavras. A influência económica e espiritual dos 
mosteiros cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra de Montemuro, através da análise de 
fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In. 
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humano e do divino, do sacro e do profano, do sério e do lúdico»482. O resultado desta 

sistematização foi o seguinte: 

  

 

Gráfico 4 

 

A distribuição actual dos edifícios por áreas de encosta (28%), de pastagem 

natural ou de campos agrícolas (22%) é significativa, não obstante o nosso 

desconhecimento sobre a organização espacial do território à data da construção da 

ermida. Admitindo porém, similitudes ao nível da repartição humana e agrícola do 

espaço, tais percentagens ajudam a corroborar o que referimos e exemplificámos acima, 

nos casos de Panchorra e Forjães.  

A ocorrência de ermidas483 junto a afloramentos rochosos, a cumes ou outeiros 

orça, respectivamente os 11 e os 16 %. Poderão tais quantitativos considerarem-se 

resultado da «predisposição para o sagrado»484 a que aludia C. A. Ferreira de Almeida e 

uma plêiade de autores estrangeiros? 

A resposta torna-se difícil sem que os documentos falem e estes não existem. Se 

para certos santuários possuímos, ainda que depurado, o testemunho de certos 

acontecimentos maravilhosos ou numinosos485, associados a aparições, sucessos ou 

avisos, na maioria dos casos estamos perante a construção de um edifício destinado a 

                                                 
482  Almeida- Religiosidade popular e ermidas., p. 82. 
483 E, naturalmente, a associação das devoções nelas cultuadas aos espaços de edificação. 
484 Almeida- Religiosidade popular e ermidas., p. 79. 
485 Cabe referir aqui o exemplo, geograficamente próximo, de São Domingos, onde certa mole rochosa 
junto à ermida propiciava a concepção. A fama do espaço, que dever-se-á, antes de mais, à intervenção 
dos Pregadores, ganhou contornos nacionais graças à intervenção dos reis Afonso V e João II que 
recorreram ao local para obterem a intercessão pelo ritual propiciatório. 
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veneração de um culto que ad fundamentis nada tem de extraordinário. Se é certo que 

«o homem tem uma necessidade fundamental de significados»486, não podemos 

descurar o seu carácter prático e a sua previsibilidade perante as adversidades. Por 

exemplo, o aproveitamento de afloramentos rochosos para a edificação de certo edifício 

não será apenas isso mesmo, um aproveitamento? Pelas aldeias de Montemuro 

encontramos inúmeros casos de utilização das abundantes lapas e penedos como 

complemento à construção de paredes e fundações (fotografias 1 e 2)487. E no 

respeitante aos cumes, onde se situam apenas 16 % das ermidas, mais do que sítios 

propensos a hierofanias, deve destacar-se a posição vigilante do santo protector ou 

intercessor ali venerado: «a escolha dos montes sobranceiros às paróquias e às agras 

para implantação de capelas resulta também de crenças, segundo as quais essas ermidas, 

brancas e dominantes, protegiam os campos e as povoações»488. Esta asserção serve 

tanto para os cumes, como para as encostas, devendo, quanto a nós, salientar-se a 

posição visível (e, portanto, apotropaica) do edifício. 

Este aspecto prático parece repetir-se no que respeita ao respeito pela orientação 

canónica (Este-Oeste) do edifício religioso489. No estudo e inventário que executou 

sobre o património religioso de Tarouca, o arquitecto Hélder Cerqueira de Souza 

determinou que o número de edifícios construídos segundo as normas da Igreja (vinte e 

um) aproximava-se dos que seguiam a orientação Norte-Sul (dezassete). Embora o seu 

estudo inclua todos os templos, independentemente da sua cronologia, a disparidade 

                                                 
486 Almeida- Religiosidade popular e ermidas., p. 79. 
487 Uma leitura dos tratados sobre arquitectura, nomeadamente os livros de Vitrúvio, esclarece-nos sobre 
os locais apropriados para a edificação, como o aproveitamento de rocha viva para a abertura das 
fundações, cf. Marco, V.P.- Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Editorial 
Maxtor, 2009. ISBN 9788497615433., p. 37 ss.  
488 Almeida- Religiosidade popular e ermidas., pp. 79-80. 
489 O que vulgarmente se designa por orientação canónica consiste no alinhamento da cabeceira da igreja 
a oeste de forma a que o celebrante solenize o sacrifício da Eucaristia com a face voltada naquela 
direcção. Se a execução deste rito tem raízes anteriores ao cristianismo, na dedicação ao sol nascente 
(símbolo divino para várias culturas) a tradição judaico-cristã estabeleceu importantes relações simbólicas 
com o Este, onde se situava o Paraíso e o Templo de Jerusalém. O Novo Testamento incluiu várias 
alusões ao Este, onde Cristo ascendera aos Céus e de onde surgirá no Juízo Final «como relâmpago que 
sai do Oriente e brilha até ao Ocidente» (Mt. 24,27). Também a Patrística dissertou sobre este assunto, 
contribuindo para uma discussão que se dividia entre cortar com o costume antigo e pagão e transmutar o 
velho significado numa alusão ao Deus único. A obra Didascalia Apostolorum, do século III, adverte: «it 
is required that you pray toward the east, as knowing that which is written: Give ye glory to God, who 
rideth upon the heaven of heavens toward the east [Ps 67.34 LXX]», Connolly, R. Hugh- Didascalia 
Apostolorum. Oxford: Clarendon Press, 1929. , p.120. Para uma abordagem mais completa sobre este 
assunto, ver entre outros: Scotto, D.- The Table of the Lord. St. Bede's Publications, 2002. ISBN 
9780932506788. e Perpetua, Julian- Orientation in the Eucharistic Prayers: A Historical Study as a 
Foundation for Theological Considerations. University of Chicago,  2005. , disponível em-linha em 
http://home.uchicago.edu/~marybeth/thesis.html#_ftnref50.  
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entre orientações revela o pouco cuidado no cumprimento daquela regra. Mesmo entre 

as 10 igrejas do concelho foram registadas 3 excepções490. 

Muito próximo, em Montemuro, os dados que recolhemos aproximam-se 

estatisticamente aos de Tarouca. Os casos em que a fachada se orienta a O (oeste), SO 

(sudoeste) ou NO (noroeste) perfazem 106 das 206 ermidas. Admitindo que os 7 

edifícios cuja fachada se orienta a E (este) pretendiam obedecer à regra canónica, temos 

uma maioria de edifícios correctamente dispostos. Mas não podemos descurar as razões 

que levaram à edificação de 56 ermidas cuja orientação se divide entre o eixo Norte-Sul 

(32) e outros pontos cardeais (24). O mapa seguinte pode ajudar a explicar o 

posicionamento extravagante destes templos: 

 

 

Mapa 21 

  

Ao compararmos a distribuição das ermidas com a orografia do território 

verificamos, nomeadamente no vale do Bestança (c. Cinfães), que algumas ermidas 

desrespeitam a orientação canónica para se posicionarem paralelamente às curvas de 

                                                 
490 Souza-.  In., p. 175. O autor indica, ainda, a orientação dos cruzeiros e das alminhas. 
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nível. Todavia, mesmo em espaço aberto, como nos planaltos ou ao longo das encostas, 

onde seria possível efectivar o cumprimento da regra, muitos templos posicionam-se 

com a fachada virada ou a norte ou a sul. Um dos casos mais flagrantes é o da ermida de 

São Pedro do Campo, orientada segundo o eixo norte-sul, encontrando-se a fachada 

exposta aos rigores setentrionais (fotografias 8 a 10). De facto, se no caso da orientação 

meridional isto pode explicar-se por razões climatéricas e também de ordem 

canónica491, o contrário é menos aceitável, a menos que se inscreva uma lógica de 

aproveitamento do local disponível para a edificação ou de uma organização local do 

território, em que a ermida constitui um eixo vital492. 

Na impossibilidade de relacionarmos a data da edificação com a orientação da 

ermida, não deixaremos de aventar a hipótese de que o cumprimento da regra canónica 

tenha decaído depois da Idade Média e que o posicionamento da mesma se passasse a 

reger por preocupações de cariz urbanístico e do seu ordenamento. De facto, no caso das 

igrejas paroquiais de Montemuro (sessenta), fundadas ainda durante a Idade Média, 

ainda que a maioria (cinquenta e uma) obedeça à orientação tradicional (ou 

aproximada), exemplos residuais, como o da matriz de Tendais (voltada a Norte) 

indiciam que no caso de reconstruções setecentistas a preocupação com o 

enquadramento urbanístico do edifício no território se sobrepôs à ortodoxia. 

Outro elemento recolhido no decurso da nossa investigação com vista à 

compreensão da cronologia devocional e à história do edifício cultual foi o 

microtopónimo. A associação de topónimos à propriedade ou propriedades 

imediatamente próximas à ermida poderia conceder-nos uma justificação para a razão 

da escolha do local e da devoção. Infelizmente na maior parte dos casos a devoção 

sobrepôs-se ao nome original, criando um hagiotopónimo qualificativo do espaço agora 

sacralizado. Referências residuais podem elucidar-nos sobre a natureza do local e sobre 

as necessidades que os habitantes sentiram para dedicá-lo a determinada entidade (cf. 

quadro 3). 

  

                                                 
491 As Constituições de 1683 estipulam como alternativa à orientação Este-Oeste, a da fachada exposta a 
Sul, cf. Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , livro IV, cap. I, t.º 4. 
492 Embora a documentação o não refira não excluímos a hipótese de que a ermida esteja, em alguns 
casos, voltada para a comunidade, como forma de protecção colectiva. Talvez São Pedro esteja frente 
para o Campo que devia proteger. 
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N.ID. PARÓQUIA/1758 MICROTOPÓNIMO ORAGO PRIMITIVO 

26 Cinfães Ladário Calvário 

134 São Martinho de Mouros Pelourinho/Calçada Santa Ana 

84 Resende Quinta do Mato Santa Luzia 

12 Alvarenga Monte Santo António 

211 Sé Santo Estêvão Santo Estêvão 

151 Barrô São Domingos São Domingos 

85 Cárquere Calvário São Francisco 

218 Almacave Sangens São Gens/São Sebastião 

148 Barrô São Gonçalo São Gonçalo 

63 Freigil Penedo São João Baptista 

533 São Martinho de Mouros Igreja São Leão 

578 Sobradinho de Paiva Rua de Baixo São Lourenço 

217 Cambres Souto São Lourenço 

93 Picão Bugalhão São Mamede 

30 Tendais Campo São Pedro 

78 Ovadas Monte São Pedro 

576 Penude Passal São Pedro 

123 Paus São Pedro do Souto São Pedro 

534 São Martinho de Mouros São Pedro o velho São Pedro 

350 Freigil Calçada do Mártir São Sebastião 

137 São Martinho de Mouros Calvário São Sebastião 

364 Almacave Campo das Freiras São Sebastião 

7 Santo Erício de Nespereira Feira São Sebastião 

48 Tendais Passadouro São Sebastião 

346 Baltar de Cabril Passal São Sebastião 

1 Souselo Santa Eulália São Sebastião 

11 Alvarenga Santo São Tiago 

242 Almacave Cruz Alta São Vicente 

62 Alhões Portas Senhor do Amparo 

536 São Martinho de Mouros Feira Nova Senhor do Calvário 

70 São Cipriano Calvário Senhor dos Aflitos 

19 Alvarenga Monte Virgem 

233 Almacave Cerdeira Virgem da Esperança 

573 Travanca do Douro Fontaínhas Virgem da Visitação 

539 São Romão de Aregos Calvário Virgem das Angústias 

243 Sé Cruz dos Galhos Virgem do Desterro 

116 Gosende Fojo Virgem do Fojo 

16 São Tiago de Piães Vinhões Virgem do Socorro 

377 Anreade Antas Virgem dos Remédios 

Quadro 3 - Microtoponímia associada à edificação de Ermidas em Montemuro (amostragem). 

  



fervor & devoção | 229 
 

São Sebastião aparece associado a cinco espaços comerciais e de trânsito: em 

Freigil, na Calçada do Mártir, em Lamego, no Campo das Freiras ou do Tablado493, 

em Nespereira, junto á Feira, no lugar da Feira Nova em São Martinho de Mouros e no 

Passadouro, termo do lugar de Mourelos, freguesia de Tendais494. Também Santa Ana 

aparece junto à Calçada (f. S. Martinho de Mouros) e o Senhor do Amparo auxiliava os 

que transitassem pelo perigoso sítio das Portas (f. Alhões). 

A maior parte das vezes a devoção incorporou o nome do local que sacralizou, o 

que é revelador da importância da entidade e da protecção que esta concede às 

comunidades do termo aldeão ou paroquial. São os casos de São Pedro do Campo (f. 

Tendais), São Pedro do Monte (f. Ovadas), Virgem do Monte (f. Alvarenga), Virgem do 

Souto (f. Paus), Virgem do Fojo (f. Gosende)495. Associados à defesa da economia agro-

pastoril destas comunidades estão, ainda, os cultos a São Lourenço no Souto (f. 

Cambres), São João Baptista no Penedo (f. Freigil) e São Gonçalo na Ribeira496. No 

caso particular da Virgem da Esperança, às portas de Lamego, são dois os 

microtopónimos através dos quais se expressa a natureza do culto mariano, defensor das 

                                                 
493 A ermida de São Sebastião do campo do Tablado foi destruída para dar lugar ao Convento das Chagas, 
instituído em 1588 pelo bispo D. António Teles de Menezes. No século XVIII ainda havia memória sobre 
o culto que aqui se praticava e a sua transferência à igreja conventual: «da parte da Epístola está o altar de 
S. Sebastião, capela antiga que já havia antes da fundação do Convento, cuja imagem se tirou do sítio da 
Sé, quando el-Rei D. Afonso Henriques a erigiu; e por isso vai o Cabido, e em dia de S. Sebastião, a 20 de 
Janeiro vai lá juntamente com a Cãmara da Cidade, por o dito Santo ser o padroeiro da Sé e Bispado, e 
nesse dia no mesmo campo se costumavam fazer lutas de serranosm e ao vencedor davam uma fogaça, o 
que cessou haverá 80 anos», anónimo, códice 547, Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), apud 
Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 66-67. 
494 Embora no caso do Passadouro apenas no século XIX (1851) fosse instituído aqui um mercado a 
pedido dos maiores proprietários de Tendais, não podemos deixar de sublinhar o carácter eminentemente 
cêntrico e viário do local, por onde passava a principal estrada de acesso às povoações desta zona da 
serra, cf. ACMC (Arquivo da Câmara Municipal de Cinfães), Livro de Actas, n. 1, 1851, Fev., 2. 
495 Fojo, segundo Bluteau, «era uma cova, funda e redonda para tomar lobos e outras feras», Bluteau- 
Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, 
comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, 
florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e 
latinos... . , vol. 4, p. 156. É possível que o fojo de Gosende se tratasse de uma estrutura semelhante e 
estivesse ligada à protecção da economia local, salvaguardando o termo de Gosende daqueles predadores. 
Por outro lado, localizando-se num sítio de passagem, em plena serra, poderá lembrar os perigos da 
viagem exposta ao latrocínio (ver Estudos de caso). 
496 «Em 26 de Abril do anno seguinte [1537] foi em procissão á Igreja de S. Gonçalo a mayor parte dos 
moradores do Conselho de Aregos, e Resende, com muitos Conegos de N. Senhora de Carquere, e outros 
sacerdotes seculares pedir ao Santo que os livrasse de hua praga, a que chamão lagarta, que lhes 
destruhirão os Castanheiros, e mais arvores; e quando tornárão para casa, achárão que os ditos bichos 
havião deixado aquellas terras, hindo dalli morrer ao Douro = 86. No primeiro de mayo do mesmo anno, 
forão os moradores de S. Martinho de Mouros, e Penalva do mesmo Bispaso de Lamego, com outra 
semelhante súplica ao Santo [Gonçalo]; e em hum Domingo pela manhãa, foi vista na ponte de S. 
Gonçalo grande quantidade da mesma lagarta, que passando pela Igreja do Santo, hia buscar outra parte, e 
logo cessou o damno, que experimentavão aquellas freguesias.», cf. Lima, Manuel, frei- Agiologio 
dominico, vidas dos santos, beatos, martyres... da Ordem dos Prégadores [...]. [Na oficina de Manuel 
Soares], 1753. , p. 106. 
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subsistências: Seara e Cerdeira. De facto, havendo necessidades de sol e de chuva para 

as colheitas, os fiéis levavam em procissão a imagem da Virgem da Esperança que 

concedia ao bairro da Seara o tempo desejado497. 

Em alguns casos registamos a sobreposição de cultos ou, pelo menos, a 

reutilização do local como espaço anteriormente sagrado. Junto à vila de Cinfães o 

Ladário deu origem a um Calvário ainda antes do século XVIII e, em Lamego, junto à 

Cruz Alta, edificou-se a pequena ermida de São Vicente. Também a ermida da Senhora 

do Desterro, à entrada da cidade, foi edificada num local conhecido como Cruz dos 

Galhos, sinal de que o sítio fora já sacralizado. Embora não subsista sabemos que junto 

ao lugar da Granja (f. Anreade), no sítio das Antas, levantou-se outrora uma ermida 

dedicada a Nossa Senhora dos Remédios498.  

  

1.3. O panteão sagrado499. 

Das 206 ermidas edificadas ou existentes em Montemuro entre os séculos XVI e 

XVIII, 64 por cento eram tituladas por santos e santas, 26 por cento por invocações 

marianas, 6 por cento apelavam a Cristo, à Cruz ou ao Calvário, 2 por cento ao 

Espírito Santo500 e 1 por cento ao Arcanjo São Miguel. Eram em maior número os 

templos dedicados a santos (26 invocações) estando à cabeça deste panteão devocional 

masculino São Sebastião (a titular 25 ermidas), São Pedro (13 ermidas) e Santo 

António (10 ermidas). No caso das santas (11 invocações), presidia Santa Luzia (com 

                                                 
497 Santa Maria-. , p. 246. 
498 A sobreposição não exige sincretismo, nem nos casos do Ladário, nem, muito menos, no caso das 
Antas. Mas o aproveitamento de um espaço previamente utilizado e dos materiais nele existentes deve 
constar da leitura histórica da paisagem em análise. 
499 A expressão recorda o título de uma obra que compila hagiografias, da autoria do eclesiástico D. 
Joaquim de Azevedo, autor de uma monografia histórica sobre a cidade e o bispado de Lamego: Azevedo, 
Joaquim de- Pantheon Sacro. Lisboa: Regia Officina Typographica, 1793. Doravante utilizaremos a 
expressão santoral que melhor define o conjunto de devoções hagiológicas mais veneradas local e 
regionalmente. 
500 Embora o culto ao Espírito Santo não seja uma prerrogativa da fé teológica tendo sido, como bem 
sabemos, humanizado em devoções com forte carácter comunitário, aparece em Lamego deslocada no 
espaço e no tempo. No espaço, porque estudos evidenciam uma forte concentração desta devoção na zona 
centro e sul do país; no tempo, porque não há referência, antes do século XVI, à presença de tal devoção 
em Lamego que apenas se repetia numa capela anexa à igreja de Almacave. Associada, pois, quer a um 
espaço privado, quer à figura de um bispo como D. Manuel de Noronha, tal devoção pode ser encarada 
como uma estratégia episcopal, catequética e mesmo política. Corrobora esta hipótese a própria 
composição iconográfica da Santíssima Trindade escolhida para presidir à tribuna do retábulo maior que 
se distancia das regionalmente frequentes Trindades verticais: sobre o regaço de um Pai Eterno sentado, 
de braços abertos, em atitude de piedade, jaz o corpo de Cristo morto, numa expressiva cena de 
compaixão. Do lado esquerdo, pende ao nível da face de Deus, uma pomba branca que encarna o símbolo 
do Espírito Santo. Sobre esta representação uma meia abóbada de talha remata tão extravagante 
composição. É assim óbvio que há uma clara necessidade de evangelizar pela imagem e que os seus 
autores vão buscar modelos exteriores para o fazer – este também é um testemunho da influência e 
intercâmbio de ideias e obras numa perspectiva de doutrinação ou moralização. 
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8 ermidas), seguindo-se Santa Bárbara (com 7) e Santa Catarina (com 3) (quadro 

3)501. 

 

NOME CRONOLOGIA IDENTIFICAÇÃO HAGIOGRÁFICA COMEMORAÇÃO N.º REFªS. 

Amaro séc. VI Beneditino 15-Jan 1 

Ana séc. I Mãe de Maria 26-Jul 2 

Antão 251-356 Eremita 17-Jan 1 

António 1195-1231 Franciscano 13-Jun 10 

Bárbara séc. III Mártir 04-Dez 7 

Barnabé séc. I Bispo 11-Jun 1 

Bartolomeu séc. I Apóstolo 24-Ago 2 

Brás séc. III-IV Bispo e mártir 03-Fev 3 

Catarina séc. IV Mártir 25-Nov 3 

Comba séc. III Mártir 31-Dez 3 

Cristina séc. IV Mártir 24-Jul 2 

Cristóvão séc. III Mártir 27-Jul 1 

Domingos 1170-1221 Dominicano 08-Ago 2 

Estêvão séc. I Protomártir 26-Dez 1 

Eulália séc. IV Mártir 12-Fev 2 

Francisco 1181-1226 Franciscano 04-Out 1 

Gens séc. XII Eremita 25-Ago 2 

Gonçalo séc. XIII Dominicano 10-Jan 1 

Isabel séc. I Prima de Maria 05-Nov 2 

João Baptista séc. I Precursor 24-Jun 9 

José Séc. I Esposo de Maria 19-Mar 1 

Leão 440-461 Papa 10-Nov 1 

Lourenço 258 Mártir 11-Ago 6 

Luzia séc. IV Mártir 13-Dez 8 

Mamede séc. III Pastor/mártir 17-Ago 1 

Maria Madalena séc. I Penitente 22-Jul 2 

Marinha Séc. III Mártir 20-Jul 1 

Martinho 317-397 Bispo 11-Set 2 

Pedro séc. I Apóstolo 29-Jun 13 

Pelágio Séc. X Mártir 26-Jun 4 

Quitéria séc. III Mártir 22-Mai 1 

Roque 1297-1327 Peregrino 16-Ago 3 

Sebastião séc. III Mártir 20-Jan 26 

Tiago séc. I Apóstolo 25-Jul 5 

Vicente séc. IV Mártir 22-Jan 2 

Vicente Ferrer 1350-1419 Dominicano 05-Abr 1 

Quadro 4 - Hagiologias patronais das ermidas de Montemuro (sécs. XVI-XVII) 

                                                 
501 Nas ermidas da Ordem de Santiago, edificadas na Estremadura espanhola dos séculos XV e XVI, 
também a Virgem preside às invocações, seguindo-se à devoção mariana a que foi dirigida aos santos: 
São Sebastião (e São Fabião), São Tiago (patrono da Ordem), São Bartolomeu, Santa Ana, São Roque, 
São Bento, São Marcos, São Salvador, Santa Cruz, Santo António, São João Baptista, São Gregório, 
Santo André, Santa Maria Madalena, Santa Luzia, Santa Brígida, São Lázaro, Santa Catarina, São Pedro e 
São Cristóvão, cf. Ruiz Mateo, Aurora, et alli- Arte y religiosidad popular: Las ermitas en la Baja 
Extremadura (siglos XV y XVI). Badajoz: Departamento de Publicaciones de la Diputacion de Badajoz, 
1995. , pp. 30-36. O santoral estremenho é, como em Montemuro, constituído pelos mesmos 
hagioterapeutas, salvo alguns oragos extravagantes relacionados com a própria jurisdição das ermidas. Os 
medos (da morte, das pragas e das enfermidades) que eram semelhantes entre as comunidades de ambos 
os territórios, exigiam que se apelasse para os mesmos intercessores. 
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Podemos considerar devoções extravagantes ou excêntricas as que titulam apenas 

uma ermida, como Santo Antão, Santo Amaro, São Barnabé, São Cristóvão, Santo 

Estêvão, São Francisco de Assis, «São» Gonçalo502, São José, São Leão, São Mamede, 

Santa Marinha, Santa Quitéria e São Vicente Ferrer. Porém, sem cairmos em 

generalizações, algumas destes cultos não eram desconhecidos dos devotos. Se, po rum 

lado, não ocupam os primeiros lugares na titulatura das ermidas, encontramo-las como 

patronos colectivos das igrejas, nos altares laterais e colaterais, ou a recordar certa 

família e indivíduo nas capelas senhoriais. Importa, pois, comparar, numa primeira fase, 

as invocações principais das ermidas com as dos restantes templos paroquiais e, numa 

fase ulterior, as invocações secundárias. Para o primeiro confronto ou comparação 

utilizamos, como única fonte, o conjunto memorialista de 1758. 

De 49 oragos titulares de igrejas, 30 são tituladas por santos e santas e 10 pela 

Virgem. Seguem-se Cristo e a Cruz e São Miguel com 2 títulos cada. 

Embora esta hierarquia seja semelhante à da titulatura das ermidas, a nível 

hagiológico as diferenças são notáveis. O santo mais escolhido como orago das igrejas 

paroquiais é São João Baptista, seguido de São Pedro e São Martinho e, no pequeno 

conjunto de santas (todas elas mártires), lidera Santa Marinha, com duas titulaturas. 

Em relação aos oragos marianos é o título de Santa Maria Maior que sobressai, 

revelando assim a origem medieva de tais igrejas, contra as denominações apelativas da 

modernidade, como «da Graça», «da Apresentação» ou «da Natividade». 

Tais dados colocam-nos perante a questão da «cronologia das escolhas»503. 

Efectivamente, porque fundadas no período subsequente à Reconquista (integrando, 

nuns casos, oragos anteriores e, noutros, novas apelações) as igrejas (que poderiam ser 

então ermidas ou oratórios) procuram invocações condicentes com o clima espiritual, 

social e demográfico da época. A preferência pelo Precursor, pelo apóstolo Pedro, pelo 

evangelizador São Martinho ou ainda pelo Salvador, parecem evidenciar sinais de 

uma influência monástica a cujas instituições estava entregue grande parte da 

humanização do território e, ao mesmo tempo, a evangelização em curso. Mas também 

um desejo de protecção contra o clima de guerra que ainda se ouvia a Sul. Não podemos 

deixar de verificar, ainda que excêntricas, as devoções ao arcanjo Miguel, a São Tiago, 

                                                 
502 Gonçalo de Amarante não é reconhecido como santo pela Igreja Católica, sendo apenas titulado Beato 
por Pio IV, em 1561. Prova da sua fama popular como taumaturgo é o facto de ser conhecido por São 
Gonçalo, denominação que utilizaremos doravante. 
503 A expressão é de Dupront, Alphonse- A religião - antropologia religiosa.  In  Le Goff, Jacques e Nora, 
Pierre- Fazer História: Novas contribuições. Lisboa: Bertrand Editora, 1989. Vol.  2, p.  121-191. 
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a São Pelágio e a Santo Erício que constituem, indubitavelmente, uma marca da 

cristianização do território após expulsão do inimigo infiel a cujo acontecimento 

aludem, em termos hagiográficos ou simbólicos, tais entidades. A sua versatilidade 

taumatúrgica, quer como guerreiros celestiais, ou protectores da terra, nos casos de São 

Miguel ou São Tiago, podem explicar como, depois da tormenta bélica, tenham 

permanecido e surjam entre as escolhas preferidas para patronos locais nas ermidas. E 

Pelágio, lembrado popularmente como Paio ou Plácido, parece ter deixado a sua 

condição de mártir às mãos do inimigo muçulmano, para tornar-se um fiel guardião do 

território contra outros perigos. 

O mundo devocional dos oragos paroquiais é bastante distante do das ermidas e, 

mais ainda, do das capelas. A uma paroquialização medieval seguiu-se uma 

redistribuição de cultos «menores», de devoções mais próximas dos anseios dos fiéis. 

No século XVIII os santuários ou as imagens que emanavam uma maior sacralidade e a 

que se dirigiam as principais súplicas e peregrinações situavam-se maioritariamente em 

ermidas e raramente em igrejas504. Estas representam, também, a própria hierarquia 

eclesiástica já que a ela presidia o pároco e dela emanava a doutrinação, ordens e 

demais instruções provenientes da cátedra. É natural que, face a este quadro normativo e 

centralizador, sobretudo depois de Trento, e na sequência de um aumento demográfico 

originador de novos lugares, as populações sentissem a necessidade de dirigir a novas e 

mais poderosas invocações o que não haviam obtido dos patronos paroquiais. Esta 

mudança pode inclusive corresponder a uma reacção contra devoções institucionais que 

não lograram criar fama devocional, como São Nicolau de Bari, orago claramente 

induzido pelo Deão de Almacave, que se tornou mero elemento identificador da sua 

jurisdição sobre a igreja de Pretarouca505.  

De facto, os desejos colectivos expressos na titulatura das ermidas parecem 

revelar necessidades diversas das invocações particulares das capelas. Atendamos à sua 

distribuição: 

 

                                                 
504 Já C. A. Ferreira de Almeida o notou, cf. Almeida- Religiosidade popular e ermidas.. Frei Agostinho 
de Santa Maria, apenas assinala, como imagem milagrosa, Santa Maria de Almacave. Todas as mais 
«virgens» miraculosas da região de Montemuro estavam localizadas em ermidas-santuários.  
505 Fernandes- As origens nas igrejas da Diocese Lamecense.  
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Mapa 22 

 

Localizadas maioritariamente ao longo do vale do Douro, a altitudes quase nunca 

superiores a 400 metros, a sua implantação prende-se, não com a importância do local 

em termos sociais ou simbólicos, mas seguindo uma lógica de estatuto. Efectivamente 

as capelas, na sua maioria adossadas ou próximas à habitação do seu instituidor ou 

administrador seguem a escolha para a edificação da casa senhorial a que estão 

vinculadas: no centro de conjuntos dominiais, próximo de chãs e vias de circulação, 

segundo gostos individuais ou preocupações de índole linhagística506. 

À semelhança das ermidas e das igrejas, são os santos e santas que presidem na 

hierarquia devocional das capelas, com 75 invocações, seguindo-se a Virgem (com 62), 
                                                 
506Num trabalho sobre casas e quintas com capela no actual município do Marco de Canaveses, M. 
Moreira da Rocha (que usa como fonte 59 processos de fundação arquivados no Paço Episcopal do Porto) 
salienta alguns aspectos qualificativos da casa nobre, como a situação em espaço rural, ou ser um local de 
recreio (segundo o gosto barroco, período em que o autor centra a sua investigação). Contudo, 
discordamos da sua afirmação sobre a obrigatoriedade de a capela manter «uma função religiosa de 
natureza pública». O autor cita as Constituições Sinodais do Porto, de 1609, que se referem 
especificamente a ermidas e não a capelas. Estas, de resto, fundavam-se dentro das propriedades, com a 
fachada voltada para pátios ou «inseridas no perímetro de quintas», especificamente para não se tornarem 
de uso público. Cf. Rocha, Manuel Joaquim Moreira da- Manifestações do barroco português: casas e 
quintas com capela.  In  Ferreira-Alves, Natália Marinho- A encomenda. O artista. A obra. [Porto]: 
CEPESE, 2010. ISBN 978-989-8434-03-6. p.  325-341. 



fervor & devoção | 235 
 

as invocações cristológicas (com 8), o Divino Espírito Santo (com 3) e São Miguel 

titulando uma capela, apenas507. 

Porém, como no caso das igrejas, focando a atenção na distribuição hagiológica, 

não é nem São Sebastião, nem sequer o Precursor, os santos mais venerados entre as 

famílias nobres de Montemuro, outrossim Santo António, que preside a 21 altares, 

seguindo-se-lhe São João Baptista (com 7), São Francisco de Assis (7) e São José (6). 

O rol de invocações marianas é revelador dos anseios individuais e familiares, 

como é, de resto, o forte apego a Santo António de Lisboa, santo familiar, por 

excelência, ligado ao casamento e a causas do parentesco508. O número de evocações 

directa ou indirectamente ligados aos nascimentos («da Luz», «da Graça», «da Boa 

Hora», etc.) assinalam os motivos para as escolhas de tal panteão: momentos cruciais na 

vivência doméstica que determinavam a continuação das linhagens e, 

consequentemente, a prossecução do seu património. Por isso preside aos altares e 

oratórios a Sagrada Família ou São José, este símbolo de uma sociedade 

eminentemente patriarcal. Próximas das ordens religiosas de quem eram foreiras e a 

cujas celas e panteões entregavam os seus vivos e mortos, as famílias senhoriais (que 

não eram, também e juntamente com as populações camponesas, alheias à prédica 

monástica) ofereceram os seus espaços de oração a santos monásticos, como São 

Bernardo de Claraval, São Bento de Núrsia ou São Domingos de Gusmão. 

Indicadores muito diversos das escolhas comunitárias, mais preocupadas em defender o 

corpo colectivo. 

É neste sentido de procurar a entidade mais favorável, num determinado 

momento, e a um certo conjunto de indivíduos que se deve enquadrar a mudança ou 

alteração do orago principal das ermidas. No período por nós estudado, entre o princípio 

do século XVI e o final do século XVIII registámos 20 transferências devocionais, isto 

é, casos em que o orago inicial foi substituído por outro. Em 11 casos (a maioria, 

portanto) a mudança operou-se entre um santo ou santa e a Virgem. De facto, neste 

combate multissecular509, ganha a fama mariana e a sua plêiade de invocações que 

                                                 
507 Comparando esta distribuição com a das capelas do Marco de Canaveses, verificamos que é 
semelhante, entre ambas as margens do Douro, a preferência pelo culto dos santos, seguido da devoção 
mariana e a Cristo. Cf. Idem, Ibid. Aqui pode o leitor encontrar uma listagem, ordenada 
cronologicamente, de capelas fundadas entre 1639 e 1878 no concelho de Marco de Canaveses, com 
indicação da freguesia onde se localiza, nome do proprietário e orago. 
508 Podemos comparar a Santo António, na questão do casamento, o beato Gonçalo de Amarante, 
santificado popularmente e a cuja entidade recorriam raparigas e mulheres para alcançar o estado nucpial. 
509 Dupront-.  In. 



fervor & devoção | 236 
 

directamente apelavam para a resolução de preocupações colectivas ou individuais: 

«dos Remédios», «da Livração», «da Saúde», etc. 

Os restantes casos de mudança registam o eclipse de entidades estranhas e 

hagiograficamente extravagantes para cultos mais próximos e cuja fama ditava a rápida 

disseminação. Em Nazes, nos arredores de Lamego, assistiu-se à substituição de São 

Gens510 por São Sebastião; em Magueija Grande, Santa Marinha (a lendária mártir 

Marina ou Margarida) deu o lugar a Santa Bárbara, taumaturga mais funcional e mais 

familiar das comunidades serranas; esta, porém, viu-se suplantada por Santo António, 

que o lugar de Vilar (em Sobradinho do Paiva) escolheu talvez pela excelsa 

versatilidade daquele taumaturgo. Santa Maria Madalena foi suplantada por Santa Luzia 

em Aregos, mas ambas apelam para a protecção terapêutica ditada pela proximidade da 

ermida às cálidas águas e na povoação de Desfeita a Santa Cruz foi preterida por São 

Caetano511, devoção «tardia», do período Contra-Reformista, largamente presente nos 

retábulos mas que nunca mereceu dedicação patronal numa ermida montemurana. 

Na acrópole do castelo de Lamego, ao medievo e justiceiro Salvador, defensor das 

hostes cristãs contra o Infiel, sucedeu a Virgem da Paz, já no século XVIII. A uma 

reconstrução da ermida que parecia ter assumido o papel de catedral antes e, talvez, 

imediatamente depois da reconquista da cidade, seguiu-se uma tentativa de reabilitação 

devocional do espaço. Tentativa fugaz, contudo. Nem o Salvador, nem a substituição de 

daquele orago por um outro, mais maternal e mais pacífico (Virgem da Paz), auxiliou na 

reabilitação do espaço sagrado que permanecia apenas como memória do capital 

histórico colectivo da cidade. Foi arrasada no século XX. 

                                                 
510 São Gens é culto e hagiotopónimo frequentemente associado a espaços medievais. É um dos 
protectores celestes no Noroeste Peninsular apontados por Barrilaro Ruas no século XII Como se teria 
processado a sua introdução e como se explica a sua permanência a sua presença tardia nos altares e como 
patrono de ermidas? Reáu fala de uma duplicação de Gens ou Genesius, um francês, notário, e um 
romano, comediante, ambos mártires. Ao que parece o de Arles era fervorosamente venerado no século 
V.º Porém, não encontramos qualquer razão para a empatia entre o mártir notário francês e as 
comunidades que o veneravam em Montemuro. Poderá tratar-se do bispo de Lisboa que juntamente com 
dois companheiros (Atanásio e Plácido) foi habitar a serra de Ossa? Curiosa anotação faz acerca deste 
eremita o Frei Henrique de Santo António acerca da posição das ermidas que lhe são dedicadas: «foy 
eremita por estarem (não sem pouca admiração mysteriosa dos que os vem) quasi todos os templos dos 
Santo fundados em Montes desertos, e lugares apartados da communicação das gentes», Santo António, 
Henrique de, frei- Chronica dos Eremitas da serra de Ossa. Lisboa: Na officina de Francisco da Sylva, 
1765. , p. 747. Ainda segundo o autor desta crónica, que faz um sumário da história do culto a São Gens 
em Portugal, em Pontével era este santo invocado contra as sezões. Em todo o caso e pela associação a 
Plácido (ou Pelágio) poderá tratar-se de um culto de introdução moçarábica que ficou na região após a 
reconquista de Lamego por Fernando Magno. 
511 Caetano de Tiene. Nasceu em 1480, em Gaeta (Itália). Fundou a Congregação dos Clérigos Teatinos e 
morreu em 1547, em Nápoles. É uma devoção tardia da Contra-Reforma (foi canonizado em 1671). 
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Conhecemos apenas um exemplo da substituição da Virgem Maria por uma 

taumaturga, no caso Santa Luzia. Esta suplantou o orago medieval de Santa Maria de 

Passos, em Cárquere. Mas, se neste caso, como nos outros que enumerámos, ambas as 

invocações permanecem nos altares a testemunhar a mudança, pudemos registar outras 

substituições apenas documentadas na hagiotoponímia. O exemplo de uma tríplice 

alteração do sentido devocional dos fiéis (sem que isso implique a alteração oficial da 

titulatura) é o da ermida situada no lugar de São Gião, na paróquia da Penajóia. Ao 

medieval culto a São Julião, sucedeu o Senhor dos Milagres e, a este, o da Virgem da 

Encarnação. Cada uma destas invocações documenta um período e testemunha um acto 

particular, seja a intervenção individual ou institucional, indutores do culto «oficial», 

seja a de âmbito espontâneo ou popular, dirigida ao miraculoso Cristo crucificado. 

Também Sangens, em Resende, permaneceu, apenas, como hagiotopónimo, tendo 

o obscuro santo desaparecido dos altares. De resto, a maioria dos cultos introduzidos 

antes ou depois da Reconquista resistiriam como hagiotopónimos que assinalam o 

avanço do povoamento a sul do Douro. Registam-se, neste âmbito, os de São Gião 

(Penajóia), São Fins (Piães), São Romão (Aregos), São Cosmado (Souselo), São Pedro 

(Travanca), Santa Eulália (Cinfães), Sanguinhedo (Cinfães), Santa Cristina (São 

Martinho de Mouros), Santa Comba (idem) e Santarém (forma deturpada de Santa Iria, 

Baltar de Cabril). 

 

1.4. A escolha do lugar e a escolha da devoção. 

Quando, em 1395, os marinheiros da cidade do Porto decidiram construir uma 

ermida a Santa Catarina, apontaram para local de edificação um outeiro junto a Lordelo 

onde jazia um pardieiro ermo e descoberto. Tanto a escolha da devoção como a do lugar 

parecem fundamentar-se em duas banalidades: a primeira, o facto de Santa Catarina 

constituir uma das devoções principais daquela classe; a segunda, apesar de terem 

escolhido o cume de um outeiro para a edificação do seu templo confraternal, assistia 

aos marinheiros preocupações de outro teor que não o simbólico, ou seja, o 

reaproveitamento512 de um espaço e de uma estrutura: 

                                                 
512 Sobre o reaproveitamento de estruturas anteriores, ver: Nadal Iniesta, Javier - Renovación de los 
centros espirituales en la Edad Moderna: Ermitas y conventos de Murcia. Imafronte. n.º 19-20  (2007-
2008), p.273-284., onde se refere que, no caso das ermidas estremenhas, «aunque solo em 4% de los 
edifícios aluden a una primitiva cimentación de los templos, este dato es un fiel indicador de la 
difundidad costumbre tendente a reaprovechar materiales antiguos en nuevas construcciones, y sobretudo, 
a reutilizar primitivos espacios religiosos», p. 66. Acrescentaríamos, como no caso de Lordelo, não só 
espaços religiosos, mas outros edifícios de uso profano. Devemos ter presente que dada a ausência de 
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«Dom joham e cetera. Aquantos esta carta virem fazemos saber que os marjnheiros moradores na 

Cidade do porto nos enujarom dizer que em o llogar que chamam loordello, que he terra de Bouças junto 

com orryo do doyro em huum outeyro está huum nosso pardeheiro o qual está hermo e descuberto ha 

gram tempo. E que por quanto em amayor parte dos boons portos do mar se acostumaua dauer jgreja de 

sancta Cateljna e anom auya no Porto da díta Cidade, se nossa merçee fosse elles mandaryam fazer no 

dito pardeheyro huma jgreja de sancta catherjna. E nós veendo oque nos assy dizer enuyarom por que esto 

he boa obra e sancta e serujço de deos, teemos por bem e damos deste dia pêra todo sempre pêra sse fazer 

adita jgreja de sancta cathelljna odito pardeheyro com toda apedra e térreo dei. Emandamos que os ditos 

marjnheyros possam em elle fazer adita jgreia sem outro embargo nenhuum»513. 

 

Porém, este é um caso documentado entre poucos. O que sabemos sobre as 

motivações colectivas para a edificação de uma ermida é manifestamente insuficiente 

para estabelecermos regras ou modelos. Se para um particular, ou para grupo de 

mesteirais a escolha parece óbvia, fundamentada na protecção directa de um patrono514 

ligado ao nome próprio ou à função profissional, no caso dos cultos colectivos 

ultrapassa-nos por vezes a complexidade da «opção». Porém, o «nome implica uma 

escolha»: 

 

«Esta eleição colectiva do patrono que, com frequência, um outro, secundário, completa – patrono 

da igreja ou capela, e não menos patrono da paróquia -, encerra um significado religioso que, no decurso 

dos séculos, frequentemente se tem atenuado, mas o vestígio da escolha permanece, sendo justamente o 

vocábulo imposto ao edifício religioso.»515 

 

Um santo pode servir, através de sinais miraculosos, a comunidade durante um 

certo período de tempo, tornando-se patrono dela, ou esta pode deixar a Divina 

Providência escolher uma entidade defensora, como no caso do Funchal, cujos 

                                                                                                                                               
recursos das comunidades e instituições confraternais, certamente que razões económicas pesariam na 
hora de escolher o local para a edificação ou reedificação do templo. 
513 Arquivo Histórico Municipal do Porto, Livro Grande, f. 46-46 v.º transcrito apud Vasconcelos, 
Flórido; Brito, Maria Fernanda de; Real, Manuel Luís- O Porto e a Europa do Renascimento: 
exposição paralela à XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. Porto: Casa do Infante, 
1983. , p. 38. 
514 A literatura sobre o conceito de santo patrono e patronato, sobretudo na Idade Média, é vasta e 
constitui um campo bastante desenvolvido na historiografia francesa e italiana. Para a definição de 
patronato e a sua ligação ao conceito de feudalismo, ver (apenas como exemplo): Philippart, Guy- Le 
saint comme parure de Dieu, herós séducteur et patron terrestre d'aprés les hagiographies lotharingiens du 
x.e siécle.  In  Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siécle). Roma: École 
Française de Rome. p.  123-142. Nesta obra colectiva é possível encontrar outros artigos que se debruçam 
sobre a função e o papel dos santos na sociedade medieval. Sobre o culto patronal cívico ou citadino: 
Benvenuti, [et al.]-.  (ponto 1). 
515 Dupront-.  In., p. 135. 
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habitantes sortearam entre os Apóstolos aquele que se tornaria seu advogado516. Todavia 

não podemos deixar de observar a «coerência das escolhas»517 e fora desta coerência a 

extravagância de outras, sinal, porventura, de influências externas à comunidade – isto 

se admitirmos que é sempre a comunidade que escolhe o seu patrono. Devemos ter 

presente que, se o faz, fá-lo com um intuito e uma necessidade específicas que obriga o 

conjunto de fiéis a procurar uma entidade que se enquadre no ambiente sociorreligioso 

da época e corresponda ao ideal de defensor e lenitivo para os seus medos. Um ditado 

popular recorda que, muitas vezes, os fiéis apenas se «lembram de Santa Bárbara 

quando troveja» e, por certo, foi em épocas de grande aflição que eclodiram os cultos 

com mais fama. Ainda que fundada numa arbitrariedade, a escolha de São Tiago Menor 

como patrono da cidade do Funchal, no século XVI, foi corroborada pela defesa que o 

Apóstolo concedeu à urbe contra uma vaga pestífera518. 

Foram as pestes, as intempéries e os tempos de seca e, consequentemente, a 

carestia que mais afligiram as comunidades rurais ou urbanas. Profundamente 

dependentes da natureza, viravam-se a Deus, a Cristo, à Virgem e aos Santos para que 

tais entidades lhes concedessem saúde, bom tempo e abundância. Para cada situação 

escolhiam, no panteão devocional, o taumaturgo ou taumaturga que melhor servisse o 

desejo momentâneo ou conjuntural. Ora a eficácia da intercessão parece depender, em 

parte, da proximidade dos indivíduos, quer à imagem, quer ao templo que a acolhe. Um 

santuário localizado na encosta da montanha exige a deslocação dos fiéis e é, por isso, 

sinal de uma devoção terapêutica, mas não profiláctica. No âmago ou na periferia das 

comunidades alçavam-se as ermidas com devoções preservativas, como esclarece a 

expressiva descrição do humanista Miguel Leitão de Andrada, sobre o cordão defensor 

de ermidas em Pedrógão Grande: 

 

                                                 
516 Silva, F.A.; Meneses, C.A.- Elucidário madeirense: O-Z. Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 
Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1984. , p. 423. O sorteio de santos patronos parece constituir 
uma prática conhecida das comunidades, como testemunha o tratadista António Moreira Camelo: 
«costumarão piadosamente Parochos, & Religiosos no principaio do anno dar aos fieis (em nome de 
Reys, dia em que os da terra saem com mercês que aos seus fazem) escritinhos com nomes dos Santos a 
que tirados por sorte, cada hum sirva, & tenha por Patrão de aquelle anno […]», Camelo, António 
Moreira- Parocho perfeito: deduzido do texto sancto, & Sagrados Douctores, para a pratica de 
reger, & curar almas. Lisboa: [Na officina de Joam da Costa], 1675. , p. 339. 
517 Dupront-.  In., p. 137. 
518 Fructuoso, G.; Azevedo, A.R.- As saudades da terra, historia das ilhas do Porto-Sancto, Madeira, 
annotado por A. Rodrigues de Azevedo. 1873. , p. 194 e 725 ss. 
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E humas ermidas e outras, e a estes santos [519], tomão os moradores por defensores da sua pátria 

contra todo o mal, principalmente da peste, que nunca se sabe entrar nesta villa; e crêm, que pelos 

merecimentos e intercessão destes santos, que lhes ficão como alcaides mores, nas entradas por estes 

caminhos» [520]. 

 

Muitos santos patronos, inicialmente considerados defensores perpétuos de uma 

comunidade, deixaram de sê-lo quando, uma vez esgotado o seu poder taumatúrgico, 

foram arredados para culto secundário - mera presença nos altares. Foi o caso de São 

Pantaleão do Porto, tornado patrono da cidade durante uma epidemia ao longo do século 

XV e dela afamado defensor terapêutico ao longo de quase quinhentos anos, até à 

reabilitação do fervor mariano durante a disputa libero-miguelista521. 

É, aliás, sobre a cidade do Porto que dispomos de um conjunto sistemático de 

dados sobre vagas de pestes. Especialmente exposta por se encontrar no litoral e junto 

ao cruzamento do eixo viários terrestres e marítimos, a cidade sofreu o embate deste 

flagelo com uma regularidade quase cíclica e, muito embora dispusesse de um sistema 

de profilaxia e saúde pública devidamente regulados pelo Senado municipal522, era nas 

mãos de São Pantaleão, São Roque e São Sebastião que a comunidade se entregava, 

dedicando-lhe procissões votivas, promovendo o seu culto a nível cívico, nomeando 

portas da muralha e edificando templos em sua honra523. Dado o carácter laborioso dos 

habitantes da cidade, empenhados em fazer negócio com várias partes do reino e do 

mundo, a cidade era ao mesmo tempo receptora e emissora do mal da peste. A Cima do 

Douro e ao Montemuro chegavam más notícias e o próprio flagelo que, saltando as 

muralhas da urbe, percorria os caminhos como fogo em palha seca. Sendo o rio a 

principal via de comunicação e dos negócios, não poucas vezes foi a região contagiada a 

partir desta artéria524. Daí a importância em conhecer a cronologia e a atitude perante 

esta morte colectiva que o Porto compilou ao longo dos século XV a XVIII.  

                                                 
519 São Sebastião, São Vicente, São Dinis, Virgem da Conceição, São Pedro e Virgem dos Milagres. 
520 Andrada, Miguel Leitão- Miscellanea. Lisboa: Imprensa nacional, 1867. , p. 8. 
521 A este propósito ver Resende- São Pantaleão «do Porto»: um paradigma de invenção de relíquias 
em finais da Idade Média.  
522 A este respeito veja-se o trabalho de Silva, Francisco Ribeiro da- Temores do homem portuense do 
primeiro quartel do século XVII. Revista de História. Vol. 1, n.º 183-244  (1978). 
523 Uma das portas da muralha do Porto era dedicada a São Sebastião e a este taumaturgo se fizera 
procissão votiva em 1584. Sobre este caso e outras procissões na cidade ver Couto, Luís de Sousa, padre- 
Documentos e Memórias para a História do Porto: origem das procissões da cidade do Porto. Porto: 
Câmara Municipal,  
524 A cidade monitorizava a região e mantinha um sistema de aviso, como medida de prevenção: «[…] em 
2 de Maio, o padre Paulo de Azevedo, abade de São Tomé de Covelas, do concelho de Baião compareceu 
na Câmara para denunciar a existência de peste na zona de Peares, junto ao Tua», Silva- Temores do 
homem portuense do primeiro quartel do século XVII., p. 217. 
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Coligindo os registos nas Actas dos Livros de Vereação da Câmara Municipal do 

Porto nos séculos XV, XVI e XVII, as informações recolhidas por Sousa Reis525 e 

outras fontes disponíveis, quer para a região do Douro, quer para Lamego526, obtivemos 

uma cronologia527 que pode ser comparada com as datas de edificação de ermidas 

disponíveis para as ermidas de Montemuro.  

Foram anos de peste no Porto e, cremos, na região do Douro os de 1503, 1506, 

1519, 1521, 1535, 1537, 1546, 1555-1556, 1561, 1565-1566, 1568-1569, 1575, 1577, 

1578-1579, 1582, 1585-1586, 1589, 1593, 1598-1600528, 1612, 1645-1650, [1673?]529, 

[1695], 1721-1731, [1791]530, 1792. 

Com as pestes vinham as crises de subsistência e demográficas que provocavam 

desequilíbrios profundos no tecido social das comunidades. Durante estes períodos, 

                                                 
525 Reis, Henrique Sousa- Apontamentos para a História do Porto. Porto: Biblioteca Pública Municipal 
do Porto, 1984.  
526 Os surtos de peste conhecidos para Lamego vão indicados entre parêntesis recto. 
527 Compare-se esta cronologia com a que publicou, em nota, Isabel Braga: Braga, Isabel M. R. 
Drummond- Para a história do medo no Portugal quinhentista. Revista de Ciências Históricas. Vol. 8 
(1993), p.83-96., p. 83 (nota 1), e as listagens de Fernando Correia e Francisco Ribeiro da Silva 8cf. notas 
anteriores e seguintes). 
528 Segundo alguns autores, esta peste perdurou durante cerca de 8 anos em Portugal, cf. Moreno, 
Humberto Baquero; Oliveira, Ana Silvia Albuquerque de- Documentos inéditos para o estudo da "peste 
pequena! de 1599. Ibid.Vol. 1 (1986), p.227-238. A Lamego parece ter chegado esta peste em 1601, como 
se comprova pela leitura de um documento da época: «Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo 
de 1601 aos 11 dias do mês de Abril nesta cidade de Lamego na casa da câmara da dita cidade estando aí 
Manuel de Macedo Cardoso padre [?] e [...] nesta cidade sendo feita [...] este auto [...] verdade que nas 
casas de Diogo Gonçalves [...] desta cidade adoeceram quatro ou cinco pessoas de que repentinamente 
morreram [...] pessoas e vendo que a cidade man[...] urava [...] da dita doença mandara que os médicos 
fossem per os ditos doentes e pela informação que deles achara acharam que a dita doença era muito 
contagiosa e pegadiça em tanto que todos ou a maior parte daquele [...] da dita casa adoeceram assim um 
[...] peito mandara fechar e pregar as portas das casas do dito [...] e as do dito seu genro por o dito seu 
genro e sua mulher estarem muito doentes da dita doença e [...] nas ditas casas que o [...] por achar ser 
assim serviço de Deus e bem da fé pública [...] em que parava a dita doença declarado que foram quatro 
as pessoas as que morreram na dita casa do dito Diogo Gonçalves e que um filho do dito Diogo 
Gonçalves que também morrera se dizia dar? de partes impedidas do mal [...] peste de que Deus nos 
guarde e desto mandei? o meu escrivão fazer este auto que assinou o ma[...] que [...] pelos [...] dela 
estarem em residência [...] o escrevi. / [Assinatura:] Manuel de Macedo Cardoso.», AHMA, Espólio 
documental dos Condes de Amarante, Ms. 2069. Também Viterbo refere que, em 1600, estando 
confirmado na cadeira episcopal de Lamego o bispo D. Martim Afonso de Melo, havia epidemia nesta 
diocese, cf. Biblioteca Municipal de Viseu (BMV), Manuscritos de Viterbo, 20-I-17 (Elucidário), fl. 23. 
Agradecemos ao Dr. Anísio Saraiva a transcrição deste manuscrito de má legibilidade. 
529 Segundo M. Gonçalves da Costa, o bispo D. Luís de Sousa encontrava-se, por volta de 1673, nas 
proximidades da Gralheira, onde havia sinais de peste: ««Dos vales de Arouca rumou encostas de 
Montemuro acima até à Gralheira [1673?] e ao aproximar-se viu um grupo de moradores a aguardá-lo e a 
adverti-lo que não entrasse no povoado onde grassava contagiosa epidemia. "A esse lugar nos importa ir 
para curarmos dos enfermos e, se morrermos, acabaremos no nosso officio», foi a resposta escutada de 
boca aberta pelos serranos» [nota 5: Barbosa, ob. cit, pp. 174-184, Historia, pp. 87-88 [...]], Costa, M. 
Gonçalves da- História do Bispado e Cidade de Lamego: Renascimento I. . Lamego: [edição de autor], 
1982. , p. 180-181. 
530 Fernando Correia localiza a vaga de peste de 1791 em Lamego, cf. Correia, Fernando da Silva- 
Portugal sanitário: subsídios para o seu estudo. Lisboa: Direcção Geral de Saúde Pública, 1938. , p. 
465. 
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ainda que paradoxalmente, aumentava o número de circulações, desde as fugas 

apressadas pelo medo do contágio, às peregrinações e procissões votivas ou penitenciais 

como forma de aplacar a devastação ou agradecer o auxílio obtido531. Naturalmente, os 

indivíduos ameaçados por tal flagelo lançavam mão de tudo o que estava ao seu alcance 

para suster o mal ou combatê-lo, desde as medidas profilácticas postas em marcha pelas 

autoridades centrais e locais532 até actos de carácter religioso ou supersticioso, como o 

uso de «amuletos, de santinhos, de medalhas, de imagens sagradas e profanas»533. A 

atenção virava-se então para símbolos apotropraicos como a cruz, e para os 

hagioterapeutas como São Sebastião, São Roque e São Vicente534, entre outros. 

Também a Virgem, desdobrada em inúmeras invocações, se tornou uma das 

medianeiras e auxiliadoras mais desejadas. Naturalmente esta devoção pedia novos 

lugares de culto, como expressão de agradecimento à salvação conseguida ou como 

protecção para novas vagas.  

Ao analisarmos a topografia religiosa de Lamego, entre a Idade Média e o Antigo 

Regime, pudemos constatar que a cidade foi construindo um verdadeiro cordão 

defensivo constituído por invocações marianas e certos santos particularmente eficazes 

na luta contra as epidemias, como Sebastião, Lázaro e Vicente535. Já Viterbo havia 

reparado na distribuição protectora das ermidas do aro de Lamego, atribuindo ao bispo 

humanista D. Manuel de Noronha parte da responsabilidade nesta defesa cívica: 

«afeiçoado grandemente á [...] Maj de Deos, e dezejando que a Sua Cidade estivesse 

cingida per toda a parte dos seos Santuarios, fez descer do Alto a Cappela do Santo 

Esteváo» (sublinhado nosso)536. 

Comparemos, agora, as datas das vagas de peste com a edificação de ermidas, 

cujo ano de edificação conhecemos através de documentos. Atentemos, aliás, nas 

                                                 
531 A 23 de Maio de 1695 o bispo de Lamego escreve ao cabido desta cidade para que se organizasse uma 
procissão de preces. Pretendia ele «recorrer a Nosso Senhor para que por sua piedade acuda aos Povos 
com o remedio que necessitão», ANTT, Sé de Lamego, mç. 8, n.º 11. 
532 Vejam-se os regimentos, decretos e tratadística sobre a pestilência em Portugal entre os séculos XV e 
XIX, cf. Correia- Portugal sanitário. , cap. 35 ss. 
533 [S.a.]- Epidemia.  In  Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 
1963a. p.  865-867. 
534 Próximo à ermida de São Vicente, ermida construída a deslado de uma das principais vias de acesso à 
cidade de Lamego, existiu o Monte Santo, lugar de enterramento de empestados, a que alude o pároco-
memorialista da Sé, em 1758: «[...] da parte do Norte lhe fica vizinha a Serra de =Monsanto (que he o 
mesmo que = Monte-Santo= Como antigamente se  denominava, por ser lugar, que servia de Cemiterio 
dos que  morrião apestados, no tempo da antiga peste, que houve nesta  Cidade; ahonde existem humas 
fragas muyto altas, em que no  tempo das guerras se costumava pôr o facho [...]», Vieira-. , p. 234 
535 Resende- "Fervor e devoção: dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de Montemuro - da Idade 
Média ao Antigo regime. A primeira abordagem.  In., p. 61. 
536 BMV (Biblioteca Municipal de Viseu), manuscritos de Viterbo, 20-I-19, fl. 21. 
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devoções associadas (quadro 5). Poderá existir uma relação entre os períodos 

particularmente pestíferos e o ano da dedicação e construção de ermidas? 
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PID PARÓQUIA/1758 TERMO DO LUGAR ORAGO PRIMITIVO LOCALIZAÇÃO COTA OR IDENTIF PADROADO/ADMINISTRADOR EDIFICAÇÃO 

205 Almacave Medelo São Sebastião periférica 550 O  1570 

215 Almacave Amoreiras Santa Luzia urbana 575 SE Jorge de Alvarenga 1576 

233 Almacave Bairro da Seara Virgem da Esperança periférica 540 SE Padre Francisco Gonçalves 1586 

257 Almacave Paredes Virgem da Saúde isolada 560 s.r. António Soares 1586 

51 Ermida do Douro Passais São Roque isolada 80 s.r. Padre Jorge de Leão (instituidor) 1590 

355 Oliveira do Douro Castelo de Fundoais Santo António urbana 330 O  1640 

46 Tendais Valverde São João Baptista periférica 520 NO  1640 

47 Ferreiros de Tendais Covelas São Sebastião urbana 390 N  1641 

360 São Cristóvão de Nogueira/Piães Cales Virgem das Cales isolada 580 NO  1700 

33 Oliveira do Douro Boassas Virgem da Estrela urbana 170 SO  1710 

136 São Martinho de Mouros Peneda Santa Bárbara periférica 490 S  1712 

21 São Cristóvão de Nogueira Vilar São Lourenço urbana 600 O  1715 

123 Paus Souto São Pedro urbana 650 O  1722 

192 Samodães Angorês São Vicente Ferrer urbana 280 SE  1732 

5 Santa Marinha de Nespereira Vila Chã São Brás urbana 300 SE  1738 

82 Cárquere Torre de Beba São João Baptista urbana 640 O  1744 

116 Gosende Gosende Virgem do Fojo isolada 1039 O  1745 

62 Alhões Alhões Senhor do Amparo isolada 1209 O  1747 

346 Baltar de Cabril Cabril  São Sebastião isolada 457 s.r.  1757 

34 Tendais Marcelim São Lourenço urbana 780 SO  1758 

439 Cinfães Lagarelhos Virgem dos Remédios isolada 490 NO  1760 

103 Sobradinho de Paiva Codeçais São Sebastião urbana 790 E  1771 

24 Cinfães Contença Santa Bárbara urbana 740 NE  1782 

493 Paus  Santa Quitéria urbana 550 NO  1782 

113 São João de Fontoura Covelas Virgem dos Remédios periférica 320 NO  1785 

574 Santo Erício / Santa Marinha de Nespereira Ervilhais (lugar grande) Virgem das Necessidades urbana 760 NO  1787 

Quadro 5 - Ermidas em Montemuro (data de edificação documentada). 



 
 

 

À partida é difícil estabelecer tal afinidade. A sucessão quase anual de vagas 

epidémicas e a proximidade das datas em que se registam edificações de ermidas não 

permite uma correlação entre ambos. Durante o século XVI, por exemplo, as epidemias 

foram praticamente constantes: a um surto, sucedia-se quase imediatamente um outro. E 

a concentração de edificações no século XVIII, num século em que o número de vagas 

epidémicas parece decrescer, pode revelar-se enganador: de um período 

demograficamente mais expressivo (com um número mais elevado de mãos para 

trabalhar) e economicamente eufórico espera-se um investimento maior em edifícios 

cultuais. 

Todavia, não podemos deixar de assinalar a presença de invocações 

particularmente defensoras e hagioterapêuticas ou antipatogénias, como São Sebastião 

(f. Almacave), Virgem da Saúde (f. Almacave) e São Roque537 (f. Oliveira do Douro) 

cujas devoções aparecem associadas à construção de ermidas em 1570, 1586 e 1590 e 

que podem corresponder a intenção votiva ou profiláctica derivada dos períodos de 

pestilência de 1568-1569 e 1586538.  Mas é apenas um conjunto residual de construções 

num século particularmente atingido pelas doenças contagiosas. Não sendo possível 

estabelecer uma ligação efectiva entre o medo da morte e a dedicação colectiva a certa 

entidade como patrono, não podemos deixar de sublinhar a importância da defesa do 

corpo individual e a plêiade de advogados celestiais convencionalmente ligados a esse 

papel, como Santa Luzia, São Sebastião, São Brás, São Roque ou mesmo Cristo. Em 

cada um deles, dependendo da sua hagiografia e dos predicados que lhe foram 

                                                 
537 São Roque de Montpellier tornou-se devoção afamada durante o reinado de D. Manuel I, como relata a 
Crónica da Companhia de Jesus: «No principio do reynado do felicíssimo Rey Dom Manoel, chegou a 
Portugal a fama dos grandes milagres, que o glorioso Sam Roque fazia em França, & Italia, nos feridos do 
mal contagioso da peste. E vindo-nos esta noticia em tempo em que Lisboa ardia no mesmo mal, causado 
(conforme contam) de huma não Venezeana, que entrou neste Porto: quis elRey Dom Manoel, 
aproveitarse dos remédios milagrosos de S. Roque, pedindo á Senhoria de Veneza, aonde está o corpo 
deste Sancto, alguma parte de suas preciosas relíquias, pera com este sancto antídoto, & divino 
preservativo acodir aos doentes de tam grande mal, & pera que desta maneira Veneza, que nos causou a 
enfermidade, nos desse a mesinha; como a lança de Achilles, que juntamente feria, & sarava; satisfez 
aquella Senhoria os reaes desejos de tam piedosa petiçam; mandou relíquias do Sancto, que foram 
recebidas do Augustissimo Rey, da Corte, & de todo o mais povo, com grande devaçam, & confiança, 
que o Sancto largamente ao diante remunerou», Teles, Baltasar, S.J.- Chronica da Companhia de Iesu 
da Provincia de Portugal [...]. Lisboa: Por Paulo Craesbeeck, 1647. , p. 92. 
538 Embora se tornassem ermidas públicas, estes edifícios, localizados na zona urbana ou periférica de 
Lamego resultam da intervenção particular. Porém, a intenção subjacente, seja ela derivada do fervor 
colectivo ou individual é, neste caso, irrelevante para a nossa análise. A erecção de uma ermida por um 
particular no decurso de uma vaga epidémica, em cumprimento de voto ou como medida preventiva rege-
se por um pensamento semelhante, o da salvação do corpo, seja ele colectivo ou individual. De resto, 
sendo eficaz, a entidade permanecerá como símbolo comunitário de uma intervenção miraculosa. 



 
 

atribuídos pela iconografia, o fiel procurar sanar ameaças patológicas e até prorrogar a 

chegada do dia e hora do Passamento. 

Não se tratando do patrono, não podemos deixar de salientar o caso do Senhor da 

Boa Morte, na Gralheira (fotografias 11 a 13). A invocação revela o medo mais comum 

a seguir ao da defesa contra as pestes ou contra a carestia, ou seja, o de uma má ou 

inesperada morte. Este é exemplo único, na região, do registo de uma escritura colectiva 

de fábrica de uma ermida que passamos a resumir e a analisar.  

A 8 de Setembro de 1788 apareceram trinta moradores do lugar da Gralheira ante 

o tabelião de Ferreiros de Tendais, Basílio de Sousa Pinto, requerendo o seguinte:  

 

«[…] por elles todos Juntos e Cada hum de per ssj em Solidam foj dito que no Citio dos Carvalhos deste 

Luguar da gralhejra = Manoel Lopes do adro  Ja falesido Mandar [sic] por hum Cruzejro = e Com a 

jmagem do Senhor da boa Morte nelle estanpado que tudo foi Bemzido = e pello grande fervor e deuacao 

que elles ditos outroguantes tem no dito Cruzejro e jmaje nelle estanpada de noso Senhor Jazus Cristo 

Mandaram ao Redor delle fazer hua capella para eracao da dita Imajem do Senhor da boa morte a qual Se 

acha fejta e Completa de Todo o Reparo omano fechada por hua Chave  = e que por este publico 

Intromento [sic] e na melhor forma e via de direjto que seja e ser posa de hoje este dia para todo o sempre 

se obriguao elles ditos outraguantes a por lhe todos os ornamentos e paramentos nesesarios para a 

selebracam do Santo Secraficio da misa e mais ademenestracam de todo o ispertual que nella se haja de 

selibrar e Sustentalla dos mesmo paramentos e Redeficalla de Tudo que lhe for  nesesario = para que o 

obriguavao Suas pesoas e todos os Seus Bees moveis e de E de Rais avidos e por aver e Terssos de Suas 

almas  e o mais Bem parado de seos Bees djrejto e asois = e que pormetiam a nunca em tempo algum do 

mundo Reuoguar nem Reflara nem Contradizer esta dita escritura em parte nem em todo en Juizo nem 

fora delle mas antes sim Cumprilla e guardalla Asim e da propua manejra que nella se Contem […]»539 

 

Esta escritura é um valioso testemunho sobre a eclosão e desenvolvimento de um 

culto, cuja descrição ilustra e explica a disseminação de outras devoções e a edificação 

de estruturas semelhantes à pequena ermida do Senhor da Boa Morte. Efectivamente, 

ela nasce de um acto individual, o de Manuel Lopes do Adro que, no sítio dos 

Carvalhos, provavelmente em propriedade sua, mandara erguer um cruzeiro com a 

imagem estampada de Cristo. Se o fizera para cumprimento de um voto, ou por devoção 

pessoal, não o sabemos, mas o facto de na cruz haver a imagem pintada constituiu 

certamente para insuflar no desejo colectivo dos moradores da Gralheira uma devoção, 

estimulada pelo realismo daquela presença: «a aparição do corpo divino, curiosamente 

                                                 
539 Arquivo Distrital de Viseu, Notariais, Cinfães: 1788-1789 - Lv.º 143/15, fls. 16-18. 



 
 

realista ou de um patético usual no período contemporâneo, carrega a cruz de uma outra 

presença»540.  

Foi, aliás, esta presença figurativa de Cristo que marcou a paisagem religiosa de 

uma parte substancial do maciço. Sobretudo na zona planáltica e nas encostas a Este e 

Sul, os cruzeiros desempenharam um papel fundamental na eclosão de cultos 

cristológicos, num período que podemos delimitar entre o início e o final da segunda 

metade do século XVIII. Mas sendo a cruz o elemento mais simples e mais 

abundantemente utilizado pelo cristianismo, não surpreende que a sua utilização se 

reparta por um incontável número de soluções, desde a demarcação à memória, 

passando pela exorcização ou sacralização de certos espaços e territórios541. 

Amorim Girão chamou a atenção para estes elementos da paisagem, as cruzes, os 

cruzeiros e as alminhas542, mas ignorou neles e entre eles a diferença fundamental para a 

sua escolha como primeira pedra para a fundação de um novo templo: a humanização 

do objecto meramente sacralizador ou demarcador. Ao conferir à cruz despida a 

imagem do Cristo sofredor, as armas da Sua Paixão, ou a expressão da Mãe dolorosa, os 

artífices traziam para os caminhos públicos a recriação patética da via-sacra. A própria 

paisagem favorecia este «longo peregrinar pela aspereza e solidão»543 e cada cruzeiro 

mimetizava o momento do sacrifício no Gólgota. São várias as cruzes desta tipologia, 

situadas ao longo do vale de Balsemão, com os títulos do Rossão (Gosende) (fotografia 

14), do Senhor dos Aflitos (Pretarouca) (fotografia 15), dos Desamparados (Penude) 

(fotografias 16 e 17) ou dos Martírios (Penude) (fotografia 18). Em plena cidade de 

Lamego erguiam-se alguns cruzeiros famosos e pelo menos dois chamaram a atenção 

dos memorialistas: um no remate das guardas da ponte sobre o rio Coura, «de pedra, 

pintado e dourado, com uma imagem de Cristo Crucificado intitulado o Senhor do 

Bonfim»544 e outro, situado além do Balsemão, no sítio dos Prados, intitulado da Boa 

Passagem que operava milagres em pleno século XVIII545. Uma parte substancial destes 

                                                 
540 Dupront-.  In., p. 134. 
541 Cf., por exemplo: Afonso, Belarmino- Ritos de delimitação e sacralização do espaço no nordeste 
transmontano. Brigantia. Vol. 13, n.º 3/4  (1993), p.89-106. 
542 Girão-. , pp. 101-109. 
543 Botelho, Abel- Mulheres da Beira (contos). Lisboa: Libanio & Cunha editores, 1898.  
544 Autor anónimo, Buiblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), códice 547, apud Dias- Lamego do 
século XVIII. , p. 82. 
545 Vieira-. , p. 302: «Pouco asima da capella Referida de Sam Lazaro fica  hum pequeno Lugar chamado 
os = Prados= Mais adiante em pouca  distancia, se encontra hum Cruzeyro, e nelle pintada a  Imagem do 
Senhor Crusficado, Com o titulo da = Boa Passagem  = fazendo frente a hua estrada que vem pera esta 
Esta Cidade. Tem o Senhor capella propria junto ao ditto  Cruzeyro, que se principiou com Esmolas dos 
devottos, e   [...] e como estes sessarão tambem a obra parou, e assim se  acha por finalizar, em alguns 



 
 

crucifixos pétreos adquiriu uma forma mais complexa que apenas a cruz latina em 

granito, pousada sobre degraus, muro ou afloramento, constituindo cada um deles a fase 

embrionária de um templo, concretizado do caso do Senhor da Boa Morte, na Gralheira 

e no do Senhor dos Aflitos de Pretarouca. «Não há talvez aldeia da serra que não timbre 

em possuir o seu cruzeiro, com a invocação do santo ou da santa da sua especial 

devoção, construído junto do povoado ou em terrenos baldios que lhe pertencem»546, 

refere Amorim Girão. Efectivamente o levantamento de uma cruz, por memória de 

algum acidente, voto, demarcação ou sacralização pode ter estimulado a eclosão de um 

culto e, posteriormente, a edificação de uma ermida ou até o nascimento de um 

santuário. Cremos ter sido o caso do Senhor dos Desamparados em Oliveira do Douro, 

o do Senhor do Amparo no sítio das Portas (Alhões), o do Senhor dos Aflitos em 

Pretarouca547 e o do Senhor dos Perdões, junto à igreja do Pinheiro548. 

O que motivava, porém, o desenvolvimento do culto e a complexificação 

arquitectónica do espaço? Já vimos que, no caso do Senhor da Boa Morte, foi do desejo 

individual, (talvez estimulado pelo desejo de um trânsito sereno entre este mundo e o 

além), que resultou a edificação do cruzeiro. O facto de ter nele estampada a figura de 

Cristo contribuiu certamente para a aproximação dos fiéis. Cristo estava ali, 

humanizado e próximo dos seus devotos, que como ele e com ele sofriam todos os dias 

as provações de trânsitos terrenos e trânsitos celestiais nem sempre serenos. E embora a 

escritura refira que o cruzeiro tenha sido benzido, nenhum eclesiástico assiste ao acto 

nem se refere (pelo menos nesta fase) a ingerência ou assistência das autoridades 

diocesanas. Estamos, portanto, perante um acto colectivo fundado no fervor e na 

                                                                                                                                               
domingos, ou dias Santos acode  a elle suas romagens de alguns freguezes a darem graças ao  mesmo 
Senhor pelos innumeraveis milagres, que delle recebem». 
546 Girão-. , p. 101. 
547 Embora não tenhamos encontrado vestígios de cruz ou cruzeiro incorporado pelo edifício da ermida, 
como no caso do Senhor da Boa Morte ou de outros excêntricos a Montemuro (ex.º: a ermida de Santo 
Antão, no termo de Várzea da Serra) cremos que a edificação do templo ao Senhor dos Aflitos, em 
Vilalobos (Magueija) tenha resultado da pré-existência de um cruzeiro naquele local ou nas 
proximidades. Vilalobos situa-se no trajecto de uma via que cruzava o Montemuro no sentido Norte-Sul 
por onde se escoava uma parte do trânsito entre a cidade e a zona planáltica da serra. 
548 Em Tarouca são vários os cruzeiros protegidos por edícula ou templete, a meio caminho entre a 
devoção aberta e o templo, cf. Souza-.  In., pp. 206-218 (inventário). Entre eles, destacamos o cruzeiro do 
Senhor dos Aflitos, em Vilarinho, o Senhor dos Perseguidos, em Salzedas, o Senhor dos Vales, em São 
Pedro de Tarouca (notável santuário regional), e o senhor da Boa Sentença, dentro do lugar da Várzea da 
Serra. Sobre o Senhor dos vales e a sua importância como pólo de atracção religiosa onde ainda subsiste 
uma extraordinária colecção de pinturas e outros objectos votivos, ver Correia, Alberto- Ex-votos: as 
"promessas" a um Deus solidário.  In  Resende, Nuno- O compasso da terra: a arte enquanto caminho 
para Deus. Lamego: Diocese, 2006. Vol.  2, p.  77-84. e Resende, Nuno; Almeida, Eugénia Borges; 
Botelho, Dina- Inventário das pinturas votivas existentes nos Arciprestados de Lamego e Tarouca.  In  
Resende, Nuno- O Compasso da terra: a arte enquanto caminho para Deus. Lamego: Diocese, 2006. 
Vol.  2., p. 98.  



 
 

devoção que a comunidade foi construindo ao redor do cruzeiro com a imagem titulada 

da Boa Morte.  

Porém, nem todos as cruzes levantadas em contexto urbano ou isolado lograram 

alcançar o estatuto de uma ermida ou de um santuário. A maioria permaneceu 

praticamente incógnita aos olhos de moradores e viandantes. Algumas cruzes ou 

cruzeiros, citados por A. Girão, construídos já durante o século XIX assinalavam 

simples mortes, algumas repentinas e devidas, por exemplo, a homicídios políticos549. 

Mas há algo que salta à vista quando analisada a sua localização no território. 

Do ponto de vista hierotopográfico os cruzeiros com titulaturas cristológicas 

situam-se geralmente em espaços isolados ou periféricos, em encostas e nos vales, junto 

a calçadas que evidenciam trânsito continuado. Exceptuando as cruzes de via-sacra e os 

Calvários (especificamente edificados para reconstituição da Paixão), os cruzeiros, 

frequentemente resguardados por edículas, lembram na sua denominação a necessidade 

de auxílio e conforto, físico e (ou) espiritual: Amparo, Desamparo, Aflição, Martírio, 

Perdões, etc., e ligam-se, por um lado, com o próprio acto de caminhar (e todos os 

perigos que lhe estão associados) e, por outro, ao desejo de uma boa morte ou 

passagem. Não podemos excluir a influência da missionação e da parenética franciscana 

na disseminação da devoção sobre temas relacionados com a Paixão de Cristo. Em 

Cárquere, por exemplo, a ermida do Calvário, onde terminavam as cruzes da via-sacra, 

era dedicada a São Francisco, Christi imitator. Mas não podemos deixar de salientar o 

carácter polissémico da cruz e da sua simbologia no seio das comunidades. Sendo este 

símbolo a expressão mais simples da crença na salvação e na ressurreição a sua 

apropriação individual e colectiva contrasta com a influência da Igreja e dos leigos nos 

templos ditos públicos e nos privados. Nestes mandava o poder nobre, laico e 

eclesiástico, ao passo que nos cruzeiros dos caminhos, onde todos circulavam, a 

proximidade a Cristo sofredor se fazia sem barreiras sociais. 

De resto, a breve trecho e desde a erecção do cruzeiro até à disseminação da 

devoção o espaço incorporou uma espiritualidade que demonstra bem a proximidade a 

quem os venerava. Para além de Cristo crucificado, não poucas vezes os artífices 

deixavam registados cultos a santos e santas, como no caso do cruzeiro do Senhor dos 

Desamparados, em Penude onde, em três das quatro faces da base da cruz, alguém 

                                                 
549 Girão-. , p. 106-109. Cruzes que assinalavam mortes violentas são registadas no tecido urbano de 
Madrid, no século XVII cf. Río Barredo, Maria José del- Imágenes callejeras y rituales públicos.  In  
Carlos, M. C., [et al.]- La imagen religiosa en la Monarquia hispánica: usos y espacios. Madrid: Casa 
Velázquez, 2008. ISBN 978-84-96820-12-8., p. 201. 



 
 

afigurou as imagens de São Macário, Santo António e Santa Luzia, hagioterapeutas 

queridos pelas comunidades da região. Sem esquecer a representação das armae christi 

que integra quase sempre o programa iconográfico do revestimento pictórico dos 

cruzeiros, a imagem estampada de Cristo ou, como no caso do referido Senhor do 

Amparo, a escultura de vulto, constituíam a pedra de toque na fama devocional. O poder 

da imagem, ideia reforçada pela necessidade de a preservar através de repintes e da 

protecção pela construção de uma edícula, confirmam o poder evocativo e protector 

destas estruturas, na paisagem religiosa de Montemuro na segunda metade do século 

XVIII. 

É a imagem, aliás, que constituiu o elemento fulcral na criação, revitalização e 

transferência de cultos. Se o crucifixo desempenhou um papel catalisador em algumas 

comunidades de Montemuro, a imagem da Virgem correspondeu, por outro lado, à 

materialização do auxílio requerido por outras. Neste sentido quase todos os santuários 

marianos se fundamentam na aquisição ou descoberta, geralmente miraculosa, de uma 

imagem. Este tópico constituiu, aliás, um dos mais conhecidos da espiritualidade 

católica, não obstante a variabilidade das suas manifestações, como estudou William 

Christian Jr., para as regiões de Castela e Catalunha, entre os séculos XIV e XVI550. Aí 

ocorrem os mesmos relatos de achados fortuitos, geralmente conduzidos por pastores, 

ermitãos, lenhadores, carvoeiros e até animais, atraídos pela Providência a locais 

telúricos. Assim sucedeu com a Virgem de Cales, numa encosta sobre São Cristóvão de 

Nogueira, que a narrativa eruditizou atribuindo a proveniência da imagem (outro dos 

tópicos narrativos mais frequentes: a importação da devoção) à cidade de Cádiz de onde 

teria sido trazida às mãos de fiéis guardadores para permanecer nas brenhas serranas até 

à descoberta miraculosa que em 1711 se desconhecia como tinha ocorrido (ainda que o 

Frei Agostinho de Santa Maria tenha tentado introduzir o topos do pastorinho «que estes 

com sua singeleza merecem estes favores»)551, ou no caso da Virgem das Candeias, 

onde também se havia perdido a memória sobre a sua descoberta. Frei Agostinho ou 

este pelos seus relatores, nunca deixa de salientar o carácter miraculoso da imagem, 

fosse ela de roca, ou de vulto, salientando sempre os materiais usados na sua 

elaboração, bem como os atributos e a decoração aplicados (a analogia com um relicário 

é evidente). 

                                                 
550 Christian, William A., jr- Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI). Madrid: Nerea, 
1990. ISBN 84-86763-36-3. 
551 Santa Maria-. , p. 222. 



 
 

Na cidade de Lamego, associa-se a criação da maioria dos cultos marianos, não à 

intervenção popular, mas a certos indivíduos da hierarquia eclesiástica, nomeadamente 

o bispo D. Manuel de Noronha, a quem se atribuiu a fundação ou refundação das 

ermidas de Nossa Senhora dos Meninos e do santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios552. Efectivamente devem tratar-se de revitalizações de espaços decadentes, 

que o prelado quinhentista tomou sob o seu mecenato com intuitos claros que 

ultrapassam a esfera do religioso, como veremos. As ermidas do Desterro, da Esperança 

e da Saúde surgiram por votos particulares e apenas a devoção à Virgem do Socorro, no 

Castelo, se diz ter procedido da fortuita descoberta de uma imagem sob uma lapa, 

motivo pelo qual outro dos seus títulos era o da Virgem da Lapinha. Resta a ermida de 

Nossa Senhora da Paz, junto ao Castelo, que entre todos os santuários parece tratar-se 

de uma tardia tentativa de revitalização de um espaço «quase deserto» (a expressão é do 

autor do Santuario Mariano). Efectivamente, como já referimos no capítulo anterior, 

subjacente à escolha dos templos compilados por frei Agostinho de Santa Maria estão 

razões nem sempre coincidentes com as características que definem um santuário. A 

necessidade de enaltecer determinado espaço (como aparenta ser o caso da ermida de 

São Salvador ou de Nossa Senhora da Paz) parece ter levado alguns eclesiásticos a 

induzir ou revitalizar determinados cultos. E embora as narrativas sobre a descoberta ou 

aparição de imagens circulassem oralmente o registo escrito que chegou até nós vem 

naturalmente depurado ou contaminado pela mundividência eclesiástica. 

 

1.4.1. A ingerência eclesiástica. 

Alphonse Dupront fala da influência episcopal em relação a certos oragos, 

símbolo, talvez de uma relação mais temporal e menos espiritual que teria como 

objectivo «compensar o poder de uma sociedade predominantemente monástica»553, 

aludindo assim a um combate territorial pelo domínio religioso e também económico. 

Poderá a presença no altar de uma igreja ou ermida de um santo cuja hagiografia revelar 

uma ligação a instituição religiosa secular ou regular, significar um vínculo de poder ou 

de domínio? Ou, do contacto assíduo daquelas instituições com as comunidades tenha 

resultado uma assimilação, constrangida ou espontânea, daquelas entidades? 

                                                 
552 Outrossim, embora não integrando a categoria de santuário, a ermida dedicada ao Divino Espírito 
Santo, junto ao rio Coura. 
553 Dupront-.  In., p. 137. 



 
 

Dado o carácter móvel das devoções, seja através de relíquias ou de imagens e 

dado o teor votivo ou laudatório de muitas intervenções programáticas em capelas-

mores ou naves das igrejas, nem sempre são documentadas ou fundamentadas as 

introduções de novos cultos embora se devam a actos individuais de devoção pessoal ou 

familiar. A presença de certas invocações, ligadas à nobreza local e regional, quer em 

altares, quer em capelas pode ter estimulado a fama e o fervor colectivo. Mais atreita à 

vigilância eclesiástica, a igreja e os seus altares permaneceram até bem tarde com as 

devoções «recomendadas» pelos visitadores e pela doutrina554. 

Mas em relação às ermidas, pudemos aquilatar, em alguns casos, de 

extraordinárias colecções de santos e santas, dispostos no retábulo maior, em nichos, 

mísulas ou ao longo da banqueta. A datação de tais imagens permite-nos supor que 

teriam sido colocadas num período de longa duração. Ainda hoje, praticamente qualquer 

fiel entrega à ermida uma imagem da sua devoção para acrescentar ao panteão 

comunitário outro intercessor555.  

Instituições senhoriais e eclesiásticas exerciam vários níveis de jurisdição e 

administravam porções maiores ou menores de território. A sua presença junto das 

comunidades fazia sentir-se através de uma pleiâde de emissários ou representantes, 

desde procuradores, visitadores ou clérigos nomeados através do padroado. Neste caso 

cabia ao padroeiro zelar pela fábrica da capela-mor da igreja sobre a qual exercia o 

direito de apresentação. Não poucas vezes o senhor, leigo ou eclesiástico, deixava aí a 

marca da sua jurisdição ou do seu querer, expressa num culto da sua devoção pessoal ou 

familiar556. Algo semelhante acontecia com as igrejas debaixo do padroado monástico: 

no retábulo maior a imagem do patrono da ordem ou do mosteiro tutelar devia presidir 

no nicho principal. 

                                                 
554 Sobre as novas devoções e as mudanças das invocações dos altares nos retábulos da cidade de Lamego 
ver a sistematização elaborada por Sofia Queirós. As alterações prendem-se com a chegada de um 
conjunto de devoções oitocentistas e novecentistas, decorrentes, nomeadamente, da nova vaga de 
marianismo suscitado pelas aparições de Lourdes e Fátima. Cf. Queirós, Carla Sofia Ferreira - Os 
retábulos da cidade de lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-
1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002. ISBN 972-95820-3-3., pp. 146-179. 
555 É relativamente comum a presença de uma imagem moderna da Virgem do Rosário de Fátima na 
maioria das ermidas que visitámos. 
556 Cf., por exemplo, a dissertação de Paula Bessa a qual, embora analisando, especificamente, 
empreitadas de pinturas murais nas igrejas do norte de Portugal, aborda a questão da intervenção 
mecenática e particular de encomendadores, doadores e padroeiros. Entre registos heráldicos e devoções 
pessoais, o espaço eclesial tornava-se um mostruário do poder das elites; Bessa, Paula- Pintura mural do 
fim da Idade Média e do início da Idade Moderna no norte de Portugal. Braga: Universidade do 
Minho,  2008.  



 
 

Embora, como tivemos a oportunidade de aclarar, o direito de padroado não 

pudesse transpor-se para a ermida (salvo se esta fosse convertida em igreja curada) será 

que a mesma ficava à mercê das instituições seculares e eclesiásticas para aí assumirem 

a sua presença, fosse pela proximidade a propriedades ou pela influência de direitos 

paroquiais antigos? Poderão certos cultos constituir-se do estímulo de certas ordens 

religiosas com interesses territoriais? 

Analisando a questão do Padroado e a distribuição tipológica dos padroeiros nas 

60 igrejas de Montemuro em 1758, verificamos que prevalece o eclesiástico sobre o 

laico e dentro da primeira categoria sobressai a figura do bispo de Lamego que detinha a 

prerrogativa de nomear seis párocos. Porém, em dois casos repartia essa prerrogativa 

com o Mosteiro de Pendorada (Anreade e Souselo) e, embora não constituísse exemplo 

para a região de Montemuro, noutras igrejas da Diocese o bispo litigava sobre a 

exclusividade do direito, tão cobiçado dentro como fora da Igreja.  

 

 

Gráfico 5 

 

No caso do padroado laico era o Rei que conservava o maior número de igrejas 

(sete) sob a sua tutela. Uma grande percentagem indicava o desdobramento em igrejas 

filiais que depois tomavam o abade ou reitor da igreja-mãe como padroeiro da nova 

matriz (quinze). E, finalmente, os mosteiros de Pendorada, São Bento de Avé Maria, 

Salzedas e o convento de Santa Clara do Porto eram as únicas instituições monásticas 

que detinham aqui o direito exclusivo de padroado em quatro igrejas (Escamarão, 



 
 

Tarouquela, Samodães e Penajóia). Em todas encontramos sinais ou marcas do antigo 

padroeiro: desde o brasão da ordem beneditina no remate do retábulo, em Escamarão, 

passando pela imagem de São Bernardo, fundador da ordem de Cister, no altar-mor da 

igreja de Samodães. Na igreja velha da Penajóia as ligações a Santa Clara e aos 

Franciscanos são evidentes, desde as pinturas de cariz hagiográfico no tecto da nave, às 

imagens de Santo António, São Francisco - e até uma sugestiva Santa Ana representada 

com hábito de clarissa. Tarouquela, antiga igreja monástica de beneditinas, alberga 

ainda hoje uma vetusta imagem de São Bento. 

Contudo, dentro dos limites que definimos para a região de Montemuro assinala-

se um número consideravelmente diminuto de casas monásticas. Neste pequeno núcleo, 

a maioria tivera o seu período florescente durante a Idade Média e as casas mais 

opulentas situavam-se na cidade de Lamego, repartidas pelas famílias dos Franciscanos 

(masculinos e femininos)557, pelos Cónegos de São João Evangelista, pelos Eremitas de 

Santo Agostinho558 e pelas Carmelitas. No restante território devem assinalar-se os 

cenóbios de Santa Maria de Paiva, praticamente o único e com certeza o mais 

expressivo centro premonstratense em território português; o mosteiro de Tarouquela, 

primitivamente masculino e depois entregue à Ordem de São Bento para casa de monjas 

do hábito negro e finalmente Cárquere559, primeiro dos Crúzios e depois cedido aos 

Jesuítas. Os três sofreram grandes reformas no século XVI: o património do primeiro 

foi disperso por comendatários, o segundo esvaziado do seu capital humano (transferido 

à cidade do Porto) e o terceiro alvo de uma devassa e subsequente reorganização. Já 

tardiamente, em Barrô instalou-se um pequeno grupo de Capuchas, no ano de 1694560. 

Outras comunidades, menos expressivas, feneceram ao longo da Idade Média, 

como o primitivo assentamento das Clarissas no vale de Cambres561, um núcleo 

                                                 
557 O Convento de São Francisco, confinante com a rua de Almacave era casa masculina que passou aos 
Capuchos em 1567. No Campo do Tablado fundou em 1588 o bispo D. António Teles de Meneses 
558 Era a sua casa o Convento da Piedade, fundado em 1637. Cf. o códice 547 da BPMP, transcrito e 
publicado por Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 62-65. 
559 Sendo primitivamente afecto aos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, Cárquere mudou de mãos 
depois da sindicância realizada aos religiosos em 1554, do que resultou a sua dispersão e afastamento e 
subsequente instalação dos Jesuítas que iniciaram uma poderosa campanha de moralização e reabilitação 
do espaço monástico, juntamente com uma notável estratégia de administração e incremento patrimonial. 
560 O Convento de Jesus Maria José. Sobre a fundação deste recolhimento, ver Nossa Senhora, Francisco- 
Vida da Serva do Senhor Soror Marianna da Madre de Deos: abadessa e fundadora do Mosteiro de 
Barrô da Ordem de Santa Clara [...]. Porto: [Tipo-Lito de Gonçalves & Nogueira, limitada], 1930.  
561 «Em Cambres se instalou a primeira comunidade religiosa de Clarissas, em Portugal, ainda em vida da 
fundadora. Estabeleceram-se no lugar de Mesquinhata e uma certa Catarina Gonçalves fez-lhes uma 
doação, em 1253. Segundo a tradição, a capela da Senhora da Guia, em Tourais, foi a igreja delas, como o 
sugeriam as casas anexas em forma de claustro, rodeadas de murtas e buxo.» Costa- História do Bispado 
e Cidade de Lamego. , p. 67. 



 
 

pretensamente beneditino em Ermida do Douro e o cenóbio de Cabril, alçado no local 

onde subsiste ainda o topónimo Mosteiro. Contudo, o domínio económico do território 

estava nas mãos de grandes mosteiros situados exteriormente a Montemuro.  

Um primeiro levantamento em fontes impressas e manuscritas permitiu identificar 

os seguintes conventos e mosteiros com propriedades neste território: 

 

Mosteiro de Santo André de Ancede562 

Convento de São Gonçalo de Amarante563 

Mosteiro de São João Baptista da Pendorada564 

Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa565 

Mosteiro do Salvador de Travanca566 

Convento de Santa Clara do Porto567 

Convento da Madre de Deus de Monchique568  

Mosteiro de São Pedro e São Paulo de Arouca 

Mosteiro de São João de Tarouca569 

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas570 

 

                                                 
562 Para o inventário dos bens de Ancede em Montemuro utilizámos as seguintes fontes: ADP, 
Monásticos, Convento de Santo André de Ancede: Tombo 3.º em Ferreiros de Tendais; Livro de Tombo 
dos foros e rendas do Convento de Ancede, nos concelhos de Sanfins e de Cinfães (1700/1701); Livro 8º 
de prazos: Aregos; Livro 2.º de prazos modernos: Ferreiros e Cinfães; Livro 1.º de Prazos Modernos: 
Aregos; Foros de Oliveira. 
563 Para o inventário dos bens do mosteiro de Amarante em Montemuro utilizámos as seguintes fontes 
ADP, Monásticos, São Gonçalo de Amarante, Foral de S. Martinho de Mouros / anno de 1795 
(PT/ADPRT/MON/CVSGAMT/0104). 
564 ADP, Monásticos, Alpendurada, Tombo de freguesia de Além-Douro 
(P7/ADPRT/MON/CVSJAMCN/0161); Index Geral / Geographico, e Chronologico de todos os Prazos 
que / Se Contem os Livros do / Recibo deste / Mosteiro de S. João de Pendorada / Com o Rezumo da 
venda de cada hum dos Prazos, e Suas In/vestiduras feito no anno / de / 1800 / Sendo Abbade deste 
Mosteiro / O M R Padre Doutor Sub. Fr. Joaquim de S. Bento / Tomo 2.º de alem Douro 
(PT/ADPRT/MON/CVSJAMCN/0003). 
565 ANDRADE, Ambrósio de - Livro de Tombo dos bens, direitos, padroados, comedorias, iurdições, 
passais, quintas, casais, propriedades, & de todas as mais cousas que pertencem á Mesa Abbacial que foi 
do Mosteiro de Sam Salvador de Paço de Sousa, da Ordem do glorioso Sam Bento, sito no Concelho de 
Penafiel de Sousa, termo da mui nobre & sempre leal cidade do Porto, annexa in perpetuum ao Collegio 
& Universidade do Spiritu Sancto da Companhia de IESU da Cidade de Euora assi Entro Douro & 
Minho como aquem Douro. Évora: [Impresso por Manuel de Lyra], 1593. 
566ADP, Monásticos, Travanca, [Livro de Tombos das Propriedades de Além-Tâmega], [c.1688] 
(PT/ADPRT/MON/CVSSTAMT/0098). 
567 TT, OFM, Prov.º Port., Santa Clara do Porto, livro 5. 
568 ADP, Monásticos, Monchique [Livro de títulos e documentos do Conv.º Monchique elaborado em 
1734], (MON-CVHDMORT/A/B/1/Lv1) 
569 Fernandes, A. de Almeida- Taraucae Monumenta Historica. Braga: Câmara Municipal de Tarouca, 
1991-1993. E Viterbo, que cita o Livro de Doações e o Livro de lembranças deste mosteiro nas suas notas 
ao Elucidário: Biblioteca Municipal de Viseu (BMV), Manuscritos de Viterbo, 20-I-17 (Elucidário), fls. 
129 v.º-132 v.º 
570 Reis- Livro da Fundação do Mosteiro de Salzedas.  In. 



 
 

Devemos registar a entrada da Companhia de Jesus que se tornou, a seguir aos 

Beneditinos e aos Cistercienses a terceira maior congregação religiosa proprietária em 

Montemuro. Para a mão dos Jesuítas não transitaram somente os bens (que eram vastos) 

de Cárquere e igrejas anexas. Através dos Colégios de Coimbra e do Porto, os Jesuítas 

passaram a administrar um considerável património situado ao longo da margem sul do 

Douro e nas encostas setentrionais de Montemuro.  

Muito embora se registem alterações significativas na tutela e administração de 

algumas instituições monásticas da região ao longo do século XVI, o capital económico 

e, nomeadamente, a constituição de conjuntos regionais de propriedades afectas a 

determinado mosteiro ou convento estabilizara em grandes grupos locais e regionais ao 

longo da Idade Média, através de doações, compras, vendas e escambos. De tal forma 

que, no dealbar da Idade Moderna, estavam perfeitamente definidas áreas de controlo 

imobiliário e enfitêutico devidamente demarcados nos tombos monacais571. 

Assim, a influência monástica em Montemuro fazia sentir-se através de 8 grupos 

ou famílias de ordens religiosas devidamente representadas por mosteiros situados nas 

regiões do Douro Litoral e Beira: Cister (através de São João de Tarouca, Salzedas e 

Arouca), Frades Menores (São Francisco de Lamego, Chagas, Barrô, Monchique e 

Santa Clara do Porto), Cónegos Regrantes de Santo Agostinho (Ancede e Cárquere), 

Cónegos Seculares de São João Evangelista (Santa Cruz de Lamego), Ordem de São 

Bento (Pendorada, Paço de Sousa, Travanca, Bustelo572, Tarouquela e Avé-Maria), 

Ordem dos Pregadores (Ancede) e Cónegos Regulares Premonstratenses (Ermida do 

Paiva). 

A Ordem de São Bento encabeçava a lista de maiores proprietários na região de 

Montemuro. Com um capital imobiliário concentrado na zona ocidental do maciço, 

próximo da confluência dos rios Paiva e Douro, controlava uma vasta porção da terra e 

um largo auditório devocional, através dos vários padroados que detinham nesta região. 

A comunidade mais interessada na administração e manutenção destas prerrogativas era 

Alpendurada ou Pendorada, cuja vista dos seus mirantes alcançava a margem sul do 

Douro onde se situavam as propriedades de outro mosteiro beneditino, o de Taroquuela. 

                                                 
571 Um dos livros de tombamento dos bens enfitêuticos do Mosteiro de Travanca, em Amarante, distribuía 
as propriedades por Além Tâmega, Douro e Paiva, cf. ADP, Monásticos, Travanca, lv.º 98 [1688]. 
572 Por ser um património inexpressivo não incluímos os mosteiros de Bustelo e Arouca na contabilização 
cartográfica geral dos bens da ordem beneditina. Bustelo possuía casais e algumas quintas em Anreade 
«Anho Bom»), Cinfães («Louridal», «Felgueiras», «Ruivas» e «Travassos») e em Caldas de Aregos, cf. 
Meireles, António d'Assunção, frei; Dias, Geraldo José Amadeu, frei- Memórias do Mosteiro de S. 
Miguel de Bustelo. Penafiel: Museu de Penafiel, 2007. , p. 43, 46, 53-57, 68, 70-71. 



 
 

Este dominou na região, com a presença de ilustres abadessas, até ao século XVI. Não 

obstante a transferência das monjas para a cidade do Porto, a ordem continuou a gerir os 

interesses do couto e dos bens dispersos a partir da urbe, de onde fazia chegar a sua 

presença através de procuradores e outros oficiais que circulavam numa vasta extensão 

região entre o Balsemão e o Paiva. 

A seguir aos beneditinos, eram os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho aqueles 

que mais influíram na exploração dos recursos naturais e na humanização do território 

montemurano. Contribuíra para tal a sua casa em Cárquere e a sua presença em Ancede 

antes da chegada dos Dominicanos. Ambos os espaços monásticos concorreram para a 

constituição de uma área de influência sensivelmente a meio da encontra setentrional do 

maciço, abrangendo parte dos termos municipais de Cinfães, Ferreiros de Tendais, 

Aregos e Resende – área essa controlada depois da segunda metade do século XVI pelos 

Jesuítas. 

À vista do maciço, situados ao longo do vale do Varosa, ou o de Arouca, além 

Paiva, os poderosos mosteiros de Salzedas, São João de Tarouca e o de São Pedro e São 

Paulo investiram no património imobiliário que receberam das principais famílias 

regionais durante a medievalidade. Ainda que disperso, o capital económico da ordem 

de Cister em Montemuro situava-se em dois núcleos: um menor na região de Lamego, 

junto a Sande e Cambres e outro, mais lato, entre os rios Balsemão e Bestança 

(Cinfães). As monjas de Arouca auferiam de rendimentos, ainda que inexpressivos, 

provenientes de algumas propriedades nas encostas sul de Montemuro, nomeadamente 

na região de Alvarenga573. Mas era sobretudo aos mosteiros masculinos aos quais 

competia a gerência do maior quinhão de património cisterciense nesta região. 

Os Dominicanos de Santo André de Ancede receberam dos seus antecessores 

Agostinianos um agregado de propriedades bastante definido na região de Ferreiros de 

Tendais, Anreade, Resende e São Martinho de Mouros. 

Menor é a presença de Franciscanos, Cónegos Seculares de São João Evangelista 

e dos Premonstratentes. Tanto o capital económico dos primeiros e dos segundos se 

circunscreve à cidade e termo de Lamego, embora se registem valores residuais na 

contabilização de património afecto aos franciscanos, ao longo de todo o maciço 

montemurano. Já em relação os Premonstratenses (cuja presença assinalámos com base 

                                                 
573 Consulte-se o mapa publicado por Coelho, Maria Helena da Cruz- O Mosteiro de Arouca: do século 
X ao século XIII. Arouca: Câmara Municipal/Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, 1988.  (pp. 104-
105). Cf. nota anterior. 



 
 

nas Inquirições de 1258) cremos ser manifestamente incompleta a indicação 

apresentada, por ausência de fontes574. Confrontando, porém, as informações 

disponíveis com o número de padroados da ordem (e posterior comenda) e com a área 

do couto e paróquia, os frades de Ermida do Paiva deviam controlar económica e 

espiritualmente uma parte substancial da encosta sul de Montemuro e parte da cabeceira 

do vale do Bestança. 

Como se processava este controlo? Quem eram os seus agentes e quais as suas 

prerrogativas face a um território percorrido por várias jurisdições? 

Uma análise ao mapa 23 põe-nos em contacto com a distribuição geográfica do 

património imobiliário das ordens referidas. Tal distribuição parece reflectir uma 

estratégia na organização e gestão das propriedades, agrupadas em áreas com fronteiras 

quase definíveis, sejam elas concêntricas ao couto, ou constituídas em zonas mais 

afastadas. Tais aglomerações patrimoniais, constituídas ao longo da Idade Média, 

parecem constituir-se perfeitamente definidas na época moderna e sujeitam-se, inclusive 

a nomenclaturas próprias dentro da organização da contabilidade do mosteiro. 

Resultaram de uma política de aquisições e vendas que se propunha racionalizar a 

fiscalização dos bens e a recolha dos rendimentos dificultada pela dispersão e pela 

distância à casa monástica. 

                                                 
574 Depois da obra Templo das Siglas, publicada em 1919 (ver Lacerda, Aarão de- O templo das siglas. A 
Igreja da Ermida do Paiva. Porto: [edição de autor], 1919. ) e do artigo de Backmund, Norbert- Les 
origines de l'ordre de Prémontré au Portugal. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Vol. 
22, n.º 3-4  (1959), p.416-441. sobre os Premonstratenses, apenas foi publicado, recentemente, um 
trabalho monográfico sobre o edifício e a instituição, mas cujo teor peca por abordar aspectos menos 
sérios e cientificamente inválidos sobre o significado do edifício (cf. Carvalho- Mosteiro da Ermida. 
Outrossim o desconhecimento sobre o paradeiro do arquivo deste mosteiro lança na escuridão a hipótese 
de traçar um percurso seguro sobre a sua evolução. 



 
 

 

Mapa 23 

Poderá esta organização económica ter suscitado a criação de áreas de 

espiritualidade de pendor monástico, testemunhadas na escolha de devoções patronais 

das ermidas? 

Para respondermos ou, no caso, fornecermos dados que julgamos pertinentes para 

a resposta à questão colocada, é necessário recuarmos à listagem das devoções patronais 

que presidem aos altares das ermidas de Montemuro. Reanalisando o quadro 4 

verificamos que é um número reduzidíssimo os santos ou santas directamente ligadas a 

ordens religiosas. Devem referir-se os nomes de Santo Amaro (Beneditino), Santo 

António e São Francisco (Ordem dos Frades Menores), São Domingos de Gusmão, 

beato Gonçalo de Amarante e São Vicente Ferrer (Ordem dos Pregadores). Todas as 

restantes devoções, embora possam estar ligadas, por via hagiográfica ou após a sua 

morte (pela posse ou culto às suas relíquias ou como exemplo moral) a determinadas 

ordens, não integram o seu corpo de elementos e não constituem, directamente, uma 

marca ou presença efectiva da sua autoridade ou domínio. 

Porém, não podemos deixar de associar alguns cultos a determinadas ordens 

religiosas que através delas foram disseminados e impulsionados a nível popular, como 



 
 

os casos da parentela de Cristo (Santa Ana, São Joaquim, São José, etc) estimulados 

pelos franciscanos e carmelitas. De resto, o culto à Virgem é transversal à maioria das 

ordens, sendo o marianismo de influência monástica apenas diferenciado por atributos 

ou acontecimentos que, de alguma forma, vinculam a Mãe de Deus à respectiva família 

conventual (ex.ºs a Virgem do Rosário e a Virgem do Carmo). 

Se dentro da «cronologia das escolhas», não nos é possível distinguir, nas 

camadas arqueológicas das devoções, as que são fruto de uma indução ou da 

espontaneidade, não podemos deixar de notar que certos cultos, como os de São João 

Baptista, São Martinho, São Tiago, São Cristóvão, Santa Catarina, Santo Antão, São 

Salvador ou mesmo Santa Maria Madalena expressam, através das suas hagiografias e 

na história da sua veneração, uma vocação eremítica ou assistencial – são eles a escolha 

de alguns mosteiros medievais e através deles fala a busca pelos lugares solitários, o 

misticismo que monges e monjas procuravam alcançar. Podia não ser este o aspecto 

mais importante para o auditório devocional popular procurar neles o auxílio que 

necessitava na salvaguarda do colectivo e do individual nas comunidades, mas a sua 

versatilidade, que inspirava uns e auxiliava outros, pode ter garantido o sucesso cultual.  

Antão, pai do monaquismo, eremita solitário, era invocado contra pestes, doenças 

venéreas e sarna. Além de ter sido exorcista, fora também peregrino e acreditava-se ser 

protector dos animais domésticos (na iconografia acompanha-o um porco). Venerava-se 

em Faifa, aldeia serrana a 900 metros de altitude, no caminho da transumância, 

povoação criada depois de 1527 em terrenos do Couto da Ermida. 

São João Baptista, juntamente com São Martinho, São Pedro e São Tiago, não 

sendo um santo terapêutico ou curador, mediava uma das datas mais importantes do 

calendário agrícola: o início do Verão. Atribuía-se-lhe uma ligação simbólica à água por 

ter baptizado de Cristo e o seu Precursor. Foi o patrono do mosteiro de Tarouca, e de 

nove ermidas em Montemuro, oito delas situadas junto a pastagens ou paisagens 

plantadas, construídas, talvez, com o intuito de serem protegidas por este intercessor. É, 

aliás, extremamente significativa a ermida de São João, no lugar de Seara, freguesia de 

Barrô, edificada no meio de senras. Em Vilar de Arca, onde tem ainda hoje o único 

santuário, a sua devoção cruzava-se com posses dos beneditinos de Paço de Sousa e 

Tarouquela e em Torre de Beba com posses dos Agostinianos de Ancede. 

Santa Catarina, noiva mística de Cristo, tutelava 3 ermidas, situadas entre os 550 

e os 1000 metros de altitude, em sítios urbanizados. Em Cantim, São Martinho de 

Mouros, onde era venerada, coexistiam posses do convento da Madre de Deus de 



 
 

Monchique, de do Mosteiro de Travanca e de Salzedas. Em Carvalhosa, talvez a mais 

recente das três ermidas, estava sob o domínio da Ermida do Paiva. Santa Catarina, 

embora fosse matrona das amas-de-leite, dos cordoeiros, livreiros, etc., e uma das 

catorze entidades auxiliares ou auxiliadoras contra a peste, não adquiriu a fama 

necessária para tornar-se devoção predilecta entre as comunidades camponesas. Era, 

porém, uma das invocações principais no mosteiro de Recião (depois transferido a Santa 

Cruz de Lamego), a seguir a São João Evangelista, São Bento e São Jorge575. 

Também Santa Maria Madalena, talvez pelos caminhos ínvios ditados na sua 

hagiografia, fosse arredada dos títulos patronais. Com duas ermidas, apenas, que lhe 

foram dedicadas (ambas junto a zonas de passagem e uma delas no complexo 

assistencial de Caldas de Aregos), é provável que sobressaísse no seu culto os cuidados 

que prestou a Cristo, tornando-se assim símbolo do tratamento e assistência aos 

condoídos, viajantes e doentes que acorriam à barca e à albergaria. 

O culto a São Cristóvão, conhecido regionalmente pelos oragos patronais das 

freguesias de Espadanedo e Nogueira, apesar de constituir uma das devoções mais 

activas da Idade Média576, resistiu em Montemuro em apenas uma ermida, um dos cinco 

santuários de montanha que lográmos identificar. Implantado no extremo de um 

impressivo esporão a 1140 metros de altitude, a ermida de São Cristóvão, no termo de 

Felgueiras, constitui o centro de atracção religiosa de uma vasta região na margem sul 

do Douro. Associada à sua comemoração estava, no século XVIII, um costume 

terapêutico realizado no dia 25 de Julho ao longo da veiga do Balsemão, não muito 

longe da ermida, o de aplicar sanguessugas no corpo para «aliviar-se do sangue que 

sobeja»577. Cremos, porém, que a sua localização, no topo de uma íngreme encosta, à 

vista de uma extensa região que acorria em procissão e romagem à ermida, se prende 

                                                 
575 Santa Maria, Francisco, frei- O ceo aberto na terra [...]. Lisboa: [na officina de Manoel Lopes 
Ferreyra], 1667. : «Porém houverão todos por bem, e determinarão por honra de S. Catherina, e satisfação 
do voto que por ello fez nosso irmão Álvaro de Barros, que na dita casa de S. Jorge se ponha hua imagem 
da dita Santa no Altar mor, e se faça na dita Casa commemoração della, e também se porá a Imagem de S. 
João Evangelista. E as commemorações se darão deste modo na dita Casa, e mais não: a primeira dos 
Apóstolos, a segunda de S. João, a terceira de São Jorge, a quarta de S. Bento, a quinta de S. Catherina e a 
sexta da Paz». Assistimos, neste breve trecho, à cronologia histórica e espiritual do próprio mosteiro. À 
ao cenóbio original, representado pelo medievo culto a São Jorge, sucedeu a influência da religião 
Beneditina e finalmente a dos Lóios, cujo patrono era São João Evangelista. A introdução de uma 
devoção particular – Santa Catarina – por voto, testemunha como por acção individual se introduziam 
outros cultos nos altares. 
576 Era, juntamente com São Brás, Santa Margarida, Santa Bárbara e Santa Catarina e outros dez 
taumaturgos, um dos quatorze santos auxiliares ou auxiliadores. A este respeito cf. o artigo Martins, 
Fausto S.- Os santos protectores à luz da hagiologia. Museu. n.º 9  (2000), p.173-192.. 
577 Frei Teodoro de Melo, em 1733 que descreve este costume no seu Tratado, apud Duarte- Resende no 
século XVIII. , p. 267. 



 
 

com o carácter mágico e apotropaico do culto a São Cristóvão. De facto, embora não 

tenhamos registado esta tradição localmente, o aparecimento frequente da imagem do 

santo auxiliador em várias igrejas do Norte de Portugal ao nível de revestimento 

pictórico das naves, levou Lúcia Cardoso Rosas a considerá-lo um dos protectores 

preferidos das comunidades. Devia-se este facto «à crença na sua protecção contra a 

morte súbita, ou seja a morte sem sacramento»578. A mesma autora refere que a 

presença de representações individuais ou ciclos iconográficos sobre São Cristóvão em 

pinturas murais proviria da necessidade de prover contra aquela morte, pois «segundo a 

crença bastava ver a imagem do santo para que, nesse dia, o observador ficasse a salvo 

desse perigo»579. É portanto plausível que a localização da ermida de São Cristóvão de 

Felgueiras tivesse o objectivo semelhante, protegendo com a sua presença uma extensa 

região que se acolhia, assim, sob a sua directa protecção.  

Por fim, Cristo Salvador ou Santíssimo Salvador representa um tópico 

cristológico que decaiu ao longo da Idade Média, dando o juiz ou justiceiro lugar a ao 

piedoso e sofredor Jesus crucificado580. Parece ser um dos testemunhos mais sólidos da 

intervenção monástica na espiritualidade local. Em Soutelo, um dos três locais onde se 

dedicaram ermidas ao Salvador, aparece associado a bens fundiários de Salzedas, 

mosteiro onde justamente se regista esta invocação desde a Idade Média581. Em São 

Martinho de Mouros e no castelo de Lamego a sua ermida foi edificada em fortalezas da 

época da Reconquista, sendo justamente uma das invocações escolhidas para dedicar as 

igrejas e os primeiros cenóbios da região duriense, como Paço de Sousa e Travanca, 

ambos com interesses em Montemuro. 

São, contudo, santos não ligados a ordens religiosas os que lideram no santoral 

regional, como São Sebastião, Santa Luzia, Santa Bárbara e São Lourenço. Sob a 

sua protecção acolhe-se o maior número de comunidades em Montemuro. Veremos, 

                                                 
578 Rosas, Lúcia Maria Cardoso- A representação de São Cristóvão na pintura mural portuguesa dos finais 
da Idade Média. Crença e magia.  In  Jorge, Vitor Oliveira;Macedo, José M. Costa- Crenças, religiões e 
Poderes: dos Indivíduos às Sociedades. Porto: Edições Afrontamento, 2008. ISBN 978-972-36-0947-9. 
p.  367-373., p. 369. 
579 Idem, Ibid, p. 369. 
580 «La devoción a Cristo-Salvador, en una cultura marcada ya por las primeiras confrontaciones com el 
Islam, resultaba perfectamente congruente. Nada tiene de extraño que durante el Medievo abunden las 
iglesias dedicadas al Salvador y a la Santa Cruz, advocaciones cargadas de conotaciones politicas, com el 
trasfondo hagiográfico del episodio “maravilhoso” de Constantino Magno en Puente Milvio»,Fernández 
Conde, Francisco Javier- La religiosidad medieval en España: plena Edad Media (ss. XI-XII). 
Oviedo: Ediciones Trea, 2005. ISBN 84-9704-163-1.,  
581 Cf. o nosso estudo: Resende- Escrever História sem palavras. A influência económica e espiritual dos 
mosteiros cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra de Montemuro, através da análise de 
fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In. 



 
 

mais adiante que características faziam deles os principais patronos colectivos mas, para 

já, não devemos excluir da ermida a ingerência monástica.  

Centros de difusão da palavra, os pequenos templos rurais tornaram-se 

praticamente desde a sua edificação, púlpitos para as comunidades mais remotas que 

neles ouviam pregadores estrangeiros trazendo notícias sobre «novos» santos e leituras 

ou releituras sobre antigos.  

 

1.4.2. Missionação, prédica e dramaturgia sacra: a religiosidade dos 

caminhos. 

Antes do inquérito de 1758 ter sido emanado de Lisboa para todos os bispos de 

Portugal e destes aos párocos, já a correspondência constituía um meio de colecção de 

factos históricos. Assim o dá a entender frei Agostinho de Santa Maria que na sua obra 

Santuario Mariano cita frequentemente as suas fontes, na sua maioria relatos de 

clérigos locais desejosos de enaltecer os valores religiosos e artísticos do seu rincão582. 

Ao encerrar o seu verbete sobre o culto à Virgem das Candeias, na freguesia de 

Avões, junto a Lamego, frei Agostinho refere que aquela relação lhe tinha sido dada 

pelo «Doutor Bertholameu Martinello, Prégador Missionario Apostolico daquellas 

partes»583. Este curioso apontamento permite-nos entrar num assunto pouco explorado 

na historiografia portuguesa, o da missionação interior. Como refere Eugénio Francisco 

dos Santos num artigo de fundo sobre esta questão «a pregação […] era um meio para 

fornecer aos crentes uma formação permanente e um melhor conhecimento dos 

mistérios da sua fé, após a instrução rudimentar da sua infância»584. Cabia aos párocos, 

bispos e outros oradores eclesiásticos do braço secular a pregação habitual e cíclica e 

outros certos clérigos, na sua maioria regulares, as pregações itinerantes 

«predominantemente rurais, de catequização e moralização» que chegavam a durar 

anos, como refere o mesmo autor585. Certas ordens, mormente a sua condição 

mendicante, como os Franciscanos, os Dominicanos (justamente designados 

Pregadores), Jesuítas, Oratorianos e os Missionários Apostólicos, foram 

evangelizadores activos. 

                                                 
582 Sobre a história do culto à Virgem das Cales, Frei Agostinho refere: «Esta noticia nos deu o Reytor de 
Nogueyra Sebastião Cardoso Soares», Santa Maria- Santuario Mariano [...]. , p. 224 
583 Idem, Ibid, p. 186.  
584 Santos-.  In., p. 222. 
585 Idem, Ibid, p. 222. 



 
 

Embora não dispondo das fontes que nos permitam reconstituir cartograficamente 

a deslocação dos missionários, cremos que a presença de três daquelas ordens na região 

de Montemuro contribuiu para compor um quadro de missionação desta região. O seu 

carácter montanhoso e a inacessibilidade de algumas das suas povoações, ainda que à 

porta de Lamego, contribuíam certamente para lançar o labéu da descrença ou da 

ignorância. Muito perto de Montemuro, na região de Chaves, reinava a impiedade em 

1673, um panorama desolador segundo os Jesuítas que o testemunharam e descreveram: 

os habitantes daquela região desconheciam os mistérios da fé, confundiam a Ave Maria 

com o Acto de contrição, além dos muitos artifícios supersticiosos que usavam para 

conseguir curas e outros prodígios586. Embora não conheçamos relatórios de visitas 

missionárias à região de Montemuro, são particularmente expressivas as queixas dos 

visitadores diocesanos sobre o clima moral dos habitantes de algumas paróquias 

serranas. Um exemplo flagrante é o da freguesia de Ferreiros de Tendais. 

O livro de registo de Visitações entre 1634 e 1693 dá conta de inúmeras 

irregularidades a nível de comportamento dos habitantes locais587. Em 1637, o visitador 

Francisco Rebelo do Amaral admoesta os moleiros a não moerem ao Domingo e dias 

Santos e em 1687 referem-se os pastores de gado, para quem se não tangia a primeira 

Missa aos domingos e dias santos, com grave prejuízo para as suas almas. No ano da 

Restauração, 1640, o visitador alerta para que mulheres se não sentassem junto à pia 

baptismal nem se misturassem com os homens588 ou que quem quer que fosse sem 

autorização do abade (além do juiz da igreja, o procurador da mesma, mordomos e 

sacristães os sacerdotes), não passasse além do arco cruzeiro para a capela-mor (1663). 

Em 1644 o cónego Pedro da Fonseca de Carvalho, em visita, deixou o aviso sobre o não 

se levantar vozes junto à igreja, durante o sacrifício da Missa. Ao que parece apregoava-

se ali pão, vinho e outros géneros.  

O estado geral das ermidas e envolvente era, regra geral, desolador589: portas 

deterioradas e abertas a bestas e outros animais (1634, 1648), edifícios destelhados 

                                                 
586 Idem, Ibid, p. 223. 
587 Capa de pergaminho e miolo em papel com marca de água com 96 fólios numerados e rubricados, 
como esclarece o colofão manuscrito: «Este livro he pera as visitaçoins desta Igreja de Sam pedro / de 
ferreiros de tendais; o quoal tem noventa e seis folhas em dous cadernos numeradas e assinadas por mim 
o padre Manoel pinto da Costa cura na dita igreja de sam pedro de ferreiros; por mandado do Reverendo 
visitador Hiacinto de Carvalho iga [?] 20 de dezembro de 1634 / Manoel pinto da Costa». Contabilizámos 
41 visitas em 59 anos o que perfaz uma média de 1,4 visitas p/ ano. Embora não constantes as visitas 
realizam-se entre os finais do Inverno e o meio da Primavera (Dezembro a Maio). 
588 Esta queixa repete-se em 1686. 
589 Parece-nos revelador de um certo desinteresse dos fiéis pela sua casa espiritual o estado a que 
chegavam as ermidas. De resto, nos autos de visita que possuímos para outras freguesias, nomeadamente 



 
 

(1635, 1649, 1654, 1656), caminhos deteriorados (1651, 1656) e águas perdidas (1638, 

1656). Alguns moradores não hesitavam em sonegar ou apropriar-se de bens da igreja 

das ermidas e das confrarias (1645, 1649), plantando abusivamente videiras junto aos 

edifícios de culto (1641) e construindo muros que dificultavam as procissões e o acesso 

aos templos (1641). Em 1640 a igreja encontrava-se num estado de pouca limpeza e 

descuido e em 1663 o visitador achou que as portas e os sinos estavam deteriorados, 

assim como em 1674, quando se regista a falta de uma tampa para a pia baptismal e uma 

grade para impedir o acesso à mesma590. E nem os próprios sacerdotes demonstravam 

serem exemplos para as comunidades: em 1658 o visitador Tomé de Gouveia Alto 

admoesta-os por se escusarem a participar nas procissões do Senhor e da Senhora e em 

1666 repete-se esta advertência. Particularmente relevante é a denúncia registada pelo 

escrivão do bispo Dom Luís de Sousa que pessoalmente visitou esta paróquia em 30 de 

Maio de 1673:  

 

Fezsenos queixa que os moradores do Lugar de Covellas e de Ruyvaes não vinhão a esta igreja ás 

missas Conventuaes, de que se podem seguir grandes inconvenientes, porque não assistindo os ditos 

freguezes á missa Conventual não podem saber quando são os dias Santos, e de Jejum, nem ignorandoos 

poderão observallos: E poderá tambem suceder que fazendose as denunciações matrimoniaes entre 

pessoas impedidas hajão com effeito celebrar o sacramento do matrimonio as taes pessoas impedidas, por 

não estarem prezentes ao tempo das denunciações as pessoas que podião dar noticia do tal impedimento. 

Pello que para evitarmos estes inconvenientes mandamos que nenhum clerigo diga missa nas ditas 

capellas antes da Conventual sob pena de pagar de cada vez que dicer missa qualquer clerigo nas ditas 

Capellas quinhentos reis: E o Reverendo Abbade executará as ditas condenações e as applicará á 

confraria do Sanctissimo Sacramento e os mordo/mos da dita confraria terão cuydado de as cobrar [...]591 

 

Cabia também aos missionários por cobro a este clima, fazendo visitas cíclicas de 

incisiva catequização e pregação por meios que se aproximavam aos da dramaturgia. 

                                                                                                                                               
em Cárquere, em 1532, o panorama é semelhante: «[...] Mando ao priol E conegos pois a Elles pertencem 
as ofertas da Ermida de nossa senhora das neves que dentro de dous meses lhe conçertem as portas para 
que [...]a acabem de telhar que não chova nella sob pena de x cruzados para as despesas da dita casa.», 
AUC (Arquivo da Universidade de Coimbra), Visitações do Mosteiro de Cárquere,  4-27, fl. 34. De resto, 
são comuns, em 1725-26, as penas de suspensão de ermidas e capelas por se encontrarem indecentes, o 
que incluía o maus estado ou ruína da estrutura, até à falta de paramentos ou alfaias litúrgicas. 
590 Em 1681 o bispo D. frei Luís da Silva manda reformar o retábulo da capela maior e, em 1686, o 
visitador Manuel da Fonseca Coelho pede o conserto da galilé da igreja. No ano seguinte estipulam-se 
grandes obras na sacristia e no corpo da igreja, a cargo dos fregueses e das confrarias: acrescento de um 
retábulo, cortinas de bertangil azul, um varão de ferro para a sacristia, pintura do armário dos óleos, 
reforma de certas imagens junto ao retabolo de pinturas, novos frontais, etc. 
591 Arquivo Paroquial de São Pedro de Ferreiros de Tendais (APSPFT), Livro de Visitações [1634-1693], 
s/ fólio [30-5-1673]. 



 
 

Uma vez na comunidade os pregadores utilizavam a igreja e, na ausência desta, a 

ermida para fazerem ver e ouvir os seus cénicos gestos e a sua voz troante. Aos aldeãos 

«eram-lhes propostas para a obtenção da salvação, sob a forma de devoções novas, de 

práticas pouco habituais, de um ensino apresentado de modo inédito, vias que ainda lhe 

eram desconhecidas»592. As principais festividades, os santuários e épocas 

particularmente sensíveis no calendário litúrgico, como o Advento e o período 

quaresmal constituíam espaços e tempos sobre os quais caía a atenção dos oradores 

sagrados que modelavam o seu discurso segundo o auditório, os sucessos ou as 

desgraças da época e as devoções que ali se festejavam. Convém notar que algumas 

ermidas593 possuíam, no interior ou no exterior um púlpito, sinal da importância da 

pregação e da necessidade da mesma. A existência de tribuna ou púlpito, interno ou 

externo, coincide, no caso das ermidas, com lugares de Calvário594, santuários595 ou 

edifícios associadas a locais de passagem596 e (ou) junto a mercados597. Seria nestas 

estruturas que, em épocas festivas, o pregador faria ouvir a Palavra Sagrada e os 

discursos políticos e ideológicos que electrizavam os fiéis (fotografias 19 a 25)598. 

Não devemos, pois, descurar alguns aspectos que as ermidas propiciavam ao 

missionário: a possibilidade de mais convenientemente se posicionar ante a comunidade 

(num lugar sagrado e central) e de, com a hagiografia que lhes propiciava o patrono 

                                                 
592 Châtellier, Louis- A religião dos pobres: as fontes do cristianismo moderno (séc. XVI-XIX). 
Lisboa: Editorial Estampa, 1995. ISBN 972-33-1025-2., p. 106.Sobre o acto da pregação como uma 
intervenção cénica, ver o artigo de Eugénio dos Santos, que exemplifica com o caso de Frei António das 
Chagas: «ele costumava terminar as suas prédicas por um acto de contrição, virado para o crucifixo “que 
tomava na sua mão esquerda para que fossem mais valentes as bofetadas que dava na cara própria com a 
mão direita”. A estas violências respondia o público com lágrimas, soluços, gritaria, criando-se um 
verdadeiro histerismo colectivo (…)», Santos-.  In., p. 226. 
593 Contabilizámos onze ermidas onde se regista a existência de púlpito interior ou exterior. Na de Santa 
Ana, em Aveloso (f. Tendais) lográmos descobrir um púlpito móvel, destinado ao exterior da ermida. De 
resto na inexistência de púlpito as pregações interiores podiam fazer-se sob o arco-cruzeiro (no caso das 
igrejas) como deixa entrever o licenciado António Moreira Camelo, no seu tratado Parocho perfeito: 
«avendo de pregar no púlpito, ou no cruzeiro, siga o uso do Bispado, ou o da sua Igreja», Camelo-. , p. 
232. 
594 Ex.º Calvário de São Cristóvão de Nogueira (actual c. de Cinfães). 
595 Ex.º ermidas-santuário da Virgem da Assunção, em Ruivais, Virgem da Encarnação, em Vila Boa de 
Baixo (f. Ferreiros de Tendais), ou a de São Pedro, no Monte, em Ovaddas, todas com púlpito no exterior. 
Em Avões, no santuário da Senhora das Candeias, a dimensão da ermida autorizava o púlpito interno. O 
mesmo acontecia no Fojo (f. Gosende), onde um esplendoroso púlpito revestido exteriormente a talha 
joanina prendia certamente as atenções dos romeiros. 
596 Ex.º ermidas do Desterro e do Espírito Santo, ambas na freguesia da Sé (c. Lamego), junto a artérias 
de muito trânsito e no centro de uma vasta actividade religiosa. 
597 Ex.º: ermida de São Sebastião, ao Passadouro, freguesia de Tendais. 
598 A este respeito não podemos deixar de referir a obra paradigmática de Marques, João Francisco- A 
Parenética Portuguesa e a Restauração 1640-1668: A revolta e a mentalidade. Porto: Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1989.  



 
 

local, moralizar a vida dos seus devotos599. E de, por outro lado, trazer os exemplos dos 

seus ascetas, taumaturgos, freires e abades. Franciscanos, Jesuítas600 e Dominicanos 

levaram a sua espiritualidade (e com ela a sua ideologia)601 aos lugares recônditos das 

dioceses, como a serra de Montemuro que ainda na primeira metade do século XVI 

parecia um estranho mundo, distante aos olhos do burguês lamecense Rui Fernandes602. 

A «técnica de evocação»603 utilizada na dramaturgia religiosa pode ter sido 

utilizada na pregação. Aliás, a Palavra associada ao gesto, constituiu um dos veículos 

mais expressivos da doutrina na época barroca. A própria arquitectura tendia no sentido 

de acompanhar a prédica ao associá-la a aos cenários repletos de virtuosismo e da 

exaltação simbólica dos poderes terrenos e espirituais. Nesse sentido, os pregadores 

assemelhavam-se a actores que representavam as sagradas vidas nos púlpitos, 

insuflando reverência e fervor no auditório que os via e ouvia. Por outro lado, a 

pedagogia barroca estimulou a criação de um autêntico teatro litúrgico de índole 

                                                 
599 Os sermões das festas dos santos constituíam uma das formas literárias mais em voga ao longo dos 
séculos XVII e XVIII, saídas da boca e mão de pregadores tão famosos como o Padre António Vieira ou 
Francisco Fernandes Galvão. Cf. a listagem de Diogo Barbosa Machado, na sua Biblioteca Lusitana: 
«Teologia Parenética», Machado, Diogo Barbosa- Bibliotheca Lusitana. Lisboa: [Francisco Luiz 
Ameno], 1759. , vol. 4, pp. 520-535. 
600 Sobre estes e o seu modus operandi o lic. António Camelo exemplifica no seu tratado: «Assi mais, 
sucederá bem, meter o povo em cousa em que consiga o intento, v.ºg. o Cura que quer desacostumallo de 
gastar os dias santos; & de festa em jogos, & danças, prohiba-o, & estranhe-o em algumas mais 
principaes, ensinandolhes como os santos se querem festejados, servidos, & venerados, do que curiosa, & 
devotamente escreveo Fr. Amador (porque deixo outros Authores) nos seus diálogos fol. 180 & 181. Nos 
dias de comunhão & indulgencias, & em outros, & outros dias continue esta doutrina, & ainda donde 
della ouver Irmandandes, & companhias, procure, que em aquelles dias se entretenha o povo com ditos & 
colloquios honestos, com premios aos representantes, conforme usão os Padres da Companhia de Iesus 
[…]» (sublinhado nosso), Camelo-. , p. 341. 
601  A breve trecho, depois do Concílio de Trento, a missionação começou a desencadear reacções dentro 
da Igreja. Efectivamente, embora tivesse sido acalentada para combater heresias, corrigir erros 
doutrinários e evangelizar, a missão tornou-se veículo de certas idiossincrasias dos vários movimentos 
monásticos e mesmo do pensamento individual. Devemos sublinhar o cuidado da legislação diocesana e 
dos avisos dos visitadores sobre pregadores ou oradores que não estivessem devidamente credenciados 
pelo ordinário.  
602 Pode dever-se aos missionários, como à acção das respectivas ordens, a revitalização ou criação de 
certos santuários, como refere Louis Chatellier a propósito  da Alsácia: «Os jesuítas da província da 
Renânia Superior estabelecidos na Alsácia, Haguenau em Molsheim, em Sélestat, empenharam-se, desde 
a sua chegada, em retomar ou desenvolver santuários à Virgem que haviam sofrido coma Reforma ou 
tinham desaparecido por acção das guerras», Châtellier-. , p. 126. Na diocese de Lamego o caso mais 
paradigmático é o do santuário da Lapa (cf. Costa- História do Santuário da Lapa. , pp. 21-25) que os 
padres da Companhia de Jesus transformaram num dos maiores epicentros de religiosidade mariana do 
país. Em Cárquere deram alento à etiologia fundacional que conferia à igreja a importância de ter sido o 
cenário para a mítica cura de D. Afonso Henriques, às mãos do seu Aio. 
603 A expressão é de F. de Mello Moser para cujo trabalho sobre dramaturgia medieval chamamos a 
atenção: Moser, F. de Mello- A técnica da evocação no drama religioso medieval com especial referência 
ao Ludus Coventriae. Biblos. Vol. 51 (1975), p.231-259.: «entende-se por “técnica da evocação”, no 
presente estudo, um conjunto de processos utilizados pelo dramaturgo para provocar no campo da 
consciência do espectador, ou eventualmente, do leitor, um determinado surto de recordações, imagens e 
associações», p. 251. 



 
 

popular, como o que sucedia na reconstituição de determinados passos da paixão como 

o enterro do Senhor»604. 

Assim consideramos completar este quadro catequético e propagandístico com os 

autos e as companhias teatrais itinerantes que percorriam o país apresentando cenas da 

vida de Santos, da Virgem e de Cristo. Pensemos em Gil Vicente e os seus autos 

hagiográficos ou autores menores, como Baltasar Dias e Afonso Álvares605. Ainda que 

o argumento de algumas peças não estivesse de acordo com a doutrina e a ortodoxia 

(tendo a Igreja pós-tridentina movido os esforços possíveis para controlar as 

representações mais perniciosas)606 a fama de tais companhias devia chegar a um vasto 

auditório dado o seu carácter popular e deambulante.  

Embora não crendo que se tratasse de um auto ou representação religiosa, 

devemos registar a apresentação de certas comédias que decorreu na cidade de Lamego, 

em Agosto de 1679. Realizaram-se no Tavolado da Praça de Cima e assistiram a elas 

os capitulares da Sé que para o efeito pagaram 60 réis a homens para levar e trazer à 

catedral os assentos dos senhores cónegos607. É provável que estas «companhias 

teatrais» circulassem pela região e para além de comédias profanas representassem 

hagiografias608. 

                                                 
604 Enes, Maria Fernanda- As Confrarias do Santíssimo e das Almas no âmbito da Cultura barroca (um 
caso na diocese de Angra).  In  I Congresso Internacional do Barroco: actas (I volume). Porto: 
Reitoria da Universidade do Porto/Governo Civil do Porto, 1991. Vol.  1, p.  275-298., p. 283. A autora 
aborda esta questão da teatralização religiosa que nem sempre coincidia com a doutrinação da Igreja, no 
caso da diocese de Angra, na viragem do século XVII para o século XVIII. 
605 Sobre este e a sua obra Auto de Santo António, ver Rodrigues, Maria Idalina Resina- Hagiografia e 
teatro: os discutíveis méritos de um Auto de Santo António. Via Spiritus. n.º 3  (1996), p.217-234. 
606 Uma das preocupações do sínodo de 1639 foi controlar as dramaturgias públicas: Costa- História do 
Bispado e Cidade de Lamego. , p. 83: «A breve trecho porém viu-se interrompido por vários clérigos 
que puseram objecções à nomeação de juízes sinodais "por quanto não sabião para que erão", e à 
proibição de comédias, representações e colóquios sem licença do ordinário, coisa que nunca tinha visto.» 
O lic. António Camelo é também, neste aspecto, bastante judicioso e crítico, cf. Camelo-. , cap. 10.º. 
607 Arquivo Particular, «códice 390», fls 2v-3: «Em 27 do mesmo [Agosto de 1679] se passou escrito de 
trezentos e sesenta reis que custarão a levar e a trazer os bancos do Reverendo Cabbido ao tabollado da 
Praça de Sima, para os Reverendos Capitulares beneficiados verem as comedias, a saber cem reis que 
levou o canhoto de levar seis a primeira ves e quatro vintens, que se derão a dous homens, que troucerão 
quatro para servirem no S. Christão dia de Nossa Senhora D Assumpção e nove vintens para hum homem 
que levou estes quatro asima a Praça E trouxe de La seis para a See». 
608 M. Gonçalves da Costa descreve um destes autos populares apresentados durante uma romaria: «A 
noite passava-se frequentemente na representação dum episódio da vida do padroeiro, ou da Paixão de 
Cristo, entremeada por manifestações de lágrimas ou de balbúrdias coroadas por desordens. Se o auto 
incluía episódios guerreiros, acastelava-se a própria igreja ou capela a fim de tornar o cenário mais 
sugestivo.», Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 599. Não podemos deixar de referir 
outro caso que corrobora a presença de tais grupos de teatro na região de Montemuro: em 1754 António 
Botelho do Amaral, do lugar de Boassas (f. Oliveira do Douro) foi pronunciado numa devassa «a que se 
procedeo pelo desprezo das securas impostas a quem intrace ou comcorrece para as Comedias que se 
fizeram em Abuaças», ADL, Livro 18, fl. 5. 



 
 

Esta espiritualidade que derivava da missionação, da prédica e da dramaturgia, e 

se movia ao longo dos caminhos, deve ter contribuído para a criação de um corpus 

devocional que inspirou as comunidades a louvar entidades com quem se identificava 

individual e colectivamente, através da força imagética da hagiografia e da sua 

iconografia. Momentos da Paixão de Cristo e devoções como a da Virgem do Rosário 

ou do Carmo, fruto da insistente admoestação dos pregadores, passaram a constituir os 

principais tópicos devocionais, presentes em quase todos os altares de igrejas e ermidas 

e ao longo dos caminhos. Uns e outros preenchiam os locais de veneração comunitários 

ou eminentemente populares: os retábulos colaterais e laterais da nave (cuja fábrica 

pertencia aos fregueses)609 e as margens das artérias rurais.  

Como já referimos as vias-sacras constituíram um dos elementos mais concretos 

da influência da missionação franciscana. É disso prova a missão que, em 1738, 

transformou o santuário mariano da Virgem dos Remédios, num Calvário: 

 

«No ano de 1738, no mês de Maio, em que vieram a esta cidade os Rev.mos Srs. P.e Frei António 

da Trindade, chamado o negro, e seu companheiro Frei Manuel de Cristo, tendo continuado toda a 

quaresmas no exercício da pregação, com grande edificação de todos, passada a Páscoa, em um sábado, 

neste mês e ano, veio a esta capela o mesmo Frei António do Varatojo. Logo depois, Domingo, com a 

Ordem Terceira de S. Francisco, que saiu encorporada em procissão desta capela de Nossa Senhora dos 

Remédio, indo toda a mesma desta Confraria encorporada com o guião da Senhora e tochas, esperou a 

Ordem no sítio do Souto do Ex.mº Sr. Luís Rebelo de Carvalho abaixo desta Capela, no qual o Rev. 

Missionário plantou, depois de as benzer na capela-mor, as Cruzes e as repartir por várias pessoas de 

distinção que as levaram à Via Sacra em redor de toda a capela, na forma que hoje se vê das mesmas 

cruzes e logo entrou a pregar a Missão e Via Sacra, tendo-se-lhe posto o púlpito junto à coluna da galilé, 

da parte da casa, por ser grande o concurso do povo. E, acabado o sermão, saiu novamente a Mesa desta 

Confraria, na mesma forma em que primeiramente esperou a Ordem Terceira, acompanhando-a adiante 

até ao Convento de S. Francisco de Lamego, todos com as suas vestes»610. 

 

 

  

                                                 
609 Como refere o tratadista António Moreira Camelo: «a pobresa dos fregueses, a cuja conta está o 
corporal da igreja […]», por corporal entenda-se o corpo, ou nave, da igreja cf. Camelo-. , p. 349. 
610 ApudMarrana, José António- História do culto de N. Senhora dos Remédios em Lamego. 
[Lamego]: [edição de autor], 1957. , pp. 38-39. 



 
 

1.5. A importância das devoções secundárias. 

No primeiro ponto deste capítulo referimos a importância das devoções 

secundárias para o conhecimento da evolução histórica das comunidades. 

Efectivamente, nem sempre o patrono conseguiu cumprir o seu papel de intercessor ou 

mediador entre Deus e a comunidade que o tomou para si. Porque nem sempre 

escolhido espontaneamente, outrossim proveniente do exterior - deixado na comunidade 

por entidade ou instituição alheia às necessidades efectivas do espaço social -, alguns 

patronos nunca chegaram a estimular a empatia com os fiéis. Outras vezes uma nova 

devoção suplantava aquele que fora outrora eficaz taumaturgo e passara, depois, a 

constituir o símbolo adormecido de uma época mais activa de súplicas e rogações. Os 

laços de solidariedade existentes entre ele e os devotos, muito semelhante aos de um 

senhor com os seus vassalos, rompiam-se quando o primeiro deixava de cumprir as 

obrigações de defesa requeridas pelos segundos. Neste caso os fiéis buscavam outro 

senhor sob quem se acolhem buscando nova protecção.  

A complexidade destas relações não admite, porém, a constituição de modelos ou 

regras que possamos seguir, pois esta identificação ou simbiose colectiva assemelha-se, 

muitas vezes, ao relacionamento entre humanos. E na época em estudo, particularmente 

sensível à emotividade e aos sentidos, os santos presentes nos altares adquiriram uma 

expressão máxima de proximidade com os seus fiéis, atestada na forma como o Barroco 

trabalhou não só o corpo (e particularmente a face), mas a própria roupa e respectivos 

adereços (decorativos ou simbólicos) que rapidamente se tornaram marcas dessa 

proximidade. Tocar, transportar em procissões votivas, vestir ou ornamentar as imagens 

marcou a religiosidade da época moderna (até à contemporaneidade) e humanizou as 

entidades sagradas, descendo-as dos altares para colocá-las entre os fiéis611.  

Das 12 imagens miraculosas de Virgens em santuários marianos do Montemuro 

no século XVIII, frei Agostinho de Santa Maria refere que quatro delas eram de roca, ou 

«de vestir» (fotografias 26 a 28). Efectivamente, entre figuras de roca, grupos 

escultóricos processionais e enxovais de imagens de vestir (como a do Menino Jesus) 

(fotografia 29), a piedade popular do Barroco integrava as personagens religiosas no seu 

quotidiano ao insuflar-lhes vida através do movimento das esculturas articuladas com 

cabeleiras produzidas a partir de filamentos humanos e olhos de vidro que imitavam o 

                                                 
611 A este respeito ver Crémoux, Françoise- Las imagénes de devoción y sus usos: el culto a la Virgen de 
Guadalupe (1500-1750).  In  Carlos, M. C., [et al.]- La imagem religiosa en la Monarquía hispánica: 
usos y espacios. Madrid: Casa de Velázquez, 2008. p.  61-82. 



 
 

natural. Este realismo parece ter sido determinante na hora de garantir a autenticidade 

do sagrado e da intervenção miraculosa de certas imagens. 

Algumas destas asserções servem para as devoções secundárias. Na ausência de 

relíquias, certas imagens preencheram a necessidade de uma sacralidade imanente e 

corpórea, fosse pela sua mítica aparição ou pela forma e valor dos materiais com que 

fora concebida. Oferta de um particular, invocação exaltada por um pregador, ou, enfim, 

uma intervenção miraculosa e logo a escultura podia suscitar a fama necessária para 

destronar o patrono que a medievalidade ou um agente do poder ali pusera para 

veneração dos paroquianos. 

Outrossim, a ocorrência de certas devoções, associadas aos cultos patronais, pode 

ajudar a esclarecer sobre necessidades locais e regionais ou idiossincrasias impossíveis 

de desvendar olhando, apenas, para a longa duração da invocação principal. Tendo 

servido aquando de um surto de peste, durante uma época de carestia ou na iminência de 

uma tempestade, o valor ou o capital sagrado da imagem principal podia esgotar-se, 

esvaziando-se do seu papel primordial. Outra tomava o seu lugar, frequentemente uma 

invocação mariana (como vimos), versátil no seu papel de mãe, intercessora e 

taumaturga. 

Tomando a igreja como matriz, papel que efectivamente este edifício cumpre no 

espaço paroquial, consideramos analisar os dois espaços sobre os quais se articulava a 

vida religiosa e temporal: a capela-mor e a nave ou corpo da igreja. 

A capela-mor era o local mais sagrado (e portanto reservado) da igreja. Ali estava 

colocado o sacrário (quando existia), ali se venerava o Santíssimo Sacramento durante a 

Missa, ou quando se expunha. Toda a missa se desenrolava naquele espaço, ante o 

retábulo e a tribuna. Encontrava-se separado do corpo da igreja pelo arco cruzeiro ou 

ousia, através de grades de ferro ou madeira. E só podiam permanecer na capela-mor o 

pároco, clérigos, oficiais da igreja, sacristão e eventualmente pessoas de nobreza, como 

o padroeiro da igreja ou familiares da confiança do pároco – assim estabelece o 

visitador ao julgar sobre este aspecto, na igreja Ferreiros de Tendais, no ano de 1663612. 

Cabia, aliás, ao padroeiro da igreja a fábrica deste espaço, contribuindo para a sua 

manutenção e para aquisição de bens mobiliários e de uso litúrgico. Na sua ausência, 

competia ao pároco, suprir estas necessidades, como parecia suceder quando era o caso 

de padroeiros leigos. 

                                                 
612 Arquivo Paroquial de Ferreiros de Tendais, Livro de Visitações (1634-1693), 11-12-1663. 



 
 

Os fregueses deviam permanecer e assistir à missa no espaço que lhes cabia 

fabricar, ou seja o corpo, composto pela nave ou naves. Sujeito a uma divisão simbólica 

entre homens e mulheres, devia constar de duas portas orientadas a Norte e Sul, a pia 

baptismal, e as pias de água benta, como consta das estipulações sinodais, descritas no 

capítulo I deste trabalho. Era neste espaço que se situava a maior parte dos altares e 

nestes as devoções que podemos considerar como de cariz popular, embora muitas 

igrejas sofressem a cobiça de nobres que desejavam fundar ao longo da nave altares e 

sepulturas privadas para lembrança do seu nome, embora a legislação tridentina tenha 

tentado refrear estes desejos. 

Mediante o exposto cremos que existe uma diferença substancial entre as 

devoções presentes no retábulo maior, repartindo o santo patrono lugar com devoções 

induzidas por ordens religiosas, senhores laicos ou instituições eclesiásticas, como a 

Mitra ou o Cabido que dispunham do direito de padroado em várias paróquias. Por 

outro lado, a nave, sujeita ao gosto comunitário dos fregueses, providenciava o espaço 

ideal para a exposição de devoções de espontânea devoção popular ou cuja fama havia 

sido despoletada pela prédica e pela missionação. 

Em termos de distribuição devocional e utilizando segundo a matriz que temos 

vindo a utilizar para os oragos titulares de capelas e ermidas, as diferenças entre o tipo 

de devoções veneradas no retábulo da capela-mor e as que se expunham nos retábulos 

da nave, são quase imperceptíveis. Tanto na capela-mor como ao longo da nave, são os 

Santos e Santas que marcam presença e constroem o santoral da paróquia, embora no 

primeiro caso as invocações sugiram interferência dos padroeiros: Santo Inácio e São 

Francisco Xavier em igrejas sob a influência directa da Companhia de Jesus (Cárquere, 

São Martinho de Mouros), São Bernardo na igreja de Samodães (do padroado de 

Salzedas) e São Bento, em Escamarão, filial do mosteiro beneditino de Alpendurada 

(ver gráfico abaixo). 

 



 
 

 

Gráfico 6 

 

Porém, quando entramos no domínio dos títulos individuais, são flagrantes as 

diferenças entre os determinativos marianos e as devoções hagiológicas. Na capela-mor 

é quase inexpressiva a variabilidade dos oragos marianos, uma parte fundada ainda na 

Idade Média: Santa Maria Maior, Virgem da Assunção613 e outra (ex.º Virgem das 

Candeias, da Purificação, Virgem da Conceição), resultado da renovação espiritual e 

ideológica que se seguiu a Trento e prolongou até ao período da Restauração (1640). Na 

nave, a presença um número excepcional de invocações marianas revela a necessidade 

popular de assegurar uma protecção, individual e colectiva, o mais abrangente possível: 

Milagres, Guia, Desterro, Neves, etc. À cabeça, a Virgem do Rosário que aparece a 

titular o extraordinário número de 41 altares nas 59 igrejas estudadas, devendo-se tão 

fervorosa invocação, com certeza (e como já asseverámos), à prédica dominicana. Aqui, 

no corpo da igreja, como na paisagem e no território, São Sebastião titula a maioria dos 

altares. Segue-se, mas a larga distância, Santo António (com 4 presenças). A 

variabilidade hagiológica remete-nos para a mesma expressão de defesa abrangente 

assegurada pela Virgem nos seus múltiplos oragos (ver gráfico 7). 

Em terceiro lugar nesta lista de exorações, surge o Menino Jesus, com 17 

presenças em altares da nave. A que se deverá tão expressiva devoção? Assentará, 

cremos, em dois aspectos, o primeiro de teor sociológico diz respeito à transferência de 

                                                 
613 Esta invocação, comemorada a 15 de Agosto, foi estimulada por mão régia e pontifícia, depois da 
vitória de Aljubarrota, em 1385. 



 
 

anseios colectivos relacionados com a infância e a criança; e, em segundo lugar, na 

eficácia da oratória sacra de certas ordens, como a dos Franciscanos, que tanto alento 

deram ao tema da Natividade e Infância de Cristo614. Neste sentido, a imagem do 

Menino Jesus integra, também, a partir do século XVII, o conjunto de figuras que 

desfilarão no teatro sacro que é a igreja barroca. A preocupação em humanizá-lo, 

vestindo-o e garantindo-lhe a constituição de verdadeiros enxovais, confere a esta 

invocação um papel de catalisador dos sentimentos filiais e piedosos da comunidades 

rurais e urbanas até, pelo menos, o século XIX615. 

 

 

Gráfico 7 

 

Desviando o olhar da igreja e focando-o nas ermidas, pudemos verificar durante a 

nossa visita às ermidas, que certos conjuntos de devoções marcavam presença habitual 

nos altares, não apenas através da pintura retabular, onde programas iconográficos 

demonstram tendência para apresentar conjuntos de devoções empáticas (nitidamente 

relacionadas com a hagiografia, o nome ou a tutela de certa ordem)616, mas também nas 

                                                 
614 Não podemos deixar de chamar a atenção para a importância da maternidade mística e o amor 
maternal estabelecido na religiosidade imanente de Cister: ««la devocíon sentimental y tierna a la Madre 
de Jesús fue cultivada tambiém com grande esmero por las nuevas ordenes reformadas, en especial por 
los monjes del Císter, que tenían en las obras de Bernardo de Clairvaux un esplêndido venero de 
referências de consideraciones y imagénes poéticas […]», Fernández Conde-. , p. 470.  
615 Cf. o nosso artigo Resende, Nuno- Menino Jesus Salvador do Mundo.  In  Resende, Nuno- O 
Compasso da Terra. A arte enquanto caminho para Deus. Lamego: Diocese, 2006c. Vol.  2, p.  112-
115. Sugerimos, ainda, a consulta de : Fortuna, Elsa- Imagens vestidas do Menino Jesus (séculos XVI, 
XVII e XVIII). Brigantia. Vol. 2, n.º 2/3  (1982), p.315-332. 
616 Frequentemente aparecem pares de santos com o mesmo nome, como São João Baptista ou 
Evangelista (ermida de São Domingos, Barrô), outras vezes composições cujo sentido nem sempre parece 
de leitura ou análise perceptível, como as invocações representadas no retábulo da ermida de Santa 



 
 

esculturas aí expostas à veneração. Nesse sentido, criamos uma matriz de invocações617 

que relaciona o título patronal da ermida com as devoções aí veneradas, quer a nível de 

pintura retabular, quer a nível de escultura618. Propomo-nos aferir da relação e repetição 

de certas invocações, fornecendo dados para a compreensão de padrões devocionais que 

marcaram a religiosidade medieval e moderna em Portugal e certamente influenciaram 

os temas, fórmulas iconográficas e os programas artísticos nos mesmos períodos619. 

 

 

Gráfico 8 

 

A distribuição das invocações secundárias das ermidas é semelhante à distribuição 

das devoções patronais (ver gráfico 8), onde a presença de santos e santas supera as 

invocações marianas. Porém, a nível hagiológico, a distribuição de atenções pelos 

taumaturgos não se ordena da mesma forma que no caso dos títulos patronais. Desde 

logo São Sebastião é destronado por Santo António, que lidera esta lista com 41 

presenças, seguido da Virgem do Rosário (com 28), Menino Jesus (25), Santa 

Bárbara (17) e representações cristológicas relacionadas com a Paixão de Cristo (16). 

Nesta lista entra uma nova devoção, São Caetano (com 15 existências), praticamente 

arredado dos altares eclesiais e desconhecido dos títulos patronais mas que parece ter 

                                                                                                                                               
Bárbara, em Magueija. No remate do retábulo, as imagens de Santo Antão e São Brás, nos quadros 
laterais, o Senhor dos Passos e a Santíssima Trindade. 
617 Esta matriz inclui apenas as ermidas visitadas cujo património móvel e integrado persiste e (ou) nos foi 
disponibilizado registar. Excluem-se, naturalmente, as ermidas inacessíveis ou inexistentes de que 
resultou uma amostragem de 78 templos de entre os 206 em análise. 
618 Excluímos desta abordagem a pintura de caixotão, por ser residual e por não constituir, segundo a 
nossa óptica, objecto da atenção ou veneração directa dos fiéis.  
619 Com algumas achegas para a relação entre invocações, ver Gonçalves, Flávio- Breve ensaio sobre a 
Iconografia da Pintura Religiosa em Portugal. Lisboa: [edição do autor], 1973.  



 
 

conseguido impor-se no santoral local. Abaixo de São Caetano, São José (14), pai e 

oficial mecânico, reúne uma simpatia colectiva, talvez devido à identificação 

profissional de algumas camadas sociais e à influência da oratória mendicante. Segue-

se-lhe São Sebastião que preside às invocações veneradas patronalmente e às devoções 

da nave eclesial, encontrando aqui o oitavo lugar nas dez principais entidades 

secundárias das ermidas. Fecham esta lista as devoções à Virgem da Conceição (11), a 

São João Baptista (10) e a São Pedro Apóstolo (10), entidades bem conhecidas das 

comunidades locais, quer a nível de título patronal das igrejas e ermidas, quer como 

veneração paralela nos altares colaterais. 

Utilizando dois programas informáticos destinados à visualização e tratamento de 

diagramas sociométricos e redes sociais o UCINET e o PAJEK, obtivemos um 

panorama geral das relações entre entidade patronais e entidades secundárias veneradas 

nas ermidas de Montemuro: 

 

 

Gráfico 9 - rede de relações entre entidades patronais e venerações secundárias em ermidas de 

Montemuro (parcial) 

 

Obviamente que uma tal complexidade de relações apenas pode compreender-se 

numa análise particular segundo escalas menores, o que fizemos, medindo o grau de 

proximidade das dez principais invocações secundárias (nós a vermelho) e os títulos 

patronais da amostragem de ermidas (nós a azul). 



 
 

Santo António aparece tendencialmente associado a São Lourenço, São João 

Baptista e a algumas invocações marianas, nomeadamente em espaços de santuário, 

como na Virgem da Encarnação ou da Ajuda, ambas em Penajóia. 

A Virgem do Rosário, principal devoção mariana das igrejas, aparece nas ermidas 

lado a lado com São João Baptista, São Sebastião, São Pedro e a taumaturga Santa 

Luzia. 

O Menino Jesus associa-se a São Sebastião, Santo António e São João Baptista. 

Santa Bárbara aparece em ermidas dedicadas São Sebastião, São Pedro e Santa 

Luzia. 

Ciclos cristológicos da Paixão marcam presença em edifícios titulados por São 

Sebastião, Santo António, Espírito Santo, São Salvador, Senhor dos Aflitos, Senhor dos 

Passos, etc.  

São Caetano relaciona-se com São Sebastião e São Pedro. 

São José e Santo António apresentam uma iconografia semelhante que apela ao 

amor filial e talvez por isso o primeiro se relacionem em espaços com invocação 

antoniana. 

São Sebastião aparece mais frequentemente ao lado de São Pedro e Santa Luzia. 

O denominativo da Conceição aparece associado a outras invocações marianas, 

nomeadamente santuários onde se venera a mãe de Cristo, como a Virgem do Fojo (f. 

Gosende) ou a Virgem dos Remédios (f. Sé). 

Tanto São Pedro como São João Baptista distribuem-se uniformemente por várias 

ermidas com especial prevalência nas ermidas marianas (ex.º. Virgem de Guadalupe em 

Bigorne e Virgem do Desterro, em Lamego). 

Em suma: talvez este tipo de análise e a amostragem colhida não revele ou não 

possibilite um amplo leque de respostas propúnhamos objectivar. Contudo, tal 

experiência devia ser conduzida para testar validações e considerações, frequentemente 

comuns que se fazem com base em meras observações e fórmulas teóricas. A nossa 

análise enferma (temos consciência) da variabilidade do objecto em estudo e da própria 

casualidade, características da religiosidade dita popular. 

Cremos, porém, que os dados sistematizados permitem sublinhar o carácter 

hagioterapêutico das devoções escolhidas, entre invocações patronais e secundárias, e 

que a diferença das entidades (ou a sua posição na escala de preferências) denota, acima 

de tudo, uma estratigrafia das escolhas. 

 



 
 

 

Gráfico 10 – Santo António 

 

Gráfico 11 – Santa Bárbara 

 

Gráfico 12 – São Caetano 

 

Gráfico 13 – São João Baptista 

 

Gráfico 14 – São José 

 

Gráfico 15 – São Pedro 

 

Gráfico 16 – São Sebastião 

 

Gráfico 17 – Virgem da Conceição 

 

Gráfico 18 – Virgem do Rosário 

 

Gráfico 19 – Menino Jesus 

 



 
 

SEGUNDA PARTE 

ARTE E INVESTIMENTO 

 

2.1. O património das ermidas. 

A presente dissertação pretende abordar aspectos evolutivos arquitectónicos e 

artísticos da ermida entre os séculos XVI e XVIII. Contudo, dado o pequeno e 

inexpressivo conjunto de documentação que se lhes refere, seria impossível 

fundamentar um estudo de conjunto deste tipo com base nas informações que dispomos 

acerca da edificação destes templos comunitários. Uma tal ausência de documentação é, 

porém, e como já referimos na introdução, bastante significativa. Pode indicar, por um 

lado, que este tipo de obra colectiva podia reger-se por acordos não escritos620. Num 

universo fundamentalmente constituído por indivíduos iletrados, podemos esperar um 

silêncio documental no que concerne a este tipo de estruturas, nascidas à margem do 

mecenatismo particular ou institucional621.  

Por outro lado, como vimos na questão dos cruzeiros de Montemuro, admitimos 

que uma ermida possa nascer da vontade e até da força de mão-de-obra colectiva, sem 

que para isso seja necessária uma escritura de fábrica, como no excêntrico caso do 

senhor da Boa Morte da Gralheira. Aliás, este tipo de documento, comum em 

edificações particulares, quase não era encontrado pelos visitadores de 1726. Quando 

confrontados pelos eclesiásticos, os moradores diziam desconhecer a data de edificação 

do templo e a existência de um documento que assegurasse um número de cláusulas 

suficientemente clarificadoras sobre a jurisdição, manutenção do edifício e subsistência 

do culto. 
                                                 
620 Ou não ratificados publicamente. Recordamos os assinados de compra/venda que caracterizavam o 
mercado e gestão imobiliária durante a época Moderna. No arquivo privado de uma casa local, a do 
Revogato (f. Oliveira do Douro) encontramos dezenas destes assinados: uma escritura redigida 
informalmente com a identificação do bem ou serviço a vender ou comprar e a identificação dos 
respectivos indivíduos envolvidos na transacção, juntamente com o redactor e as testemunhas. Desta 
forma evitava-se o recurso a escrivães e notários. 
621 Cabe aqui dizer, embora sem dados que, no caso de Montemuro, nos permitam fazer as devidas 
comparações que o silêncio documental se deve a um fraco ou menor investimento nos edifícios públicos. 
As capelas, porque dotadas do património do seu instituidor ou administrador, constituíam repositórios de 
arte e espaços onde o investimento é notável. A fábrica da ermida, pelo contrário, é em alguns casos uma 
pesada obrigação contributiva para os moradores que colectivamente aplicariam o menos possível na sua 
casa, ainda que esta constituísse espaço axial da comunidade. Caso semelhante acontecia com as ermidas 
da Extremadura nos séculos XV-XVI, pelo que nos parece axiomático citar o que a este respeito 
concluem os autores do projecto de estudo sobre estes templos debaixo da jurisdição da Ordem de 
Santiago: «la ermita es el resultado de un esfuerzo colectivo, donde no tienen cabida ni los alardes 
técnicos, ni los signos propangandísticos  particulares. Lo importante nos es tanto la estética del edifício 
como su significado», Ruiz Mateo-. , p. 242. 



 
 

Metodologicamente preferimos completar a recolha documental com o trabalho de 

campo e a análise directa dos edifícios escolhidos, de que resultou um conjunto de 

fichas de inventário (ver Anexos) onde estabelecemos uma série de pontos relacionados 

com o edifício, património integrado e estruturas anexas ou de apoio622. Uma vez 

recolhida a informação, tratamo-la estatisticamente, completando os dados obtidos com 

factos documentais. 

 

2.2. A planta 

São em pouco número, ainda, os estudos de conjunto sobre o património religioso 

imóvel, nomeadamente sobre ermidas. Só muito recentemente, mercê da necessidade de 

implementar o território nacional com bases de dados destinadas à investigação e à 

salvaguarda do acervo histórico (móvel e imóvel), se tem vindo a conceder importância 

à catalogação e a processos de identificação do mesmo623. Embora escassos e limitados 

à análise monográfica624, não podemos deixar de salientar outros trabalhos que, pela sua 

novidade metodológica e pela qualidade da sua análise, considerámos como estudos-

base de que aproveitámos a linha de pensamento e metodologias para a presente 

dissertação. Referimo-nos aos trabalhos de Maria da Graça Dias (1993)625, Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida (1995)626, Manuel Joaquim Moreira da Rocha (1996)627, 

                                                 
622 A ficha estrutura-se em quatro áreas de intervenção e análise: localização (hierotopografia), estrutura, 
administração e devoções. A primeira e a quarta ajudam a sistematizar a informação necessária ao 
conhecimento da espiritualidade, assim como a relação da comunidade com as suas devoções. A segunda 
e terceira partes condensam informações de carácter artístico e jurisdicional, fazendo a ponte entre o 
canónico e o que efectivamente se espelhava em termos de doutrina e ortodoxia, no edifício. Os 
elementos recolhidos documental e presencialmente e constantes do ponto «Estrutura» são: data de 
edificação, datas de ampliação/reedificação, outros elementos datáveis, (tipo de) planta, (existência de) 
capela-mor, nº de naves, n.º de altares, (existência de) campanário, (existência de) galilé, (existência de) 
tumularia, (existência de) azulejaria, (existência de) pintura retabular, (existência de) pintura de caixotão, 
(existência de) pia baptismal, (existência de coro); (indicação de) estruturas anexas e estruturas de apoio. 
623 São várias as Dioceses com trabalhos de inventário realizados ou em processo de concretização. Sobre 
a importância e o tema do inventário, parcelar ou integral, dos vários patrimónios dentro da esfera 
religiosa: Soalheiro, João, coord.- Inventário, que futuro? Porto: Câmara Municipal de Vila Nova de 
Foz Côa, 2000.  
624 São inúmeros os estudos do tipo monográfico que incluem uma catalogação, descrição ou dissertação 
sobre o património religioso, geralmente enquadrado a nível paroquial ou municipal. Seria impossível 
elencar uma listagem fidedigna deste tipo de estudos amadores que nos últimos 20 anos têm marcado a 
historiografia local e regional. 
625 Dias, Maria da Graça- Ermidas e capelas do concelho de Aljustrel. Vipasca. n.º 2  (1993), p.79-90. 
626 Embora seja pioneiro no estudo da importância das ermidas e dos santuários, contribuindo com 
análises pioneiras para a própria noção de hiero e hagiotopografia (sem contudo nunca formular os 
conceitos), salientamos o trabalho de inventário sobre a região do vale do Sousa: ALMEIDA, Carlos 
Alberto Ferreira de- Patrimonium: inventário da Terra de Sousa: concelhos de Felgueiras, Lousada e 
Paços de Ferreira. In. Porto: Etnos, 1995.  
627 Embora M. Moreira da Rocha utilize a expressão «capela pública» com a qual não concordamos 
(ainda que usada pela documentação), consideramos este trabalho importante para o estudo de motivações 
colectivas e individuais na altura de erigir ermida ou capela. Ver, portanto: Rocha, Manuel Joaquim 



 
 

Maria da Piedade Dias & Orquídea Sousa (1996)628, Isabel Maria Lucas (2004)629 e H. 

Cerqueira de Souza (2006)630. A nível internacional, nomeadamente no contexto da 

Península Ibérica, são vários os estudos sobre esta temática, alguns deles devidamente 

referenciados na introdução. Temos, porém, consciência da necessidade e da prioridade 

de confrontar e sistematizar a informação recolhida em espaço nacional, para 

comparação e discussão dos dados e das hipóteses apresentadas.  

Embora os estudos referidos se centrem na inventariação de ermidas, ou capelas, 

são díspares os métodos utilizados, quer na utilização de fontes documentais 

específicas, como os livros de visitação da Comenda de Santiago (nos casos de M. da 

Graça Dias e Isabel Lucas), quer na elaboração de fichas de recolha com parâmetros 

muito diversos, consoante a posição académica de cada investigador (os casos do 

historiador C. A. Ferreira de Almeida e do arquitecto H. Cerqueira de Souza). Também 

a área geográfica de intervenção impede a comparação de capitais imobiliários 

semelhantes, seja porque o estudo se centra num município ou num território maior, 

cujos limites nem sempre são definidos com exactidão (levando a anacronismos ou 

irrelevância na análise)631, seja porque se debruçam sobre séries cronológicas. Não 

obstante, registamos preocupações transversais no que concerne à tipificação das 

nomenclaturas e na busca de metodologias e análises de conjunto que permitam 

corroborar ou eliminar considerações supérfluas sobre as dimensões do edifício, o seu 

posicionamento no território e o significado sociorreligioso das devoções nele 

veneradas. Tanto H. Cerqueira de Souza como Maria da Graça Dias fornecem as 

dimensões da área dos espaços de culto acrescentando o primeiro autor algumas 

considerações hagiotopográficas. Sobre este estudo não podemos deixar de sublinhar o 

critério utilizado na sistematização classificativa dos imóveis, que nos parece pioneiro: 

segundo graus de complexidade arquitectónica. A descrição da estrutura é, também, 

uma preocupação comum a praticamente todos os autores, fazendo parte de uma 

descrição formalista que tem marcado o trabalho de inventariação em curso632. 

                                                                                                                                               
Moreira da- Espaços de culto público e privado nas margens do Douro: uma abordagem. Poligrafia. n.º 5  
(1996b), p.57-72. 
628 Dias; Sousa- Inventário do património arquitectónio religioso do concelho de Matosinho.  
629 Lucas, Isabel Maria Guerreiro Gonçalves Mendes Oleiro- As ermidas da Ordem de Santiago nas 
Visitações de Palmela do século XVI. Porto: Universidade do Porto,  2004.  
630 Souza-.  In. 
631 M. Moreira da Rocha fala de «margens do Douro», cf. Rocha- Espaços de culto público e privado nas 
margens do Douro: uma abordagem. 
632 Remetemos para os instrumentos descritivos do património inventariado, disponíveis em linha em 
Sistema de Informação para o Património. Sacavém: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana   
2010-2011. Disponível em WWW: <http://www.monumentos.pt/>.  



 
 

Um dos pontos que consideraríamos obrigatórios na descrição formal do edifício é 

o tipo de planta. Esta projecta a forma do edifício, a sua volumetria e a sua adaptação ao 

espaço construtivo disponível. Existem vários tipos de plantas, consoante a 

complexidade do edifício eclesial: do tipo longitudinal (rectangular, quadrangular, cruz 

latina), central (circular, hexagonal, etc.), inscrita ou de braços livres.  

No caso das ermidas de Montemuro todas, sem excepção, obedecem a uma 

estruturação inicial do tipo longitudinal, de uma só nave, dando razão à expressão de H. 

Cerqueira de Souza acerca da forma genérica da capela (ou ermida) em Portugal 

«rectângulo claustrofóbico direccionado para o altar»633. A forma rectangular não 

assiste a somente três edifícios, cuja planta quadrangular nos remete para uma origem 

edicular, pelo menos nos casos da ermida do Senhor dos Aflitos (f. Pretarouca) e de São 

Cristóvão (f. Felgueiras) (fotografia 30) que se inscrevem na família das devoções 

cristológicas constituídas ao redor de cruzeiros solitários. Sobre a ermida dedicada a 

São Gonçalo da Ribeira (f. Barrô) (fotografias 33 e 34) admitimos poder tratar-se de 

uma reconstrução e reaproveitamento da estrutura inicial, depois adaptada a nova 

planta, de forma sensivelmente similar a um quadrado. 

A existência de capela-mor e de altares laterais colaterais evidencia uma 

complexificação arquitectónica que fornece pistas importantes sobre a evolução do 

espaço cultual e a importância da entidade nele venerada. Das 206 ermidas, além das 

nove igrejas curadas que evoluíram do desenho simples da ermida inicial de planta 

longitudinal, de um corpo só, para uma estrutura de dois planos: corpo e capela-mor 

(sendo provável que esta constituísse a estrutura da primitiva ermida), apenas 42 

possuem capela-mor (fotografias 35 a 38)634. Registam-se 18 com três retábulos ou 

altares, 3 com dois e a maioria (128) com um altar apenas. Esta tipologia de capela-mor 

e três altares caracteriza as ermidas urbanas ou periféricas da cidade de Lamego635, 

santuários rurais como os da Virgem da Encarnação (f. Penajóia), Virgem das Candeias 

(f. Avões), Virgem do Monte (f. Alvarenga) ou o Senhor do Calvário (f. São Martinho 

de Mouros) - que juntamente com a Virgem dos Remédios (f. Sé) constituem os 

edifícios com a maior volumetria – e alguns templos urbanos, a saber: o da Virgem da 

Estrela em Boassas (f. Oliveira do Douro), o de São Salvador (f. Almacave), o da 

                                                 
633 Souza-.  In., p. 179. 
634 Do número total excluem-se 49 ermidas ou inexistentes ou reconstruídas recentemente. 
635 Ermidas do Desterro, da Virgem dos Meninos, do Divino Espírito Santo e de Santa Luzia ou da 
Virgem da Luz, em Amoreiras. 



 
 

Virgem da Guia em Medelo (f. Almacave), o da Virgem da Assunção em Ruivais (f. 

Ferreiros de Tendais) (fotografias 39 a 41). 

A esta planta simples juntaram-se outros elementos e soluções construtivas 

anexas. No exterior: sacristia, galilé e campanário. No interior, coro. 

Registámos a existência de 20 edifícios com sacristia, mas este número é 

prejudicado pela ausência de documentação alusiva a esta estrutura cuja data de 

edificação na maior parte dos casos bem pode situar-se fora do nosso arco cronológico 

de análise. De resto, a maioria das ermidas, fosse por se situarem em local isolado, fosse 

ainda por não possuírem paramentos e objectos litúrgicos próprios não precisavam de 

sacristia que era, ao mesmo tempo, espaço de resguardo e de preparação do clérigo para 

o sacrifício da Missa. Em alguns casos verificamos que a solução para suprir 

necessidades de espaço derivadas pela aquisição de bens litúrgicos traduziu-se na 

construção de paramenteiros embutidos lateralmente no retábulo principal. 

A existência de uma galilé ou alpendre na fachada principal da ermida prende-se 

com razões de carácter espacial e funcional: a necessidade de prolongar o espaço de 

assistência para o exterior do templo. Cremos que estarão ligadas, por um lado, ao 

aumento do número de fiéis (motivado por uma pressão demográfica que a velha ermida 

não podia já servir) e (ou), por outro lado, à necessidade de assistir à presença de 

romeiros, no caso de se tratar de um santuário. É sabido que muitos peregrinos 

pernoitavam junto às ermidas que visitavam, ocupando mesmo o seu interior com 

grande escândalo para a hierarquia eclesiástica.  

Contabilizámos 27 ermidas com alpendre, contando-se entre estas os santuários de 

Santa Luzia, em Sande; Santo António, em Alvarenga; Santo Amaro, em Barrô; Virgem 

dos Remédios, no monte de Santo Estêvão636, Santa Isabel, em Travanca do Douro; 

Virgem da Esperança, ao cimo da rua da Seara em Almacave e Virgem da Conceição, 

em São Pedro do Souto (f. Paus) (fotografias 42 a 46). 

Os alpendres funcionavam como espaços de transição entre o público e o privado 

(mais do que entre o Sagrado e o Profano, dado que o adro e com ele as galilés eram 

considerados espaços sacralizados) pelo serviam outras funções que não apenas a de 

espaço adicional para assistência às celebrações litúrgicas. Neles existiam bancos 

laterais, em pedra, para reuniões comunais ou confraternais.  

                                                 
636 A referência a alpendre ou galilé não se refere ao edifício actual, mas ao anterior, antes das 
intervenções de meados do século XVIII, como veremos no estudo de caso. 



 
 

A existência de um coro pressupõe que o templo possua uma altura confortável 

entre o piso e o forro que permita a inclusão de um segundo andar. É outra marca da 

importância do edifício que permite assim a realização de missas cantadas e o próprio 

redimensionamento do espaço útil. Nas ermidas que visitamos identificámos trinta e três 

ermidas com coro edificado sobre a porta principal. 

Relacionado com a planta, mas obedecendo a uma lógica de defesa da ermida, que 

se pode relacionar com a escolha para a implantação de vários edifícios, estão as 

paredes duplas ou muros de protecção. Se no caso da ermida de São Pedro do Monte, 

em Ovadas de Cima, a exposição a ventos fortes determinou que a fachada fosse virada 

a um enorme penedo, no caso dos santuários de São Cristóvão, Virgem do Monte e 

Senhor do Amparo, a solução encontrada para defender o edifício das intempéries 

passou pela construção de uma vedação pétrea que conferisse maior resistência ao 

templo (fotografias 30-32).  

 

1.1. A projecção vertical e sonora da ermida no espaço urbano. 

Dentro da nossa análise topográfica surge questionar o papel visual da ermida em 

contexto urbano. Embora a torre-campanário tenha marcado a ideia ou tópico da igreja 

enquanto elemento visualmente destacado na paisagem, faltam elementos que nos 

ajudem a caracterizar, com segurança (no caso português), a torre sineira antes do 

período barroco. Ainda em finais do século XIX, por exemplo, a matriz de Oliveira do 

Douro, implantada num pequeno promontório distante de lugares povoados, não possuía 

a torre-sineira que hoje a identifica (fotografias 47-48). 

A presença de sino, (sem necessariamente implicar a existência de um 

campanário) em ermidas coincide com a localização de templos maioritariamente em 

espaço urbano (58) ou periférico (34). Registámos a presença de campanário ou sineta 

(fotografia 51) em 15 ermidas isoladas, mas todas à vista de povoações637. Sendo o sino 

um elemento indissociável dos rituais litúrgicos e da medição do tempo era importante 

que fosse audível pelas comunidades. Talvez inicialmente ele tenha influído na escolha 

do edifício que viria a tornar-se a matriz, beneficiando esta da centralidade visual e 

auditiva. Porém, a inexistência de estudos neste sentido priva-nos de compreender o 

                                                 
637 Virgem da Ajuda, em Moledo (f. Penajóia); Senhor dos Desamparados (f. Oliveira do Douro); Virgem 
das Candeias (f. Avões), Virgem da Conceição (f. Ester); Santa Cristina, em Vila Viçosa (f. Cinfães), São 
Gonçalo, na Ribeira (f. Barrô), Virgem da Guia, em Tourais (f. Cambres); São Vicente, à vista de Sá (f. 
Tendais), Virgem da Ajuda (f. São Martinho de Mouros), Virgem da Guia (f. São João de Fontoura), 
Santa Luzia; Santo Estêvão (f. Sé), Santa Luzia (f. Sande), Virgem dos Prazeres (f. Fornelos) e Virgem da 
Visitação (f. Travanca do Douro). 



 
 

alcance e a importância deste elemento e sua inserção no edificado e no próprio 

território. Parece todavia incontornável o carácter apotropaico do seu som, protegido 

pelas invocações que nomeiam a própria campânula, frequentemente baptizada com os 

nomes de Santa Bárbara ou de São Jerónimo638.  

Podemos, pois, explicar a existência de sino ou campanário em ermidas situadas 

em povoados ou próximo deles como forma de medição do tempo, mas igualmente 

como protecção terapêutica, meteorológica (contra trovoadas, por exemplo) e mesmo 

social, dado que a sua utilização excêntrica significa um aviso contra inimigos ou 

agressores (fotografia 49). Segundo alguns autores, esta voz colectiva constitui um dos 

aspectos identitários das comunidades para o que a multiplicação de ermidas pode ter 

contribuído na criação ou reforço laços menores do que os vicinais criados na Idade 

Média639. Dir-se-ia que os novos sinos abafaram o som do velho sino matricial da igreja 

paroquial. 

Em termos de estrutura, não podemos afirmar que a ermida se impusesse 

visualmente no tecido urbano, nem através da sua altura, nem através de campanário ou 

torre sineira (que podia não existir ou teria dimensões discretas). A inexistência de 

fontes (nomeadamente cartográficas) e as alterações ocorridas a nível urbanístico 

deixam-nos mais questões do que respostas. Porém, relativamente à sua implantação, à 

escolha do local para a construção da ermida (dentro das limitações dominiais que atrás 

referimos) pode ter havido uma consideração colectiva sobre um lugar que evidenciasse 

a casa religiosa do povoado e que permitisse ao mesmo tempo a visualização da sua 

fachada ou parte da sua estrutura permitindo, ao mesmo tempo, uma boa e ampla 

audição do seu sino. De uma hipotética localização axial ou excêntrica das ermidas 

inferimos de expressões colhidas nas memórias paroquiais: «por sima do dito lugar de 

Mourilhe»640, «no meyo do Povo»641, «no simo da rua da Seara huma Capella de 

                                                 
638 Sobre o sino desde a sua fabricação às práticas sociais e rituais que lhe estão associadas sugerimos a 
consulta da seguinte obra, recente: Sebastian, Luis- Subsídios para a História da fundição sineira em 
Portugal: do sino medieval da Igreja de São Pedro de Coruche à actualidade. Coruche: Câmara 
Municipal, 2008. ISBN 978-972-99637-7-3. 
639 «No contexto do seu uso social, o sino reveste-se de um papel particularmente importante enquanto 
voz da comunidade e, à semelhança do santo padroeiro, como signo do seu ethos e da sua identidade», 
Costa, Paula Ferreira da- Sons do tempo: usos sociais e simbólico do sino na cultura popular.  In  
Sebastian, Luis- História da fundição sineira em Portugal: trajectos da História. Coruche: Câmara 
Municipal, 2008. p.  79-108. 
640 Gouveia-. , p. 189. 
641 A ermida de São Roque, em Fundoais, Teixeira, Baltazar Manuel de Carvalho Pinto- Oliveira do 
Douro [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 171-178. vol. 26, memória 20., p. 173. 



 
 

bastante grandeza»642. Porém, e dada a variabilidade tipológica de povoados neste 

território, maioritariamente do tipo linear ou nuclear, cada caso exige um estudo 

particular, dependendo a construção da ermida do urbanismo pré-existente ou da 

adaptação deste ao novo espaço sagrado.  

Apresentamos, em seguida, alguns exemplos: 

 

a) Cidade de Lamego. Da ligação de dois espaços urbanos iniciais, um nuclear 

no Castelo, e outro junto ao rio Coura, radiocêntrico a partir da catedral, 

surgiu uma via dorsal perfeitamente visível na malha urbana: um eixo que liga 

o Bairro da Ponte, o adro da Sé, a rua da Olaria e a rua da Seara e se prolonga 

pela estrada do Douro (ver mapa 15). Ao longo desta artéria, que faz parte de 

uma antiga via de ligação entre a meseta Castelhana e o noroeste peninsular, 

aparecem ermidas e cultos eminentemente orientados para o trânsito ou para 

os perigos que lhe estão associados. À entrada da cidade, ainda na margem 

direita do Balsemão, São Lázaro643 provia pela defesa dos sãos e dos leprosos 

que deambulavam pelos caminhos; mais adiante, numa encruzilhada 

previamente sacralizada, nasceu o culto à Virgem do Desterro, significativa 

invocação para uma das principais entradas na urbe. Mais à frente, junto ao 

Coura a própria ermida de São Sebastião, certamente orientada 

canonicamente, velava pela subida dos primeiros cristãos depois da conquista 

da cidade aos infiéis, logo antes de atravessarem o caudaloso ribeiro. Ao 

chegarem à acrópole encontravam os viandantes o lugar da primeira cátedra, a 

ermida de São Salvador, que provia pela defesa colectiva do burgo 

amuralhado. § Ainda que no dealbar da Idade Média, os moradores do lugar 

da Seara ou da Cerdeira, nos limites das áreas agrícola e mesteiral de Lamego, 

                                                 
642 Vieira, Diogo António- Sé [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 219-350. vol. 19, memória 42., p. 
355. 
643 A ermida de São Lázaro (não incluída no presente estudo por se localizar fora dos limites geográficos 
do mesmo), erguida segundo a orientação canónica à margem da principal estrada de acesso a Lamego, 
por sul, é o único exemplar de edifício medieval (embora profundamente alterado) que chegou aos dias de 
hoje no conjunto de edifícios religiosos secundários lamecenses (urbe). Sabe-se pouco sobre a sua 
edificação, embora o pároco Diogo Vieira, em 1758, remeta para os Morgados de Alvelos quer a sua 
fundação, quer a sua administração. Esta estaria, porém, obscurecida já no século XVII de tal forma que 
passou à jurisdição pública – sinal de que a devoção não morrera, muito em parte pelo carácter 
terapêutico de São Lázaro. De facto fora aqui a gafaria ou hospital dos Lázaros ainda referida no século 
XVIII, juntamente com a capacidade intercessora do taumaturgo que se mantinha activa. Cf. Costa- 
História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 470. 



 
 

já deviam pedir uma protecção adequada. Ali perto (em Monsanto)644 haviam 

sido enterrados os empestados durante uma vaga epidémica (de que havia 

memória em 1758) e ali desembocava uma das principais estradas regionais (a 

do Douro), cujo trânsito comercial se avolumava anualmente. Por isso, não 

sendo suficiente a presença do terapêutico São Vicente, em ermida afastada do 

bairro da Seara, juntou-se-lhe, no século XVI, a devoção à Virgem, dita da 

Esperança, versátil invocação para quem pedia bom tempo, bons partos e uma 

boa passagem. A partir de quinhentos o humanismo de D. Manuel de Noronha 

parece interferir no urbanismo do Couto episcopal a partir de novos eixos 

religiosos. A construção da nova ermida dedicada à Virgem dos Remédios, o 

arranjo do espaço envolvente ao Divino Espírito Santo645 e a criação do 

santuário da Virgem dos Meninos urdiram (dentro das limitações orográficas 

do território) uma nova grelha urbanística, ainda hoje perfeitamente 

reconhecível646. O facto de cada uma das fachadas destas ermidas se abrir para 

artérias e espaços públicos, sem que a sua estrutura corresponda à orientação 

canónica, parece indicar preocupações de cariz urbanístico. 

b) Torre de Beba. Este lugar da freguesia de freguesia de Cárquere constitui um 

tipo de povoado nuclear, encastelado, que pode ter-se formado em redor do 

velho templo, entretanto reconstruído no século XVIII (1741?)647. 

Efectivamente o topónimo Torre tanto pode testemunhar uma estrutura 

fortificada (do género casa-torre como muitas que pontilhavam na paisagem 

durante a Idade Média), como a própria orografia do local, notável cume 

                                                 
644 Vieira-. , p. 354. 
645 A sua construção é atribuída a D. Manuel de Noronha, embora não conheçamos qualquer escritura de 
fábrica ou de instituição – não obstante o facto de o seu brasão rematar um dos cunhais do edifício. Como 
observa Augusto Dias, na sequência das sessões decorrentes do Concílio de Trento – sobre as quais D. 
Manuel de Noronha estaria bem informado – a ermida do Espírito Santo poderia ter surgido como forma 
de confirmar a devoção ao Espírito santo «ponto controverso pelos Luteranos». O mesmo autor 
acrescenta ainda: «e nas portadas, como na Sé do Funchal, mandou gravar a saudação, ainda hoje popular: 
“Louvado seja o Santíssimo Sacramento”», cf. Dias, Augusto- Senhora dos Remédios: Nasoni em 
Lamego. Porto: Beira Douro, 1975. , p. 19. Esta inscrição envolve, pelo exterior, o arco do vão da porta 
lateral da ermida do Espírito Santo, repetindo-se no pórtico de uma ermida contemporânea daquela, 
dedicada à Virgem da Luz, situada no lugar de Moreiras ou das Amoreiras. A ermida do Espírito Santo 
tinha irmandade e capelão, como se infere do Livro de Gastos e Despesas do Cabido de Lamego (1679-
1712: «Em senco de Janeiro de 1701 se pasou hum escrito para o noso Perbendeiro quatro sentos E 
oitenta Reis para huma sertidam que pasou o Padre Manuel Monteiro Capelam do esprito Santo do Livro 
dos foros da Capella 480», fl. 94 v.º 
646 Cf. Roseira-.  
647 A cartela, de difícil leitura, assinala sobre a porta principal a data de reconstrução (1741 ou 1771), pois 
em 1725 já existia aqui um templo com a mesma dedicação: «Muito antiga, dizia-se que era do povo. Na 
altura em que o Códice (DCC) foi redigido, não se dizia lá Missa, por se encontrar “indecente” […]» 
apud , Duarte- Resende e a sua História. , p. 181 



 
 

rematado por maciço rochoso. Foi sobre este afloramento que se edificou a 

ermida dedicada a São João Baptista cujos alicerces assentam directamente 

sobre a rocha viva (fotografias 53-56) cortada para prolongar o embasamento 

do edifício. Em redor da ermida, que se orienta de forma canónica, e abaixo 

dela, organizaram-se as habitações segundo o mesmo eixo, embora dispostas 

concentricamente. Cremos que se tratará de um exemplo da formação e 

disposição de um povoado a partir da junção de condições orográficas, 

simbólicas e culturais ideais. À ocupação dominial do local e a subsequente 

fragmentação da propriedade em redor, surgiu a necessidade de proteger o 

território agrícola sob o amparo de São João. No ponto mais elevado, 

aproveitando a mole rochosa à vista do pequeno casal medieval648 edificou-se 

uma ermida sob cuja sombra surgiu posteriormente o lugarejo de Torre de 

Beba649. 

c) Talhada, freguesia de Panchorra (actual concelho de Resende). Esta povoação 

parecer constituir o único exemplo em Montemuro de um tipo de povoamento 

conhecido como espinha de peixe. Efectivamente as habitações desta aldeia, 

situada entre as cotas de 1070 e 1080 metros, organizam-se 

perpendicularmente a uma via principal (caminho de ligação entre Panchorra e 

Feirão) de onde partem artérias secundárias. Onde, neste esquema 

planimétrico, se posicionou a ermida? Ou, melhor, poderá o templo ter 

influído na organização urbanística do povoado? § Contrariando a orientação 

canónica e a própria disposição das estruturas habitacionais, a ermida de São 

Sebastião foi edificada segundo o eixo norte-sul, estando a fachada voltada 

para o âmago da aldeia, na entrada setentrional da mesma. Esta posição parece 

indicar preocupações de ordem simbólica: ao dispor a casa espiritual da 

povoação no sentido perpendicular às moradias dos habitantes destacava-se a 

importância do edifício e assegurava-se a protecção dos que nela entravam. O 

facto de se destacar no urbanismo, nomeadamente ao cortar com a 

organização funcional do povoado, demonstra que a ermida surgiu numa fase 

posterior da sua evolução. Dada a sua dimensão extravagante e o facto de 

                                                 
648 É provável que este casal, ou quintã, se situasse numa chã imediatamente a sul do morro roqueiro, por 
cujo núcleo passa o principal acesso à aldeia. 
649 A inexistência de sino ou torre sineira corrobora esta nossa hipótese. Inicialmente ermida isolada, cuja 
função era velar pelo termo agrícola. Converteu-se em templo comunitário já o século XVIII caminhava 
para o fim. 



 
 

possuir sacrário (cuja estrutura podemos datar do século XVIII), este seria um 

templo passível de se tornar curato, pois reunia as condições geográficas e 

humanas para tal650. 

d) Codeçais. Juntamente com Vilar, a norte, ambas as aldeias integravam a 

jurisdição do Mosteiro da Ermida de Paiva. Situadas em território de 

montanha (Vilar a 820 m e Codeçais a 800 m de altitude), distantes da igreja 

monástica e paroquial no fundo do vale, os moradores de ambas as povoações 

devem ter empreendido esforços para solucionar uma questão premente destas 

comunidades: o enterramento dos seus mortos. Até á construção, quer da 

ermida de Santa Bárbara em Vilar, quer da de São Sebastião em Codeçais, o 

sepultamento e os ofícios fúnebres dos habitantes das duas aldeias eram 

executados na igreja de Santa Maria da Ermida. Os enlutados venciam um 

desnível de mais de 400 metros, por caminhos íngremes, para transportar o 

féretro até ao antigo complexo monástico. Em 1758 ainda se não referem tais 

ermidas, mas em 1772 já serviam as respectivas comunidades651. Que local 

escolheram os habitantes de Codeçais para a construção do seu templo 

comunitário? § No centro do povoado (fotografia 52), abrindo-se a fachada da 

mesma ante o espaço social e o termo agrícola – um pequeno vale em cujo 

côncavo se desenvolveu a humanização do local. Podendo dispor de terrenos 

periféricos, os moradores de Codeçais escolheram um ponto central da aldeia 

que se organiza linearmente, segundo as curvas de nível às cotas, mínima e 

máxima, de 790 e 820 metros de altitude. Aí foi edificada a ermida dedicada 

ao Mártir dos Mártires, advogado contra as pestes e a fome, patrono seguro a 

quem confiar as colheitas e os corpos dos vivos e dos mortos. 

Dos exemplos que apresentámos ressalta algo em comum: a necessidade de 

atribuir ao edifício religioso, seja através da sua volumetria, seja através da sua 

implantação, um destaque visual e, acrescentaríamos no caso das ermidas urbanas, 

sonoro. Tal necessidade levou a que os executores da obra tenham, em alguns casos, 

                                                 
650 Em 1527 tinha 16 moradores, quase tantos como aqueles registados em Panchorra (17 moradores) cuja 
paróquia viria a integrar. Ambas as aldeias possuem o mesmo perfil geográfico: povoamento de altitude, 
larga distância às sedes paroquiais da medievalidade, junto aos vales. 
651 Informação do reitor Vicente Correia Pedrosa, em 1772 apud Carvalho- Mosteiro da Ermida. , p. 
201. Segundo o reitor era costume antigo o acto de enterramento na capela de Vilar, porém na do lugar de 
Codeçais se fazia «por determinação eclesiástica há menos de doze annos».  



 
 

ignorado a orientação canónica, posicionando-a segundo vias de trânsito ou espaços 

cêntricos652. 

 

2.4. O espaço exterior: entre «públicos» e privado. 

A obrigatoriedade de existir um adro em redor da igreja, devidamente estipulada 

nas Constituições653, parece não ter sido respeitada em alguns casos no concernente a 

ermidas, sobretudo em templos urbanos onde a indisponibilidade de terreno apto para a 

construção do edifício impossibilitou a abertura de uma área de circuito em redor do 

mesmo. São vários os casos em que o adro ou não existe ou é quase residual. Em 

contexto urbano, na cidade de Lamego, no caso das ermidas cuja fachada abre para as 

artérias, o adro ou não existe (como no caso da ermida da Virgem do Desterro), ou 

diluiu-se no espaço cívico, como no caso da ermida do Divino Espírito Santo. É natural 

que por motivos que se prendem com o aproveitamento do espaço a área murada que 

define o espaço sagrado do conjunto nunca tenha chegado a ser construída ou fosse 

desmantelada para servir interesses cívicos654.  

O adro definia a área cemiterial e processional, no caso das igrejas, e 

providenciava a protecção do edifício contra, por exemplo, animais errantes655 

(fotografias 57-58). Todavia, por se tratar de um espaço eminentemente cívico e central, 

a área envolvente á igreja e à ermida sempre foi local atractivo para manifestações 

mundanas, desde a comercialização à representação de comédias. As comemorações 

litúrgicas fora da igreja redundavam em bailes, músicas e cantigas populares, 

                                                 
652 O centro pode ser definido segundo os limites urbanos da aldeia, tendo em consideração a orografia do 
terreno. Porém, nem sempre a qualidade de centro define o lugar ideal para a implantação da ermida – 
entra aqui a noção de visibilidade que escapa à documentação e mesmo á leitura de uma paisagem 
profundamente modificada desde a construção da ermida. O facto de muitas igrejas da medievalidade 
estarem implantadas em locais isolados mas à vista das povoações do aro ou compasso paroquial não 
poderá explicar uma escolha? 
653 Diocese de Lamego- Constituiçoens synodaes do Bispado de Lamego, feitas pello... Senhor D. 
Miguel de Portugal, publicadas, e aceitas no synodo, que o dito Senhor celebrou em o anno de 1639. 
e agora impressas por mandado do... Senhor D. Fr. Luis da Sylva. , livro IV, capítulo IV.º 
654 O próprio adro da sé de Lamego, devidamente circuitado por muros e gradeamento foi sendo cerceado 
ao longo do século XIX e demolido no século XX. 
655 Veja-se, por exemplo, o estipulado pelas Constituições do Porto, de 1735: «& será o adro, ao menos 
bento, quando não seja sagrado; & pera melhor guarda, & limpeza delle, & constar de sua demarcação, 
será cercado de parede, & terà as entradas em forma, que não possão entrar dentro delle os animais, & 
não se consentirá, que se lancem nelle immundicias», Livro 4, t. I, const. IV, § 3, p. 368-369. Sendo 
inexistente, a protecção do adro podia ser assegurada por degraus. A elevação da ermida acima do piso 
térreo, devidamente estabelecida pelas Constituições, não é apenas uma característica simbólica, mas 
também prática e de defesa do próprio espaço interior. 



 
 

«passatempos profanos» que ainda em 1856 eram severamente censurados656. E mesmo 

as procissões, por vezes de longa distância, redundavam em desfiles burlescos. Mais do 

que uma questão entre sagrado e profano, tratava-se de definir o que era do domínio 

público (e portanto fora da intervenção legislativa dos eclesiásticos) e o que era privado, 

ou dentro da alçada da Igreja. 

Mesmo nas ermidas situadas em local isolado, onde o território permitia a 

abertura de um confortável circuito de protecção, o público e o privado confrontavam-

se, sem que a noção de sacro influísse na hora de sonegar ou destruir o adro ou parte 

dele. De resto, são vários os testemunhos, nas visitações, de desrespeito pelo espaço 

sagrado: muros caídos, águas correntes, inexistência de portas ou grades que deixavam à 

mercê do homem e das bestas o próprio interior da ermida657. 

Fora do adro, mas imediatamente próximo, encontravam-se outras estruturas que 

ajudam a qualificar caracterizar o espaço da ermida-santuário. Porque localizadas fora 

de povoações, por vezes junto a caminhos de muito trânsito, as ermidas de romagem 

deviam providenciar repouso e alimento a animais e homens. Daí a existência frequente 

de nascentes ou fontanários, como caso dos santuários da Virgem do Fojo (f. Gosende), 

Senhor dos Desamparados (f. Oliveira do Douro), Virgem dos Remédios (f. Sé) ou 

Virgem da Assunção em Ruivais (f. Ferreiros de Tendais) (fotografias 59-61).  

Outro equipamento ligado a este tipo de espaço é a casa de romeiro. Embora não 

a possamos enquadrar dentro de uma tipologia arquitectónica em particular, não 

podemos deixar de assinalar a existência destes edifícios com carácter assistencial, 

especificamente referidos pela documentação, como no caso da Virgem das Cales658, 

outros por nós examinados em São Pedro do Campo (f. Tendais) e Virgem do Fojo (f. 

Gosende). Nestes dois casos, ambos os edifícios são construídos em alvenaria de pedra 

solta, de dois pisos ou sobrados e surgem posicionados junto ao adro (fotografias 62-

63). 

                                                 
656 Provisão do Bispo do Porto, de 6 de Dezembro de 1856, em Silva- Manuel de Direito Parochial. , p. 
197 (em nota). 
657 Cf. o que atrás referimos no caso das visitações de Ferreiros de Tendais (1634-1693). Em 24-4-1640, 
por exemplo, o visitador Francisco Rebelo do Amaral regista o seguinte caso: «[...] ao Redor de Capella 
de Nossa Senhora do Lugar de Aldea estava huma parede tapada em forma que se não podia fazer 
Romaria pello que mando a Antonio Dias que em termo de dous meses destape a parede e dexe o 
caminho Livre para Se poder andar ao Redor da dita Capella o que Cumprira Com pena de quinhentos 
reis para a See e meirinho outrosi mando aos moradores de Aldea ponhão humas grades no adro da dita 
Capella para que asi esteia o altar Resguardado e limpo na qual grade poram  huma sechadura e chave em 
forma que esteia sempre fechada o que cumpriram com penna de quinhentos reis para Se e meirinho 
[…]» Arquivo Paroquial de Ferreiros de Tendais, Livro de Visitações (1634-1693). 
658 Bravo, Manuel de Castro Pinto- Monografia do Extinto Concelho de Sanfins da Beira. Porto: 
[edição de autor], 1938. , pp. 160. 



 
 

Este tipo de edificação não deve confundir-se com a casa do ermitão embora em 

algum tempo o mesmo espaço pudesse ter servido várias funções: as de assistência aos 

romeiros e habitação do eremita ou mesmo do capelão. Registámos, porém, a existência 

de casa de ermitão em Cales659 e no monte de Santo Estêvão, junto à ermida da Virgem 

dos Remédios660. Embora não tenhamos identificado a respectiva estrutura, sabemos 

que em 1727 foi nomeado um ermitão para a ermida da Virgem da Ajuda em São 

Martinho de Mouros661. 

Não podemos deixar de registar os dois casos em que a ermida faz parte de um 

complexo assistencial, espaço de apoio não só a romeiros e peregrinos, mas a 

viandantes em geral e, nomeadamente, aos que procuravam conforto físico e espiritual 

nos caminhos. Referimo-nos às ermidas dedicadas à Virgem da Ajuda, em Moledo (f. 

Penajóia) (fotografias 75-77) e a Santa Maria Madalena, no lugar das Caldas (f. 

Miomães) (fotografias 78-79). Ambas junto a zonas de transição no rio Douro, na 

proximidade de fontes termais e no percurso de vias estruturais do território. 

O orago de cada uma é revelador do significado e da importância do local: a 

invocação Ajuda clama por uma travessia segura sobre a corrente de um rio traiçoeiro e 

em Santa Maria Madalena os fiéis procuravam certamente o lenitivo que a taumaturga 

ofereceu a Cristo, lavando-lhe os pés e ungindo o seu corpo com óleo e perfume. Os 

dois locais tornaram-se pontos obrigatórios num percurso de trânsito intenso, 

regionalmente dirigido a pontos específicos de travessia no Douro. Sem pontes e na 

impossibilidade de travessia a vau, os fluxos de circulação na região de Montemuro 

dirigiam-se às barcas gratuitas (pro deo) como a que existia em Moledo.  

Ambas as ermidas se orientavam no sentido sul-norte, estando a fachada virada ao 

rio e ao complexo assistencial, constituído por albergaria em Moledo e em Aregos um 

lazareto, de que já não existem vestígios estruturais. Em Moledo subsiste o edifício da 

albergaria (fotografia 77), de três sobrados, planta rectangular dividida em três secções, 

com entrada principal virada a sul, frente à ermida da Virgem da Ajuda. 

                                                 
659 Idem, Ibid, p. 160-164. 
660 Azevedo- Historia Eclesiastica da cidade e Bispado de Lamego. , pp. 122-123. 
661ADL, Cabido, cx. 136, Livro dos registos de cartas de curas, economia e sacristães, fl. 143 (registo da 
Carta de Ermitão para a Capella de Nossa Senhora da Ajuda sita na freguesia de S. martinho de Mouros 
passa a favor de Manuel Dias. O ermitão era natural de São Martinho.  
 



 
 

Embora a devoção ao Espírito Santo662 esteja ligada a exercícios caritativos e 

estruturas assistenciais663, das quatro ermidas titulada por esta invocação, apenas a da 

cidade de Lamego (fotografia 61) possuía irmandade sem, contudo, lhe conhecermos 

cuidados mutualistas ou de caridade664. Admitimos, porém, que em algum dos casos 

houvesse subjacente tal necessidade, sobretudo nas paróquias fora do espaço urbano de 

Lamego, onde não existiam Misericórdias665. 

No que concerne à Caridade, uma das virtudes teologais da Igreja e um dos 

aspectos da convivência cristã e da solidariedade comunitária, não podemos esquecer o 

papel de certas instituições e a ligação destas a devoções tituladas em ermidas ou 

próximo delas, onde em determinados períodos do ano se procedia a actos quase 

ritualistas, como a distribuição de pão e comida. Referimo-nos a bodos, refeições 

colectivas de natureza solidária, organizadas ciclicamente como forma de repartição 

igualitária. Embora coubesse a certas instituições a distribuição regular ou pontual de 

esmolas e pão, entre outros cuidados assistenciais, como os casos do bispo e do cabido, 

das câmaras municipais e, naturalmente, da Misericórdia, lográmos identificar dois 

bodos comunitários associados a devoções paroquiais e aldeãs: o «jantar de 

Montemuro», em Gosende e o bodo da Virgem do Souto, na aldeia de São Pedro, 

freguesia de Paus666. 

A única referência ao jantar de Montemuro, realizado em dia de São Martinho na 

povoação de Gosende, é a descrição que dele faz o cronista Rui Fernandes em 1512-13:  

 

Tem todos os moradores de momte de muro, paães e filhos, em dia de sam Martinho, que se faz 

huã feira na dita Igreja [de Gosende], hum Jantar em que am de dar a cada hum três higoarias; se he dia 

                                                 
662 Parece ligar-se à devoção ao Espírito Santo e às procissões de Pentecostes o desejo pela bênção das 
colheitas e dos espaços agrícolas. De facto, as comemorações de tais cultos coincidia com os meses de 
Maio e Junho, particularmente sensíveis no calendário agrícola, sujeitos aos revezes meteorológicos da 
Primavera. 
663 Em Castro Daire, por exemplo: «Tem esta Vila Hospital com Capella da Invocação do Espirito Santo, 
admenistrado pelo Provedor annualmente eleito e rrende Sincoenta mil reis pouco mais ou menos [...]», 
Peixoto, Patrício Correia- Castro Daire [Memória paroquial de]. 1758. Folio n.º 1499-1502. Acessível 
em IANTT, Lisboa. memória 225. 
664 Era, no entanto, uma irmandade popular, talvez ligada a mesteirais: «Tem esta Capela irmandade que é 
rica, e tem por Estatuto que nela não governe pessoa, que goze de nobreza», apud Dias- Lamego do 
século XVIII. , p. 96. 
665 Aventamos a hipótese de que a ermida do Divino Espírito Santo, situada à entrada do lugar de Moção, 
pudesse estar ligada ao embrião de uma instituição caritativa ou auxiliar, uma vez que nesta povoação 
pousavam as governanças municipais. Porém, até à data, não recolhemos dados documentais que 
corroborem a nossa conjectura. 
666 Podemos talvez considerar resquícios de um bodo comunitário as merendas que se faziam que se 
faziam durante percurso da procissão da Cerca, em Alvarenga, um préstito circular realizado no primeiro 
sábado de Junho que incluía passagem pelas ermidas do Senhor dos Aflitos, Santo António e santuário da 
Virgem do Monte, cf. Mendes- Alvarenga. , p. 36. 



 
 

de carne, Vaca, carneiro, marra, e mostarda, e magusto; se he dia de pescado, am de lhe dar peixota, e 

Raia, e sardinhas, e azeite, e vinagre, e nozes, e vinho que os farte: e, em dia de natal, para beberem na 

sua Igreja, 13 almudes de vinho: e este partido me parece que fizeram, por darem o padroado a dita igreja 

de sam martinho [de Mouros]667. 

 

Embora ligado à partição igualitária e farta pelos comensais da comunidade de 

Gosende, características dos bodos comunitários, este jantar parece ter origem segundo 

motivações políticas e económicas. Como refere Rui Fernandes, é possível que a 

tradição tenha começado como um pagamento colectivo pela constituição da capela de 

Gosende em igreja filial de São Martinho.  

Divergente é a lógica subjacente ao bodo de São Pedro do Souto, que o pároco de 

Paus descreve, em 1758, nestes termos: 

 

«[…] a qual [Virgem do Souto] se festeja em a última Segunda Feira de Agosto e finda a missa vai em 

procissão para um campo chamado “da Senhora” defronte da mesma capela, onde está altar preparado 

para a mesma Senhora, púlpito para o sermão, com advertência que os mordomos da senhora em cada 

ano, mandam cozer por esmolas que tiram, até quarenta alqueires de trigo e o mandam fazer em regueifas 

que mal valem a dez réis cada uma, o os tais mordomos as levam em sacos na mesma Procissão; e tanto 

que entre este pão no “Campo da Senhora”, fica bento e incorrupto e repartido aos pobres e mais povo 

que muitas vezes passam de mais de duas mil pessoas, pelo grande concurso que se ajunta; e consta que 

antigamente se mandavam matar dois bois e carneiros com arroz, e faziam-se as rações para os pobres e 

confrades que vêm a ser devotos que se assinavam em um livro; e falando eu (por residir nesta freguesia 

há quarenta e três anos Pároco) com pessoas antigas sobre as tradições desta devoção, me disseram que 

também assistiram nestas funções mas que, pelos distúrbios e pendências que havia, certo Prelado mandar 

suspender este festejo; porém, que no ano seguinte e no tal dia, de noite, no mesmo campo se ouviram 

grandes alaridos e bramidos, razão por que tornaram a recorrer ao Prelado e lhes concedeu tão somente o 

pão que hoje se coze e dá aos pobres»668. 

 

Neste caso cabia a uma organização gremial presidida por mordomos, a realização 

do bodo, num campo frente à capela. É aliás significativo o espaço onde se realiza a 

refeição colectiva (campo da Senhora), a bênção dos pães e a invocação mariana que lhe 

está associada: Virgem do Souto. Tal ritual, observado no exterior da ermida, entre os 

campos, pretende celebrar a abundância ou garanti-la através da oferta indiscriminada 

de pão neles produzido.  

                                                 
667 Fernandes- Descripção do terreno em roda da cidade de Lamego duas leguas [...].  In., p. 580. 
668 Fonseca, Manuel Pinheiro da- Paus [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 291-304. Acessível em 
IAN/TT, Lisboa. vol. 27, memória 45a. 



 
 

Também em Lamego, no Campo do Tabolado, se distribuía pão fogaça em dia de 

São Sebastião669. 

 

 

TERCEIRA PARTE 

PODERES 

 
Devemos reintroduzir neste ponto a questão do público e do privado. 

Naturalmente que a questão da propriedade, numa sociedade hierarquizada e 

atravessada por múltiplos poderes e jurisdições simultâneas, deve ser analisada segundo 

conceitos bastante diversos dos actuais. Efectivamente, não podemos afirmar que a 

sociedade do período Moderno se dividia entre os que possuíam algo de seu ou os que 

nada possuíam, sem pesar devidamente questões de ordem simbólica e de estatuto. Se é 

certo que a pobreza inabilitava (como estigma que era) aquele que a detinha, também é 

certo que muitos escolhiam a pobreza como modus vivendi, de que são exemplo os que 

ingressavam nas ordens mendicantes. 

Ora quando nos referimos a património colectivo, o cuidado em não proferir 

considerações anacrónicas ou generalistas deve ser maior. A ideia, forjada nos 

meandros da antropologia portuguesa ainda durante a Monarquia e sobretudo no 

período Republicano (alimentada, aliás, por esta necessidade política e ideológica dos 

homens do novo regime para nivelar poderes e estatutos) criou uma imagem de 

comunalismo ou comunitarismo que os documentos não revelam, pelo menos até aos 

prenúncios do Liberalismo. Frequentemente se fala em «povo», conferindo-lhe a ideia 

de entidade devidamente definida e homogénea que, pelas suas mãos, tomaria as rédeas 

de um poder colectivo. Mas esse «povo», conceptualmente abstracto, não se constituía 

livremente em agremiações sem que estas fossem reconhecidas dentro de um rígido 

quadro normativo e institucional670. Era um «poder institucionalizado», como refere 

                                                 
669 Já citámos esta prática relacionada com a ermida de São Sebastião, demolida para dar lugar ao 
Convento das Chagas. O culto a São Sebastião revestia-se em Lamego de um carácter cívico como, aliás, 
noutras cidades que o tomavam como especial protector ou patrono (ex.º Porto), cf. Dias- Lamego do 
século XVIII. , p. 66. 
670 Das confrarias e irmandades às associações de mesteirais. Mas eram sempre representações 
socioprofissionais e não generalistas.  



 
 

António Oliveira671. Por isso que, quando acontecem os primeiros grandes movimentos 

sociais (exactamente como reacção a ausência de liberdades colectivas e individuais), 

eles sejam considerados uma ameaça à estabilidade orgânica das instituições. Eles não 

traduzem, contudo, uma expressão geral ou comum, se não uma linguagem de vários 

grupos ou facções dentro do que se convenciona designar, de forma generalista, como 

Povo. 

Dentro deste quadro de poder institucionalizado, as comunidades geriam as 

liberdades que lhes eram concedidas por certas instituições. Viviam numa solução de 

consenso, de usufruto em relação a espaços e equipamentos, ditos públicos, como as 

ermidas. Podia partir da vontade colectiva a sua edificação, como aconteceu no caso da 

capela do Senhor da Boa Morte, na Gralheira, mas a última palavra cabia à instituição 

dominante, neste caso a Igreja que, através dos seus eclesiásticos, consagrava o local e 

mediava a devoção e culto entre os homens e Deus. A expressão «é do povo», não se 

refere, com efeito, à propriedade do espaço, mas à sua fruição – fruição limitada, já se 

vê, dado que na maioria das vezes a gestão dos bens constantes do edifício cabia ao 

pároco na representação do Ordinário e da Igreja Diocesana, ou era pleiteada por nobres 

mais ávidos. 

Porém, através das Confrarias e Irmandades, certas franjas do povo, podiam 

interferir nos destinos colectivos e religiosos das comunidades. Até que ponto a 

proliferação de ermidas contribuiu para reforçar esta presença popular na administração 

local? 

 

3.1. Confrarias e irmandades. 

Uma das mais antigas irmandades conhecida para a Diocese de Lamego situava-se 

em território montemurano e havia sido fundada por volta de 1420, em Aregos672. Os 

seus irmãos, clérigos, agrupavam-se sobre a invocação de São Miguel, em altar 

instituído na igreja de Anreade. É um exemplo, entre muitos, de como as igrejas foram 

os principais locais onde estas agremiações de pendor laico, mutualistas e espirituais, se 

sediaram. As fontes confirmam-no para a região de Montemuro.  
                                                 
671 Oliveira, António de- Movimentos sociais e poder em Portugal no século XVII. Coimbra: IHES-
FL-UC, 2002.  Nesta obra é possível ler e reler as posições do autor e de outros sobre a noção de povo, a 
sua representação a questão da conflituosidade no decurso do Antigo Regime. 
672 ADL, Douro Capellas e Confrarias, 1726, fl. 24 v.ºº: Item na mesma Igreja [Anreade] a Irmandade de 
São Miguel a qual tem Livro de Estatutos confirmados pello Illustrissimo Senhor Dom Fernando em dês 
de Agosto de 1424». Estes estatutos foram depois confirmados por D. Manuel de Noronha a 9-3-1557, 
depois por D. Simão de Sá, a 12-9-1576 e pelo mestre-escola (em sede vacante) Doutor Manuel Teixeira, 
a 13-8-1663. Recebeu outras confirmações pelos visitadores seguintes até 1725.  



 
 

No caso das igrejas paroquiais, são em maior número as irmandades nelas 

instituídas: 43 contra 30 referências a confrarias. Em termos de invocações, as Almas 

estão no topo das escolhas no tocante a confrarias e, quer a devoção ao Senhor, quer a 

devoção à Virgem do Rosário constituem-se como agremiações com mais devotos. Em 

termos globais, titulam o primeiro lugar a devoção às Almas, em segundo à figura de 

Cristo, em terceiro aos Santos, em quarto à Virgem e em quinto ao Santíssimo 

Sacramento. Cremos que ligado ao culto das Almas estará ainda a confraria dos Fiéis de 

Deus, de Tendais e à Paixão de Cristo a da Ordem Terceira, sedeada na igreja de 

Fornelos (actual c. Cinfães). 

Para as ermidas, o número de confrarias ou irmandades é quase residual. Das 206 

ermidas identificadas conhecemos um número de 13 + 17. Destas 30 apenas em 4 

constatámos existir mais de uma agremiação sedeada673. Infelizmente, dada a escassez 

documental, sabemos muito pouco sobre a origem, natureza e funções de tais 

organismos. A título de exemplo as memórias paroquiais quase as não referem e, como 

já referimos, sem os livros de visitação (das capelas e confrarias) é quase impossível 

reconstituir o mundo gremial dos edifícios religiosos locais674. Resulta evidente, porém, 

que na igreja se situariam as irmandades e confrarias mais importantes e que as 

sedeadas nas ermidas seriam do tipo devocional, sobre a invocação da entidade patronal 

nelas veneradas. Sabemo-lo pelas referências, nas visitações disponíveis, às dificuldades 

de subsistência económica destas estruturas confraternais, cujas queixas são bem 

conhecidas para igrejas e mesmo para as catedrais. 

Sobre confrarias ou irmandades de ofícios, as informações quase não existem. 

Podia esperar-se que a cidade de Lamego, mercê da existência de uma importante classe 

mesteiral pudesse albergar algumas destas agremiações sobejamente conhecidas para 

Lisboa, Porto e outras cidades portuguesas, onde certas devoções acolhiam sob o seu 

título corporações de oficiais mecânicos. Porém, não lográmos identificá-las, nem para a 

cidade de Lamego, nem para o território montemurano. Apenas certas confrarias ou 

irmandades de São Pedro são especificamente indicadas como abertas a clérigos, 

                                                 
673 Na ermida do Calvário, em São Romão de Aregos e na do Desterro, da freguesia da Sé, em Lamego, 
registámos a existência de 2 irmandades em cada uma. E nas ermidas da Virgem da Conceição, em 
Penelas (f. Cambres) bem como no santuário da Virgem das Candeias (f. Avões), constatámos estarem 
sedeadas 2 confrarias em cada uma. 
674 O pároco de Cambres é o único a referir a existência de confrarias ou irmandades nas ermidas sob a 
sua jurisdição, mas sem nomear a sua invocação titular.  



 
 

constituindo-se, assim, como uma corporação de eclesiásticos675. Pudemos supor, 

contudo, que certas profissões se devotassem a determinadas entidades, cultuadas em 

igrejas, capelas ou ermidas. Como exemplo, aventamos que a circunstância de 

aparecerem nos altares de algumas ermidas da serra certas figurações de São José como 

carpinteiro (fugindo à iconografia habitual de pai), pode indicar veneração particular por 

parte de oficiais ligados ao trabalho e comércio da madeira. 

  

Irmandades N.º Confrarias N.º 

Almas 16 Senhor 4 

Menino Jesus 5 Virgem do Rosário 4 

Santíssimo Sacramento 5 Menino Jesus 3 

São Pedro 3 São Miguel 2 

São Francisco 2 São Sebastião 2 

Virgem 2 Santíssimo Sacramento 2 

Virgem do Rosário 2 Almas 1 

Bom Jesus 1 Jesus 1 

Fiéis de Deus 1 São Brás 1 

Ordem Terceira 1 São Cristóvão 1 

Passos 1 São Gonçalo 1 

São José 1 São Lourenço 1 

São Salvador 1 São Pedro 1 

São Sebastião 1 Senhor da Agonia 1 

Senhor 1 Senhor do Bom Despacho 1 

  Virgem 1 

  Virgem da Encarnação 1 

  Virgem da Graça 1 

  Virgem das Neves 1 

 

Quadro 6 - Títulos das irmandades e confrarias com sede em igrejas paroquiais de Montemuro (1758) 

 

Assim, ficam sendo as igrejas os núcleos principais da espiritualidade fraternal 

materializada nas irmandades e confrarias cujas invocações parecem reveladoras da 

eficácia da doutrina e da missionação. São disso prova as devoções ao Santíssimo 

Sacramento e da à Virgem do Rosário, a primeira fruto de um notável investimento na 

adoração Eucarística676 e a segunda, invocação preferida dos Dominicanos677. 

                                                 
675 Identificámos este tipo de confraria/irmandade nas igrejas paroquiais de Moimenta do Douro, Barrô e 
Ferreiros de Tendais. Na ermida do Desterro existia, também, uma irmandade dita de «São Pedro dos 
Clérigos». Sobre a importância desta e da ermida do Desterro no tecido social da cidade ver Estudos de 
Caso. 
676 Na França do século XVIII, «a implantação de uma confraria do Santíssimo sacramento 
simultaneamente sinal e escola de catolicidade era [para o jesuíta missionário João Francisco Régis] […] 
a melhor garantia de consolidação da obra empreendida [a missionação]», Châtellier-. , p. 47.  
677 Como refere Ana benevnuti: «essenziale alla creazione di un conseno devozionale fu lo stimolo dato 
dai Predicatore alla devozione mariana e al suo riferimento cristologico […]», Benvenuti, [et al.]-. , p. 
192.A Virgem do Rosário, supostamente aparecida a São Domingos (1170-1221), a quem teria entregue 



 
 

Apenas as ermidas urbanas, os grandes santuários, como o do Calvário em São 

Martinho de Mouros ou a Virgem dos Remédios, em Lamego, puderam alimentar 

grandes e médios aparelhos corporativos, mercê do investimento popular e da protecção 

nobiliárquica e mesmo régia que receberam. 

 

3.2. A conflituosidade em contexto religioso. 

São ainda incipientes os estudos sobre conflito, violência e confrontos sociais, 

políticos e religiosos no território português. Só recentemente, através de historiadores 

ligados ao mundo medieval e moderno, como Humberto Baquero Moreno678, António 

Manuel Hespanha679, António de Oliveira680, Irene Vaquinhas681, entre outros682, a 

historiografia toma conta da importância da conflituosidade para a compreensão da 

dinâmica social das comunidades e dos espaços onde aquela se desenrola. Não é nosso 

propósito lançar as bases para uma discussão alargada sobre o conflito em contexto 

religioso, mas não é possível passar ao lado desta problemática, sem questionar a sua 

importância para o estudo do espaço cultual, onde homens e poderes se cruzam683. 

De facto, não obstante tratarem-se de locais eminentemente vocacionados para a 

reverência, a meditação e a oração, os edifícios religiosos são, pela sua essência 

                                                                                                                                               
uma coroa de rosas (rosário), ficou indubitavelmente ligada à Ordem do Pregadores, muito embora a 
disseminação do seu culto seja posterior ao da vida do fundador dos dominicanos. Segundo L. Reáu, 
coube a Alano da Rocha (c. 1428-1475), também dominicano, mas menos conhecido, a fundação das 
bases para a expansão deste culto que gozou da protecção papal depois da vitória de Lepanto onde a 
Virgem teria intervindo a favor das tropas cristãs, cf. Réau, Louis- Iconografia del arte cristiano: 
iconografia de los santos. De la A a la F. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. ISBN 84-7628-208-7., 
p. 46. Não podemos deixar de assinalar que para o fervor desta devoção, para além da prédica e 
missionação dominicana, deve ter contribuído a transformação do Rosário como objecto virtuoso ou 
talismã. 
678 Entre outros estudos desenvolvidos pelo autor dentro desta problemática e centrados na Idade Média, 
citaríamos o paradigmático: Moreno, Humberto Baquero- Marginalidade e conflitos sociais em 
Portugal nos séculos XIV e XV: estudos de história. Lisboa: Editorial Presença, 1985. ISBN 
9789722300704. 
679 Entre outros, sublinharíamos o artigo inaugural da obra Hespanha, António Manuel- Lei e Justiça: 
História e prospectiva de um paradigma.  In  Justiça e litigiosidade: História e prospectiva. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. ISBN 972-31-0597-7. p.  5-58.. 
680 Sublinhamos o trabalho que temos vindo a citar: Oliveira- Movimentos sociais e poder em Portugal 
no século XVII.  
681 Embora do período Contemporâneo não podemos deixar de indicar este trabalho: Vaquinhas, Irene 
Maria- Violência, justiça e sociedade rural.: Os campos de Coimbra, Montemor-o-velho e Penacova 
de 1858 a 1918. Porto: Edições Afrontamentos, ISBN 972-36-0416-7. 
682 Sendo em parte dedicado ao estudo sobre o conflito inter e intra-familiar em casas senhoriais na época 
Moderna, remetemos para o nosso estudo: Resende, Nuno- Vínculos quebrantáveis: o morgadio de 
Boassas e as suas relações (sécs. XVI-XVIII). Porto: Universidade do Porto,  2005.  
683 Destacamos um trabalho onde claramente se pretende definir esta problemática, tomando como 
exemplo o santuário da Virgem da Nazaré: Penteado- A Casa de Nossa Senhora da Nazaré face aos 
conflitos jurisdicionais de 1641-1642. Neste são abordadas questões fundamentais para o estudo de 
conflitos jurisdicionais e do confronto das memórias escritas e orais na documentação, exegese que não 
tem sido feita na documentação disponível para casos semelhantes. 



 
 

simbólica e pela importância económica, espaços de fractura, onde o conflito é ao 

mesmo tempo causa e efeito de conjunturas diversas, sendo uma parte substancial das 

mesmas alheias à religiosidade. Desde questões de teor simbólico, como o local de 

enterramento dentro da igreja ou ermida, até à gestão de bens ou acesso a cargos 

confraternais, o edifício religioso foi sendo palco para o desfile de contendas e litígios 

que marcaram toda a sociedade, praticamente desde a expansão do Cristianismo. Entre a 

posição dominante da Igreja e os fiéis, estes entre si e ambos contra forças externas, a 

conflituosidade marcou profundamente a forma como o catolicismo se adaptou e 

influenciou as suas comunidades684. E algumas destas questões foram convertidas em 

material legendário, oferecendo questões mais espirituais para assuntos tão mundanos.  

Num interessante tratado sobre o ofício de pároco, datado de 1675, o licenciado 

António Moreira de Camelo, que foi abade em Penedono, deixou alguns exemplos 

sobre as, por vezes tensas, relações dentro das fronteiras paroquiais. No seu Parocho 

perfeito, o abade disserta sobre a «arte de reger bem, a pratica de curar almas», num 

universo de «graves engenhos»685. Através de avisos, exemplos colhidos na sua vida 

pessoal e longas dissertações sobre os papéis de cada um na sociedade setecentista, o 

lic. António Moreira Camelo traça um caminho seguro para o pároco que o queira 

seguir. E alerta para a importância das Visitações, da conservação dos bens das igrejas, 

a necessidade moralizar um clero entregue a certos excessos, etc. Entre os inúmeros 

aspectos da vivência religiosa e mundana numa paróquia rural do Portugal Moderno, 

deixa também algumas notas sobre o conflito. 

Um dos exemplos que o tratadista apresenta é o do aproveitamento e da 

sonegação de bens das igrejas e ermidas, como no caso do aproveitamento de certas 

pedras de um templo por um aldeão: 

 

Perto de hua Aldea do Bispado de Lamego, havia hua Ermida chamada (por antiga) S. Pedro o 

velho. Aonde concorrião Procissões de varias Freguezia, especialmente em dia de nossa Senhora dos 

Prazeres: De algua pedra della, & campas de sepulturas, se quiz aproveitar hum Antonio rodriguez, que 

                                                 
684 Um exame ao inventário do cartório da Câmara Eclesiástica em 1686 permite-nos um primeiro 
vislumbre sobre o conflituoso universo da igreja diocesana. Estão aí indicados registos de sentenças sobre 
vários assuntos, desde questões relativas de terças e outros impostos, passando por embargos a visitações 
e litígios por águas, propriedades e outros bens. Os visados vão desde o próprio Cabido, ao Chantre, 
caseiros, rendeiros e os mosteiros da região, como Salzedas e São João de Tarouca. Mas não se pense que 
a Mitra era uma instituição particularmente litigante. Do outro lado do Rossio o Cabido tomava as 
contendas como qualquer bem que devia ser gerido, cf. Resende- Lamego e a sua catedral no Códice 
390 da colecção António Capucho (1679-1712): espaços e dinâmicas segundo um livro de despesas 
do Cabido lamecense. 
685 Camelo-.  



 
 

vivia em aquella Aldea, & com isto concertou huma corte ali pegado, ou a fez de novo, & ali recolheo o 

seu gado, mas vendo que muitaz vezes lho lançavão fora: para saber quem, foi lá dormir hua noite: 

amulher na seguinte manhã lhe levava o almoço, mas achou-o morto. O que vendo a gente, & se 

atribuindo o ao desfazer para a sua corte a casa & Igreja de S. Pedro, requererão em Visita se mandasse 

desfazer a corte, & assi se fez.686 

 

A história procura moralizar através da narração de um castigo divino ou 

providencial que puniu quem mostrou desrespeito pelos bens da igreja. Mas, muito 

embora bastasse esta pequena história para inculcar em mentes mais sensíveis a 

deferência pelo património eclesial, o facto é que a documentação prova o contrário: 

paroquianos e estrangeiros não hesitavam em tomar para si móveis, imóveis, foros e 

direitos. Os próprios eclesiásticos, bem conhecedores das imprecações e excomunhões 

ou do desvantajoso, moroso e custoso trânsito dos processos pelos auditórios 

eclesiásticos, não mostravam pejo em aceitar ou projectar conluios, subornos e 

maquinações para subtrair os direitos da Igreja, como exemplifica o lic. António 

Camelo687. 

É, contudo, aos leigos que o tratadista designa a maior parte dos seus exemplos 

morais, nomeadamente aqueles tocantes à gestão das irmandades e confrarias, em cujas 

instituições aponta os excessos, o clientelismo e os roubos. Em jeito de conclusão, sobre 

este assunto, adverte o cura: «zele finalmente o Parocho, a conservação augmento, & 

serviço das Santas Congregações, Confrarias, Irmandades, metendo nellas oficiaes 

quaes dissemos, vigiando as contas, porque não lhes fiquem as maus untadas; ainda que 

a não serem fieis, mal se pode evitar isto»688.  

Sem podermos apresentar dados estatísticos que as fontes disponíveis não 

permitem, não hesitamos em afirmar, todavia, que a maioria dos pleitos, entre 

indivíduos, instituições ou grupos se fundamentam na obtenção de dinheiro ou benesses 

e poder ou prestígio. O controlo de santuários ou o desejo de os criar levou a situações 

de disputa, como a que durante vários anos pendeu sobre a ermida da Virgem das Cales. 

Estando este santuário mariano muito próximo dos limites das paróquias de São 

Cristóvão de Nogueira (onde, efectivamente, se localizava) e Santiago de Piães, foi alvo 

da cobiça dos fregueses (que seria mais simbólica do que efectiva) mas, sobretudo, dos 

                                                 
686 Idem, Ibid, p.. 359-360. 
687 Cf. Idem, Ibid, pp. 340 ss. (cap. 10.º: «Tirar abusos, & introduzir bons costumes»). 
688 Idem, Ibid, p. 346. 



 
 

párocos. A questão remontava a Idade Média, mas agudizou-se à medida que a eficácia 

terapêutica da devoção progredia. Em 1768 ainda decorria processo judicial689.  

Uma das questões mais comuns de conflituosidade prendia-se com a 

administração e posse das ermidas. Sem escrituras de fábrica e sem dotação, próxima a 

casas ou terrenos particulares, parecem ser frequentes as situações de assenhoreamento 

das ermidas. A circunstância de nelas existirem capela ou túmulo privados, ou certo 

indivíduo ter contribuído para a sua edificação podia resultar numa apropriação do 

mesmo ou algum dos seus familiares. O contrário também acontecia. Entre 1725-26 e 

1758 registamos alguns casos de dúbia situação jurisdicional: a ermida dedicada á 

Virgem do Rosário, em Beirós (f. Felgueiras) era, em 1725, de administração 

particular690. Contudo, em 1758 diz-se já obrigado «o povo a orná-la»691. Situação 

semelhante sucedia muito perto, em Pimeirol, com a capela da Virgem da Guia692. 

Quando o visitador a inspeccionou, em 1725, indicou-lhe a gestão particular mas anos 

depois já o pároco de Felgueiras a refere como sendo «do Povo»693. Ocorrência inversa 

era a da, hoje inexistente, ermida da Virgem dos Remédios, no sítio de Antas: em 1725 

«pertencia» ao povo e em 1758 o pároco de Anreade atribui-lhe uma administração 

privada, do padre José António «e outros»694. Quem seriam os outros? Provavelmente 

familiares com interesses no edifício ou no espaço envolvente. 

Caso paradigmático de uma apropriação pública por um privado é da ermida de 

São Domingos, em Barrô. Situada junto à estrada pública que vinha da Penajóia para 

aquele lugar, foi encontrada num estado indecente em 1726 pelos visitadores que a 

indicaram como sendo «do povo» de Porcas695. Entre aquele ano e 1758, a dotou o 

padre José de Azevedo696. Aproveitando-se do desmazelo votado pela comunidade que 

a devia dotar, o clérigo apossou-se do edifício. As razões para o fazer podem situar-se 

entre o desejo de afirmação pessoal até motivos económicos que a pouca documentação 

disponível não deixa perceber. Obviamente não podemos descurar o fervor religioso 

individual. 

                                                 
689 Bravo-. , pp. 162-163 (ver Estudos de caso). 
690 A administradora chamava-se Maria Francisca, cf. ADL, Douro Capellas & Confrarias, fl. 17. 
691 Fonseca, Manuel Ferreira da- Felgueiras [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 253-256. 
Acessível em IAN/TT, Lisboa. vol. 15, memória 40. 
692 Era administrador António Monteiro, da cidade do Porto onde morava na rua da Bainharia, cf. ADL, 
Douro Capellas & Confrarias, fl. 17. 
693 A situação repete-se em Barrô com a ermida de São Gonçalo de que era administrador, em 1726, João 
Pinto de Oliveira, ADL, Douro Capellas & Confrarias, fl. 4 v.º 
694 Anreade [Memória Paroquial de].   
695 ADL, Douro Capellas & Confrarias, fl. 5. 
696 Azevedo- Barrô [Memória Paroquial de].  



 
 

Nem sempre, porém, a intervenção particular colidia com os interesses públicos. 

A maior parte das ermidas ditas do povo, na área urbana ou periférica de Lamego, 

foram edificadas por eclesiásticos ou nobres. Construídas ao longo das artérias urbanas 

e dos caminhos rurais passaram a gozar do estatuto de templos públicos, embora 

perdurasse neles a memória do fundador, como nos casos das ermidas de Amoreiras, da 

Seara, do Desterro, de Paredes e mesmo do santuário da Virgem dos Remédios, obra 

pessoal de vários bispos697. A intervenção de um particular como posses era motivo 

para afervorar um culto moribundo, como refere o monógrafo M. Castro Pinto Bravo ao 

narrar a história da ermida de Santa Luzia, no lugar de Ventuzelas (f. Piães): 

 

«Esta capela, que tem uma galilé, está situada no Cabo do lugar de Ventozelas. § Neste lugar 

viveram, em tempo, bons e abastados lavradores, que cuidavam do culto da capela, e promoviam, 

anualmente, a festas de Santa Luzia, a 13 de Dezembro. § Com a decadência económica dos moradores 

da terra, tem decaído, também o fervor do culto pela sua padroeira. E tem havido anos em que nem festa 

se faz, por insuficiência de donativos para a fazer.»698, p. 165. 

 

Outro caso revelador de como da localização da propriedade dependia o estatuto 

do templo é o da ermida de São Sebastião, na freguesia de Piães. Primitivamente tinha o 

seu assento (narra M. Pinto Bravo) num local denominado quinta das Casas «mas como 

os possuidores da quinta, naquele tempo [1732] – Manuel Moreira Pinto e sua mulher, 

Sebastiana da Costa Faria – se sentissem prejudicados com a prática de caminhos e 

atalhos, que através da sua mesma quinta, faziam as pessoas que iam ouvir missa à dita 

capela, requereram eles aos rei D. João VI que lhes fosse permitido tapar o caminho 

que pelo meio dos pomares da sua quinta de S. Sebastião faziam os moradores do logar 

de Oleiros e outras pessoas». O monarca deferiu o requerimento e os nobres das Casas 

Novas arcaram com a despesa de reedificarem a ermida no lugar de Oleiros, «em 

comunicação com a via pública»699. 

Finalmente não podemos deixar de destacar um aspecto menos perscrutado na 

documentação religiosa que evidencia por vezes situações de confronto ou conflito: o da 

                                                 
697 Contudo, nestes casos, não podemos deixar de assinalar o carácter votivo da sua fundação, diferente da 
edificação de uma capela ou oratório adossado ou incluído em espaço privado. A circunstância de ser 
edificada para espaço público e não para pátio de quinta define a intenção do fundador e dotador. 
698 Bravo-. , p. 165. Embora a descrição seja do século XX, julgamos possa ser transplantada para os 
séculos XVI, XVII e XVIII, como provam as inúmeras queixas dos visitadores sobre o desmazelo em que 
caíam ermidas. O principal motivo alegado pelas populações para justificar a indecência dos edifícios 
religiosos era, invariavelmente, a falta de recursos económicos. 
699 Idem, Ibid, p. 166. 



 
 

manipulação deliberada de objectos e espaços religiosos com intuitos políticos 

ideológicos ou económicos. Bem conhecido para a Idade Média europeia um exemplo 

deste género de estratégia, o da invenção e trasladação de relíquias importantes como 

forma de criar, revitalizar e expandir religiosa e economicamente igrejas, mosteiros, 

congregações e indivíduos, cremos ter no Montemuro casos semelhantes. Território 

desprovido de corpos sagrados e relíquias notáveis (não obstante ser esta região 

particularmente marcada pela presença de ordens religiosas) entre o final da Idade 

Média e o início da Idade Moderna a cidade de Lamego e Montemuro receberam, por 

acção episcopal ou abacial, vários santuários marianos fundados ao redor de imagens 

milagrosas ou totémicas. Referimo-nos aos casos da Virgem das Cales, dos Remédios e 

dos Meninos, em ermidas cuja fundação seria medieval (tratando-se, portanto, de 

revitalizações), à Virgem de Cárquere, onde a narrativa sobre a cura milagrosa do rei 

fundador parece ganhar contornos de mito histórico nacional a partir da chegada dos 

Jesuítas. Na falta de matéria corporal, sagrada, de que a própria Sé era desprovida700, 

imagens carregadas de sacralidade, porque provenientes de Roma (ofertas de indivíduos 

maiores ou produzidas em materiais excêntricos), deixaram uma marca que convém 

examinar com atenção, pois cada uma delas pode constituir uma peça essencial num 

jogo de xadrez, cujo tabuleiro é o território. 

 

  

                                                 
700 Não obstante a intervenção de D. frei Luís da Silva (episc. 1677-1685), cf. Resende, Nuno- Cruz 
relicário.  In  Resende, Nuno- O Compasso da Terra. A arte enquanto caminho para Deus. Lamego: 
Diocese, 2006a. Vol.  1, p.  198-202. 



 
 

QUARTA PARTE 

O TEMPO RELIGIOSO 

 

4.1. Para um calendário litúrgico regional. 

Encostado ao campanário da ermida dedicada à Virgem da Conceição, em Ester 

de Cima (f. Ester), mão erudita colocou um relógio de sol. Ali, do ponto mais elevado 

da povoação, som e sol estabeleciam ritmos religiosos e agrários. Mas mesmo antes da 

chegada daquele mecanismo já a própria ermida servia um propósito semelhante ao do 

relógio, marcando no chão, com a sombra da sua estrutura, a periodicidade do regadio 

comunitário (fotografias 64-65). De certa forma, as ermidas substituíram-se às igrejas 

paroquiais não apenas na sonoridade e na visibilidade, reproduzindo o modelo matricial 

nas comunidades que as edificaram, mas introduzindo no calendário local novas datas e 

assumindo-se como novos eixos de centralidade espácio-temporal. 

As Constituições Diocesanas de D. Manuel de Noronha (1563) e as de D. Miguel 

de Portugal (publicadas por Frei Luís da Silva em 1683), promulgam, como todas as 

congéneres, tempos de festa e guarda, com base num calendário litúrgico que congrega 

festas litúrgicas comuns ao mundo católico e comemorações diocesanas e locais. Tal 

calendário sobrepunha-se aos ciclos lunares, às estações, aos ritmos agrários e 

demográficos. Entre festividades fixas e móveis, períodos menores ou maiores, a 

obrigação de cumprir abstinência era uma das justificações maiores para a existência de 

tal calendário: o louvor e a penitência, como esclarece o preâmbulo do título XI das 

Constituições de Lamego: «he cousa muy justa, que nos dias e tempos que Deos nos da, 

lhe offereçamos algua parte como das outras cousas, na qual desacupandonos dos 

negoceos & trabalhos corporaes, lhe demos graça pollo que delle recebemos, & façamos 

penitencia, & peçamos perdam de nossos pecados»701. Cabia, pois, aos fiéis, em dias de 

festa, guardar jejum, limitar ou evitar o trabalho braçal (salvo em casos excepcionais) e 

assistir com fervor às celebrações litúrgicas, que se repartiam entre a Eucaristias, 

procissões regulares ou litanias. A festa tinha aqui uma conotação meramente religiosa, 

mas era impossível que, uma vez transposta a entrada do adro (ou mesmo dentro dele), 

não se caísse em exultações que em nada, ou pouco muito, respeitavam os avisos 

canónicos. Por isso, a cada espaço e festa religiosa, sucedia um âmbito lúdico e mesmo 

                                                 
701 Diocese de Lamego- Constituições synodaes do bispado de Lamego. , p. 66. 



 
 

comercial, como referimos quando aludimos à topografia dos santuários de Montemuro, 

no capítulo II. 

Entre 1563 e 1683 não se registam alterações de maior no calendário das festas 

anuais e dias de jejum. Embora não conheçamos o teor dos sínodos medievais de 

Lamego702, o calendário publicado nas constituições de D. Miguel de Noronha deve 

reflectir o ambiente litúrgico que se viveria à sombra da catedral lamecense, sobretudo 

no concernente a festas fixas - mormente às que ao bispado ou cidade em particular 

diziam respeito. Referimo-nos a São Sebastião (20 de Janeiro), São Vicente «nesta 

cidade [Lamego] somente» (22 de Janeiro), São Brás «por devaçam» (3 de Fevereiro), 

Santo António «nesta cidade» (13 de Junho), São Martinho, «nesta cidade por 

devaçam» (11 de Novembro), São Francisco «nesta cidade per devaçam» (4 de 

Outubro) e São Nicolau «nesta cidade somente» (6 de Dezembro). As Constituições de 

1683 eliminam a festividade de São Nicolau, mas mantêm as restantes e outras, de resto 

comuns aos calendários nacionais e internacionais: as festas dos Apóstolos, da Virgem 

(Purificação, Anunciação, Visitação, Neves, Assunção, Nascimento Conceição e 

Expectação) e de Cristo (Circuncisão, Epifania e Nascimento). Importantes eram, 

igualmente, os dias de Santa Cruz (3 de Maio), de São Miguel (29 de Setembro) e de 

Todos os Santos (1 de Novembro). Destes apenas em 16 deles se exigia o jejum. Porém, 

ao longo do ano exigia-se abstinência durante a Quaresma, nas quatro têmporas do ano, 

nos dois dias antes das ladainhas, nos 3 primeiros dias das Oitavas da Páscoa da 

Ressureição, na Quinta Feira da Ceia do Senhor, no dia e nas vésperas da Ascensão, do 

Espírito Santo, nas duas primeiras oitavas do Espírito Santo e Pentecostes, no dia da 

festa do Corpus Christi, nas vésperas dos santos acima indicados e, claro, em todos os 

domingos do ano. Ou seja, anualmente devia jejuar-se em cerca de 137 dias. Trinta e 

sete por cento do tempo útil das comunidades era passado em penitência. 

Tomemos o ano de 1650 que é, sensivelmente, a meio do arco cronológico do 

âmbito deste estudo. Preenchemo-lo com as indicações colhidas nas Constituições 

(cores amarela e laranja) e estabelecemos um calendário litúrgico para a região de 

Montemuro. Ainda que tratando-se de informação posterior acrescentamos-lhe os dias 

de feiras e mercados (a azul) referidos um século depois. O bordejado a verde e 

castanho indica os períodos de actividade agrícola mais intensa, quando se procedia às 

cavadas (Fevereiro e Março) e às vessadas (Abril e Maio). 

                                                 
702 O primeiro sínodo documentado data de 1171, o segundo de 1194, o terceiro de 1252, o quinto de 
1368 e o sexto em 1514, de que resultaram constituições, cujo teor se perdeu.  



 
 

 

Janeiro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 
 

27
 

28 29 30 31

Fevereiro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

      1  2 

   3  4  5  6  7  8  9 

  10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 

  

 

24
 

25 26 27 28

Março Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

      1  2 

   3  4  5  6  7  8  9 

  10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 

  24 25 26 27 28 29 30 

  

 

31
 

Abril Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

  1  2  3  4  5  6 

   7  8  9 10 11 12 13 

  14 15 16 17 18 19 20 

  21 22 23 24 25 26 27 

  

 

28
 

29 30

Maio Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

    1  2  3  4 

   5  6  7  8  9 10 11 

  12 13 14 15 16 17 18 

  19 20 21 22 23 24 25 

  

 

26
 

27 28 29 30 31

Junho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1 

 2  3  4  5  6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
 

30
 

Julho Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2  3  4  5  6 

 7  8  9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
 

28
 

29 30 31



 
 

Agosto Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
 

25
 

26 27 28 29 30 31 

Setembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
 

29
 

30

Outubro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2  3  4  5 

 6  7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 
 

27
 

28 29 30 31

Novembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2 

 3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
 

24
 

25 26 27 28 29 30 

Dezembro Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sa 

 1  2  3  4  5  6  7 

 8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31
 

Quadro 7 - Calendário (1650): festas litúrgicas e ritmos agrários 

 

Uma parte substancial da Primavera, altura em que as comunidades rurais 

levavam a cabo as cavadas e vessadas – arroteamentos de prados e solo de montanha 

para cultivo de cereais – coincidia com latos períodos de abstinência, nomeadamente a 

Quaresma. Este ciclo só se aproximava em privação no período do Advento: Dezembro 

era um mês particularmente repleto de festividades litúrgicas que obrigavam a guarda e 

a jejum. 

Porém, não obstante este calendário obrigar a um controlo social e até 

demográfico que apenas estudos locais e regionais podem esclarecer, também ajudavam 

o camponês ou o citadino a regular o seu tempo comum, ou profano, pelo calendário 



 
 

litúrgico. Na região de Montemuro encontramos alguns dados na etnografia que ajudam 

a compreender como, a partir de certas invocações se mensuravam ciclos agrários, de 

trabalho braçal e até tempos festivos. Podemos, inclusive, questionar se determinadas 

devoções não terão sido estimuladas pelo facto de serem comemoradas em tempos mais 

propícios à romagem ou ao lúdico. 

O ano de trabalho, para um homem em Montemuro, firmava-se entre 25 de Março 

e 8 de Setembro703. Era o período de contratação para a jorna, dos dias mais longos e 

quentes e, logo, mais propícios a actividades do exterior. Como refere Bertino Daciano 

Guimarães: 

 

«As merendas, tanto dos trabalhadores rurais como dos operários, artífices ou artistas, têm o seu 

início em 25 de Março (Senhora de Cádiz) e cessam em 8 de Setembro (dia da Natividade de Nossa 

Senhora)»704. 

 

Para certas instituições, como o Cabido de Lamego, o ano económico terminava a 

24 de Junho, dia de São João Baptista e os foros deviam ser pagos em datas específicos 

do calendário litúrgico, como no referido dia do nascimento do Precursor (Moção), no 

de São Martinho (11 de Novembro) ou, mais frequentemente, em dia de São Miguel, a 

29 de Setembro, época em que findavam as colheitas. Também se guardava o 

pagamento de certos impostos para dias mais importantes, como o da Natividade 

(Bugalhão, f. Picão). 

O período que seguia ao Advento e antecedia a Quaresma, tradicionalmente 

associado a um certo desbragamento, simbolizado pelo Entrudo, era um ciclo de 

preparação e espera, como referem os adágios: «a 20 de Janeiro [dia de São Sebastião] 

sobe ao Outeiro, se vires verdejar põe-te a chorar, se vires torrear põe-te a cantar» ou 

«Fevereiro no primeiro a boca te dirá, segundo guardarás, no terceiro irás a S. Brás, no 

quarto descansarás, no quinto a S. Águeda irás e no sexto dormirás». São Brás, 

comemorado a 3 de Fevereiro era advogado contra afecções da garganta que deviam ser 

frequentes naquela altura do ano. Aliás, durante o Inverno apelava-se ao maior número 

de santos e santas hagioterapeutas, que velavam pelo corpo ou partes dele, desde Santa 

Luzia (13 de Dezembro), advogada dos doentes oftalmológicos, passando por Santo 

Amaro (15 de Janeiro), Santo Antão (17 de Janeiro), São Brás, Santa Águeda (5 de 

                                                 
703 A jorna dos pedreiros de Lamego mensurava-se, segundo Rui Fernandes, entre Março e o dia de São 
Miguel, a 29 de Setembro. Ver ponto 3.2.1 do capítulo II. 
704 Guimarães-. , p. 140. 



 
 

Fevereiro) e Santa Apolónia (8 de Fevereiro). Embora nem todos titulassem igrejas, 

capelas ou ermidas era frequente encontrar-se a sua presença nos retábulos dos templos 

como preservativos contra as enfermidades do corpo. 

De todos os taumaturgos invernais, São Sebastião era, como vimos já, o mais 

venerado. Comemorado a 20 de Janeiro, a fama do seu culto deve-se, mais do que a 

ligação às grandes figuras da Igreja e das suas instituições, à versatilidade e à eficácia da 

sua protecção. Intercedia pelas comunidades empestadas ou ameaçadas por esse flagelo, 

pelos anos estéreis e pelos invernos severos. O facto de se comemorar liturgicamente a 

meio do inverno conferia-lhe um poder especial sobre o tempo de que dependeria as 

primeiras colheitas. E por ser militar, providenciava a defesa da paz ou a vitória na 

guerra. Foi este conjunto de características que fizeram dele o Mártir por antonomásia, 

venerado em praticamente todos os altares de Montemuro, onde as comunidades 

dependeram do seu auxílio e parecem tê-lo conseguido, com êxito, inúmeras vezes. 

As romarias regionais faziam-se nos meses primaveris e durante o estio. 

Percorriam-se os montes e vales para ir ao São Pedro do Campo (f. Tendais) a 29 de 

Junho a São Cristóvão em Felgueiras, a 25 de Julho, ao bodo da Virgem da Conceição, 

no Souto, no último domingo de Agosto, à Virgem do Pilar, em Moumis, a 15 de 

Agosto e a São Bartolomeu no dia 24 daquele mês. À excepção de Santa Luzia e Santo 

Amaro, que chamavam peregrinos a Feirão e a Aregos, em Dezembro e Janeiro 

respectivamente, quase todas as romagens se faziam nos dias mais longos e mais 

quentes. Este período de maior circulação espiritual e lúdica iniciava-se pelo Santo 

António e terminava a 8 de Setembro com a festa do nascimento da Virgem, 

representada pelos santuários da Virgem dos Remédios, em Lamego e pelo da Virgem 

do Monte, em Alvarenga. 

Assim o tempo media-se a partir dos oragos paroquiais e dos títulos ou invocações 

de determinadas ermidas, à sombra das quais as comunidades escutavam o passar do 

tempo diário e cíclico. E muito embora o tempo religioso se fizesse de expiação, a 

ligação aos patronos locais ou regionais devia compensar o esforço penitencial, 

contrariando até uma certa corrente historiográfica e antropológica que prolonga a 

sacralização de paganismos até bastante tarde e propunha fugas à normativa eclesiástica. 

Efectivamente, devemos reter a importância do capital hagiológico na vida comunitária, 

a sua identificação com os santos auxiliadores e o seu potencial simbólico na protecção 

individual e colectiva, como sugere este expressivo aviso das Constituições de Lamego 

de 1563: 



 
 

 

«E elles ditos Abbade, Rectores, & curas teram muyto cuydado de fazer que se cumpra assi, & lhe 

mandamos que reprehenda seus fregueses de hua superstiçam em que alguns vivem tendo casi por fee, 

que se nao guardarem alguns sanctos em que tem devaçam, & a igreja nam manda guardar, lhes ha de 

arder a casa, ou queimarselhe pam, ou outra cousa: como o dia de sam Marçal, & outros semelhantes: por 

que os sanctos rogam por nos a Deos, & nam nos empecem»705 

 

Não é, neste caso, a igreja a combater um resquício de paganismo, mas a piedade 

popular a subverter a ortodoxia, sublimando a devoção aos santos como forma de 

protecção particular. Algo semelhante acontecia com certas procissões ou litanias que as 

comunidades incluíram no seu folclore como forma de, sem o recurso à hierarquia 

eclesiástica, poderem celebrar ofícios para-litúrgicos, nos espaços públicos. 

 

4.2. As procissões cíclicas, votivas ou penitenciais. 

Dentro das várias categorias das procissões (de louvor, súplica, préstitos de 

trasladação, fúnebres, etc) e dos seus inúmeros aspectos (simbólico, protocolar, etc), 

apenas referiremos alguns aspectos sobremodo importantes ligados às ermidas. Até 

porque nos faltam documentos que esclareçam sobre procissões não cíclicas ou 

habituais das comunidades, como era, por exemplo, a do Corpo de Deus, exibição maior 

dos poderes religioso e temporal no espaço cívico. 

Das fontes disponíveis, são as Memórias Paroquiais de 1758 que se referem mais 

demoradamente a certos préstitos, sobretudo na descrição de Lamego, cujo autor se 

alongou na enumeração das principais procissões do termo municipal, com uma 

minúcia que aproveitaremos para compreender ligações entres devoções e espaços 

religiosos. Efectivamente a importância de um préstito religioso não se fica pelo que 

representa no âmbito espiritual, ou seja o louvor a determinada entidade ou devoção, ou 

ainda o agradecimento pela concretização de um voto. Os trajectos espelham, quer em 

espaço urbano, quer em espaço rural, vários planos e interesses institucionais e 

comunitários. Apesar de quase já não existirem vestígios do que fora a primitiva 

catedral de Lamego no bairro do Castelo, ainda em pleno século XVIII aí passava uma 

procissão que lembrava o lugar que constituíra espaço axial na construção da memória 

histórica da cidade706. 

                                                 
705 Diocese de Lamego- Constituições synodaes do bispado de Lamego. , p. 69. 
706 Cf. estudos de caso – Ermida de São Salvador. 



 
 

No aro de Lamego realizavam-se, em 1758, trinta e sete procissões dirigidas a 

vários pontos da cidade e arredores, nomeadamente ao Convento das Chagas, à igreja de 

Almacave, a São Francisco, à igreja da Misericórdia e ao castelo, pontos nevrálgicos do 

urbanismo institucional. Mas, efectivamente, a maioria dirigia-se a ermidas (25) aonde 

acorriam as ladainhas de Maio, procissões quaresmais, do Pentecostes, Espírito Santo e 

da Ascensão ou de louvor a Santos e Santas.  

Ao santuário da Virgem dos Remédios iam onze procissões, duas delas anuais 

estipuladas pelo fundador da velha ermida de Santo Estêvão: uma a 3 de Agosto, dia da 

Invenção do Proto-mártir e outra na oitava da sua festa. Partiam da Sé e estava o Cabido 

incumbido de realizá-las. Cumprindo o seu papel de espaço protector, acorriam também 

ao santuário vários préstitos locais e regionais como forma de pedir clemência e 

protecção pelas comunidades que ali se dirigiram de cruz alçada. Eram as litanias, 

ladainhas ou clamores, que iam de Medelo, Melcões e Arneirós nos primeiros dias de 

Maio707. Neste mês particularmente ameaçado pela meteorologia instável que trazia a 

trovoada e tempestades súbitas, era no meio dos campos, nas encostas e em locais 

particularmente visíveis às comunidades e ao seu espaço agrícola e social, que se 

dirigiam estes cortejos votivos. O pároco da Sé regista, ainda, outras ladainhas: à ermida 

da Virgem do Meninos, a São Lázaro e à Virgem do Amparo, ambas já fora do nosso 

território de investigação708. 

Certas procissões, embora representem a expressão de uma devoção colectiva, 

podem recordar ligações entre comunidades, como no caso da Virgem dos Milagres, no 

lugar de Dornas. Este lugar que em 1527 pertencia ao município de Gosende era no 

século XVIII uma aldeia do termo paroquial de Pretarouca, concelho de Lamego. 

Talvez tivesse transitado de uma paróquia a outra, no reordenamento efectuado ao longo 

                                                 
707 Sobre os clamores e ladainhas em Braga, entre 1550 e 1900, ver: Soares, Franquelim Neiva- 
Cataclismos, medo e piedade. Votos e clamores na arquidiocese de Braga (1550-1900).  In  Actas do 
Colóquio Internacional: Piedade Popular. Sociabilidades - Representações - Espiritualidades. 
Lisboa: Terramar, 1999. p.  453-471. O autor apresenta vários exemplos de procissões votivas com a 
indicação dos oragos das ermidas a que eram dirigidas. 
708 Embora as ladainhas estivessem ligadas à Virgem Maria, não poucas vezes se dirigiam a ermidas com 
outras invocações, como em Samodães, onde os clamores iam a Santa Comba, ou em Resende, a São 
Gens. Registamos, ainda, a realização de duas procissões, uma do Corpo de Deus e outra de ladainha, que 
se dirigiam a uma capela, dedicada a São Julião e sita na quinta de Semelião, da freguesia de Resende, cf. 
Pinto, Luís de Siqueira- Resende [Memória Paroquial de]. 1758. Folio n.º 427-438. Acessível em 
PT/TT/MPRQ/31/76, Lisboa. vol. 31, memória 76. Cremos, contudo, que nem todas as litanias se 
dirigiam a ermidas ou templos, não obstante as proibições das Constituições que especificam: « que nam 
vam com Procissam a outeyros, nem usem de clamores, nem doutras abusões», Diocese de Lamego- 
Constituições synodaes do bispado de Lamego. T.º XVI, const. IIII. De facto, a toponímia é generosa 
em Ladários e nem todos foram ocupados por estrutura religiosa (ex.º Ladário de Tendais, junto a 
Fermentãos, onde moimentos no solo recordam a importância do local). 



 
 

do século XVI. Não obstante, Gosende continuava a recordar os laços eclesiais com o 

lugar levando, em 1758, uma grande procissão que se fazia a 15 de Agosto e pela qual 

se honrava a devoção, milagrosa, da Virgem dos Milagres709. 

Fora dos limites da cidade sabemos pouco sobre a actividade processional. 

Apenas a que se dirigia a santuários ou lugares particularmente importantes no termo 

paroquial, como a Cruz da Armada, na freguesia do Picão que ainda em 1758 recordava 

um certo responso mandado dizer por alma de D. Dinis que teria passado pelos 

caminhos da freguesia. Era procissão votiva e de memória, realizando-se na primeira 

ladainha de Maio, com a assistência da câmara de Moção710. 

À ermida da Virgem da Conceição711, em Ester de Cima ia a freguesia de Ester 

em procissão, no dia da Ascensão, a São Tiago de Vinhós, em Resende, ia a procissão 

do 1º de Junho712 e a São Gens, na mesma freguesia, dirigia-se a do Corpo de Deus.  

Particularmente difíceis deviam ser as jornadas que obrigavam as procissões de 

longa distância, umas de obrigação institucional, como as que faziam os moradores das 

freguesias de Cárquere à filial da Quintela da Lapa, outras a santuários regionais, como 

o da Virgem das Cales, ou São Cristóvão, sobre Felgueiras. A ambas seguiam 

procissões de freguesias circunvizinhas, mas separadas por uma orografia difícil de 

vencer.  

                                                 
709 Rodrigues- Pretarouca [Memória Paroquial de]. , p. 542: Virgem dos Milagres, «que se festeja em 
15 de Agosto em dia da Assumpçam (…) e neste mesmo dia acode a festa munta gente de varias 
freguezias, entre as quaes, vay o pároco de Gosende com a sua procissão e a major parte do seo povo». 
710 «Há memoria por tradição antiga que El rey Dom Diniz que Deos tenha em gloria que andando 
examinando pelo Rejno a vida dos seus Vassalos vejo a esta freguezia ao Sitio chamado, o Bulgalhom, 
que nesse tempo dizem Morava Lá hum Labrador, aonde se recolheo El rej, e dizendo ao Labrador que 
pedisse este pedio que ficasse o concelho do Moçam Livre de tributos = e deixou para memória porpetua 
que todos os annos emquanto o mundo fosse mundo o Reverendo Parrocho de Mosteiro da Ermida lhe 
cantasse hum responso por Sua alma todos os annos na Segunda Ladainha de Majo aonde chamam a Cruz 
da Armada que está em hum Monte Alto aonde o Reverendo Parrocho da freguezia do Pinheiro com o 
Povo de Sua Freguezia e a camera do Concelho de Moção lhe dá de esmola mil e oito centos reiz e o 
Reverendo Parrocho de Pinheyro diz todos os annos huma Missa, em dia de corpus Cristj pola alma do 
Serenissimo Senhor Rej defuncto, e lhe dá a mesma Camera coatro centos Reis de esmola e que tudo se 
observa sem falençia», Azevedo, António Correia de- Picão [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 
1233-1236. Acessível em IAN/TTvol. 29, memória 171., p. 1236. 
711 Costa, Bernardo Ferreira da- Ester [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 617-630. Vol. 14, memória 
94., p. 620: « Não ha Romagem alguma ás sobredittas, excepto á predicta capella de Ester de Sima, á 
Coal no dia da Ascenção de Christo S. Nosso, vem annualmente toda a freguezia de Parada de Ester em 
procissão; e depois da Missa que alia Celebra o Paroco, continuão a mesma procissão thé esta Igreja 
Matriz onde com o Parroco, e paroquianos desta se assiste em pe huma hora, ao meyo dia, Louvando e 
Cantando =O Bemdito= ao Santissimo Sacramento, Abrindo-se o Sacrario, e repondose a Custodia no 
Alta Mor á Sagrada, e Consagrada Hostia; Com dezaceis Luzes de cera Branca; e finda à hora se incensa, 
e se recolhe outra vez ao Sacrario com o Canto do = Tantam ergo = V.º R. e oração do Sacramento, tudo 
de nove solito». 
712 Pinto, Luís de Siqueira- Resende [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 427-438. Acessível em 
PT/TT/MPRQ/31/76vol. 31, memória 76. 



 
 

Certamente acalentadas pela prédica franciscana, como vimos, as comunidades 

sentiram necessidade de recriar o percurso sacrificial de Cristo ao monte Gólgota 

encontrando na orografia paroquial o local ideal para a implantação desse cenário 

passional. Porém, a ausência de recursos deve ter levado algumas localidades a adaptar 

certos edifícios à especificidade de Calvários. Bastavam que se erguessem a meia 

encosta, ou no topo de cumes à vista das igrejas paroquiais. Ali se dirigiram várias 

procissões durante a Quaresma. Registámos os casos do Senhor do Calvário, em 

Cinfães, «sita em hum Monte por Sima da Igreja adonde se Celebram os Santíssimos 

Passos de Noso Senhor Jezuz Christo todos os annos em dia de Sam Joze sahindo da 

Igreja Matriz a Procisam com toda a olenedade [sic] para a dita Cappela»713; o Calvário 

em Ferreira ou Quintã, freguesia de São Cristóvão de Nogueira local onde, segundo o 

pároco, em 1758, «no 4º Domingo de quaresma Se fás nesta freguezia procissão dos 

Passos do Senhor, Sahe da Igreja desta dita freguezia e vai Se Recolher a esta 

Capella»714. Também em Desamparados (f. Oliveira do Douro), um cruzeiro se 

converteu em Calvário, talvez impulsionado pela fama que um crucifixo com aquele 

título desencadeou no meio da destruição do Grande Terramoto de Lisboa. Em 1758 

serviam de Calvário duas ermidas dedicadas a São Sebastião, uma em Souselo715 e outra 

em Tarouquela. A esta iam «vários Caramois»716. E a sugestiva implantação do 

santuário mariano da Virgem dos Remédios tornou-se, no século XVIII, término de uma 

via-sacra impulsionada pelos Franciscanos da cidade717. 

 

                                                 
713 Cardoso, Heitor Pereira- Cinfães [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 1327-1339. Acessível em 
IAN/TTvol. 35, memória 178., p. 1330. 
714 Gouveia, José da Cunha e- São Cristóvão de Nogueira [Memória Paroquial de] ibid.Folio n.º 183-
200. vol. 25, memória 295., p. 187. A ermida estava «primorozamente ornada», tinha Confraria e 
respectivos mordomos. 
715 «Defromte desta igreja da Parte do Poente esta huma Capella de Santo Sabastiam tem mais duas 
imagens do Senhor Prezo a Culluna e outra com a Crus as Costas tem seu Retabollo esta apaunelada 
tambem serue de Caluario nam Nam esta em Luguar tem os moradores desta freguezia obriguassam do 
que lhe he nessessario nam tem Remdimentos», Carvalho, Francisco Ferreira de- Souselo [Memória 
Paroquial de] ibid.Folio n.º 1703-1710. vol. 35, memória 239., p. 1705. Também em São Martinho de 
Mouros a ermida de São Sebastião parece ter originado o Calvário, como prova o eclipse desta após a 
edificação do vasto edifício patrocinado pela Irmandade de São Francisco Xavier, projecto decerto 
impulsionado pela Ordem Terceira. 
716 Sarmento, José Carlos de Morais- Tarouquela ibid.Folio n.º 111-114. vol. 36, memória 22., p. 112. 
717 Sobre o Senhor dos Desamparados e a via-sacra da Virgem dos Remédios ver cada um dos estudos de 
caso, no final deste capítulo. 



 
 

  

 

QUINTA PARTE 

ESTUDOS DE CASO 

 

Os sete estudos de caso aqui apresentados não foram escolhidos aleatoriamente. 

Razões de ordem geográfica, cronológica e conceptual presidiram à eleição de locais 

que, pela especificidade hiero ou hagiotopográfica, pela excentricidade ou do culto ou, 

ainda, pela importância da sua devoção a nível regional pudessem aprofundar as 

inferências levantadas ao longo deste capítulo, em termos gerais.  

Nesse sentido, escolhemos duas ermida-santuário (uma mariana e outra 

cristológica), duas ermidas urbanas (uma de raiz medieval e uma de projecto barroco), 

um santuário rural cuja devoção se mede num período de longa duração (desde a Idade 

Média até à actualidade), duas ermidas ligadas a complexos assistenciais e, ainda, uma 

ermida elevada ao estatuto de igreja durante o século XVI. 

Em cada estudo privilegiámos a análise da implantação do edifício e as razões 

subjacentes à escolha do orago e à sua edificação. Dissecamos estratégias e procuramos 

conhecer melhor a evolução histórica do espaço, não apenas com base na documentação 

disponível, mas na observação directa do edifício, complemento ao ténue capital 

documental que logramos identificar nos arquivos locais e centrais 

 

 

1. VIRGEM DOS REMÉDIOS (SÉ, LAMEGO) 

 

Localizada numa encosta que se abre sobre a cidade de Lamego, a uma cota de 

609 metros, a ermida (hoje igreja) dedicada à Virgem dos Remédios é, numa 

perspectiva diacrónica, mais do que o palco para afirmação pessoal de dois bispos, um 

projecto episcopal e capitular: desde a introdução do culto a Santo Estêvão por D. 

Durão, antes de 1354, até à substituição desta invocação por uma devoção mariana, 

levada a cabo por D. Manuel de Noronha na década de 50 do século XVI. 

 Sobre o santuário existem já dois estudos que sublinham a consolidação do 

espaço como locus socialmente relevante para onde convergiam as atenções da igreja e 



 
 

da nobreza na época Barroca718. Mas nenhum abordou a questão, quanto a nós essencial, 

da emergência do espaço como lugar sagrado. A que se deve a apetência de dois bispos 

por este local, fora do Couto da Sé, afastado da urbe e em lugar pouco apetecível a 

experiências hierofânicas719?  

Embora todos os autores se limitem a transcrever ou reproduzir a tradição 

constante que moldou o culto actual da Senhora dos Remédios, certo é que aquele 

espaço não era árido ou sequer despovoado à chegada bispo D. Durão. No século XIII já 

o cabido herdara localmente certos domínios de D. Bona, cujo nome parece ter 

perdurado na toponímia720. De facto, próximo ao local onde um século mais tarde será 

construída a ermida em honra de Santo Estevão, formou-se um pequeno povoado 

chamado Casal de Naboa. A encosta não era estéril ou sem humanização, bem pelo 

contrário. E é a natureza aquífera do espaço que definirá grande parte das atenções que 

o Cabido e o bispo lhe dedicam até ao século XVIII, sobretudo quando outro potentado, 

então emergente – o Convento de Santa Cruz – furta a água do monte. Impressiona, 

aliás, a quantidade de referências, elogios e descrições sobre o carácter aquífero do 

local, em todos os autores que se debruçam sobre a história do santuário desde do 

século XVIII até aos dias de hoje. Tal obsessão não pode passar despercebida. 

É preciso, contudo, remontarmos ao episcopado de D. Durão para 

compreendermos a evolução histórica e a ocupação do espaço em causa. A construção 

de uma ermida dedicada ao Proto-mártir é o 1.º momento na apropriação religiosa desta 

encosta frente ao couto da Sé, e parece traduzir mais do que uma devoção pessoal 

expressa nas últimas vontades do bispo D. Durão, redigidas em 1354, ano em que «fez 

Doação ao Vigario, e Raçoeiros de Almacave para hirem no dia de Santo Esteváo em 

Procissáo a Igreja do mesmo Santo que o dito bispo edificara a para do Casal de Nabóa 

assima de Lamego. Os quaes soldos havião de haver pelos rendimentos das suas 

herdades, e Cazas que elle tinha em Braga»721.  

Sendo natural de Braga, D. Durão assumiu a cátedra de Lamego durante um 

período de aproximadamente 12 anos, trazendo consigo as devoções a Santo Estêvão e 

                                                 
718 Marrana-. ; Pinto, Lucinda de Jesus Barros- O santuário de Nossa Senhora dos Remédios: 
contributo para o estudo da sua construção [2 vols.]. Porto: Universidade do Porto,  1997.  e Queirós- 
Os retábulos da cidade de lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional.  
719 Embora o Cónego Marrana refira certas visões do Bispo D. Durão, o local, a meia encosta, não revela 
qualidades comuns a outros santuários de montanha, cujo espaço do cume ou ligado a elemento 
orográfico notável podia propiciar experiências numinosas derivadas da leitura simbólica do local. A este 
propósito ver Eliade-. , pp. 41-45.  
720 Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 298.  
721 BMV, manuscritos de Viterbo, 20-I-19, fl. 16 v.º 



 
 

ao arcanjo Gabriel - invocação que titulava uma capela na catedral onde os cónegos 

capitulares deviam dizer «Missa pela Sua Alma, e de Seos Pais […] todos os Sabbados 

a Vespera Cantar a Antiphona = Alma Redemptoris = e = quam pulcra es [....]»722. 

Sendo da esfera pessoal, é natural que o culto fosse resultado de um voto ou resultasse 

do louvor ao patrono do antístite. A razão para a edificação da ermida naquele local 

«acima do Casal de Naboa», justificado tradicionalmente por visões que o bispo teve 

das janelas do paço, pode prender-se a disponibilidade de terra vinculada à Mitra, ou 

adquirida em funções específicas desta instituição durante o episcopado de D. Durão, 

que só a documentação poderá esclarecer. Contudo, não podemos deixar de destacar a 

implantação e o posicionamento da ermida em relação ao espaço social de Lamego723. 

Situada a meia encosta724, depreendendo que respeitaria a orientação canónica, a 

primitiva ermida de Santo Estêvão embora se situasse na proximidade de caminhos 

locais, jazia discreta. Por não estar virada à cidade, como o santuário actual, talvez 

oculta pela área de souto, o culto (de resto pouco conhecido a nível regional), foi 

obscurecendo ao mesmo tempo que se arruinava a ermida. Esta servia quase 

exclusivamente para cumprir o contrato feito por D. Durão com o Cabido e a Colegiada 

de Almacave725.  

Quando D. Manuel de Noronha tomou posse da cátedra de Lamego, em 1551, não 

mandou destruir apenas a decaída ermida de Santo Estêvão e erguer uma nova casa para 

Nossa Senhora num local mais condicente com o seu gosto clássico: tratou de envidar 

                                                 
722 Tais obrigações deviam ser pagas com os réditos de uma quinta em Braga de que era administrador o 
sobrinho Fernão Martins, cónego e abade de Fonte Arcada. Cf. BMV, manuscritos de Viterbo, 20-I-19, fl. 
16 v.º 
723 Convém comparar as razões (e ambos os projectos) para a reedificação da ermida da Falperra no 
século XVII: para que se visse de Braga, cf. Rocha, Manuel Joaquim Moreira da- As capelas de Santa 
Madalena do Monte da Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia. n.º 17  (1996a), p.165-187. 
724 Não possuímos uma descrição nem do edifício, nem do local onde se ergueria a ermida. O cónego 
Marrana refere a localização da antiga fonte de Santo Estêvão, próxima do local onde se ergueria a velha 
ermida «ficava situada ao lado sul do Santuário, a 50 metros mais ou menos e foi coberta pelos aterros do 
estádio municipal», Marrana-. , p. 24. Efectivamente a ermida mandada edificar por D. Durão situava-se 
junto ao casal de Naboa (sítio que corresponde mais ou menos onde hoje se ergue o estádio), como 
especifica um documento de 1354: «a qual Eigreja de Santo Estevão esta acima de Lamego a par do casa 
de Nabóo», BMV, manuscritos de Viterbo, 20-I-19, fl. 61 v.º 
725 Os contratos foram assinados em 1354 e 1356: «No de 54 fez Doação ao Vigario, e Raçoeiros de 
Almacave para hirem no dia de Santo Esteváo em Procissáo a Igreja do mesmo Santo que o dito bispo 
edificara a para do Casal de Nabóa assima de Lamego. Os quaes soldos havião de haver pelos 
rendimentos das suas herdades, e Cazas que elle tinha em Braga. No de 56 fez Segunda Doação o mesmo 
Vigario, e Raçoeiros, de 40 soldos de dinheiros Portuguezes, impostos nos Sobreditos rendimentos para 
hirem annualmente a dita procissão no dia do Santo, e no de sua Invenção», BMV, manuscritos de 
Viterbo, 20-I-19, fl. 16 v.º 



 
 

esforços para encanar a água daquele espaço, destinada abastecer o chafariz à romana726 

que mandara edificar no Rossio. É um bispo humanista e empreendedor, este que chega 

a uma cidade depois de um período de sé vaga e um episcopado pouco activo727. Neste 

aspecto a revitalização espiritual do monte de Santo Estêvão pode, sob o pretexto 

devocional, ocultar razões económicas. De resto D. Manuel escolhe um local que estaria 

já sob o domínio da Mitra. O camareiro-mor de Leão X, prelado do humanismo 

português, manda demolir a velha ermida de Santo Estêvão do seu antecessor, faz 

arrumar o antigo orago patronal num lugar discreto da nova capela e dedica o templo à 

Virgem, sua devoção pessoal. Numa cidade particularmente desprovida de matéria 

sacra, o novo culto tornou-se um poderoso atractivo para doentes que buscavam alívio e 

remédio para os seus males numa época em que a Mãe de Cristo tomava conta dos 

principais altares.  

A mudança de local pressupõe alterações específicas na organização do espaço. 

Embora não seja possível asseverar que D. Manuel tenha ainda prestado culto à Virgem 

na ermida de Santo Estêvão, o que facto é que a fama da devoção mariana dependeu, em 

parte, da construção do novo espaço, voltado à cidade, numa zona da encosta 

perfeitamente visível da cidade. Será desta ermida que possuímos a primeira descrição, 

datada da década de 1720-30: 

 

«Está esta situada no alto de um monte povoado de castanheiros em um largo pátio de pedra lavrada com 

assentos e guardas da mesma pedra em o cimo da escada. Tem alpendre da mesma pedra coberto sobre 

duas grandes colunas lavradas. Tem a porta para o nascente, e duas frestas das bandas com grades de 

ferro, e no cruzeiro grades de pau preto bronzeadas, tem o altar-mor de retábulo e tribuna dourada com a 

imagem da Senhora de vulto estofada, e tem dois altares no cruzeiro também de retábulo dourado; o da 

parte do evangelho de S. Joaquim, e o da parte da Epístola de Santa Ana; é a imagem desta Senhora muito 

milagrosa, e tem confraria, e és assistida de grande concurso por muita devoção que lhe têm; é a Capela 

                                                 
726 COSTA, Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Renascimento I. 
Lamego: Diocese, 1982, p. 39. Em 1603 a conservação do chafariz estava ainda no topo da lista de 
deveres episcopais e municipais, como prova a notícia recolhida pelo vimaranense João Lopes de Faria: 
«Gonçalo Lopes, imaginário mestre de pedraria, morador na Rua Caldeiroa, tendo contratado com D. 
António Teles, bispo de Lamego, deão da sé, Câmara e concelho de Lamego, de reformar o chafariz do 
Rossio da dita sé por mil cruzados, tendo-lhe o bispo dado 200 mil reis e o deão 100 mil reis à conta da 
capela do bispo D. Manuel de Noronha, e os 100 mil reis que faltaram para se lançarem na dita cidade e 
seu termo de finta por provisão de Sua Majestade, dos quais fora recebedor-mor Manuel de Macedo 
Cardoso, que também lhos pagou; e porque tinha cumprido com a sua obrigação, deu a todos quitação de 
tudo, nesta data, na nota de João Bertoles, em esta vila», FARIA, João Lopes de – “Efemérides 
vimaranenses”, Pedra Formosa, consultado em linha a 17-05-2009 em 
<http://pedraformosa.blogspot.com/2007/04/efemrides-4-de-abril.html>. 
727 Referimo-nos a D. Agostinho Ribeiro que governou a diocese entre 1540 e 1548 e ao período de sé 
vaga que se seguiu, até à chegada de D. Manuel de Noronha, em 1551, cf. COSTA, Manuel Gonçalves da 
- História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Lamego: Diocese, 1982, pp. 26-41 



 
 

azulejada e guarnecida de quadros, e tem bons, e preciosos ornamentos, e tem para o sul uma porta 

travessa, e dela se vai em direitura com pouca distância a uma fonte, que tem um largo circuitado de 

pedra de cantaria com assentos e espaldas da mesma, e lança figidissima e boa água, e tinha tanta que dela 

se deu, para o Convento dos Loios uma pena de agua, e ainda ficou com tanta, que serve de regar os 

campos de Casal de naboa, que lhe fica vizinho. Tem a Capela casa de ermitão, que apresenta o 

Prelado»728. 

 

Ermida com capela-mor e dois altares laterais (fotografias 66-68) colaterais na 

nave, alpendre, azulejamento interior, com bons ornamentos: a descrição revela um 

investimento considerável no exterior e interior do edifício que devia alcançar o retorno 

na afluência de peregrinos. De resto, a Confraria documentada desde pelo menos 1628, 

foi gerindo o património do santuário com mais ou menos arrojo729. A época das 

grandes obras foi, porém o século XVIII, quando o clima económico propiciou a 

introdução de novos gostos das classes mais abastadas, na directa relação com a 

necessidade de auxílio de quem pouco ou nada tinha. 

A atenção que é dirigida à capela de Nossa Senhora dos Remédios durante a 

primeira metade do século XVIII é já um sinal da transformação que sofrerá de simples 

ermida em santuário barroco – prova-o as descrições do pároco da sé, em 1758.  

O primeiro ermitão, apresentado pelo Prelado, veio para o santuário em 1717 a 

que se sucedeu um outro730, depois substituído por um capelão. Em 1723 constrói-se a 

casa para receber o eclesiástico que devia ter a função dupla de guardar o espaço (atreito 

a roubos) e nele celebrar a Eucaristia. Em 1737, por motivo de certa esterilidade, abriu-

se uma nova mina que devia servir a fonte do adro (datada de 1738), projecto atribuído 

ao italiano Nasoni que se viera a Lamego tratar das pinturas das abóbodas da nova 

catedral. Aqui, impõe-se transcrever o que o livro de inventário e lembranças da 

Confraria refere a este respeito: 

 

«Como o juiz e mordomos que serviram o ano de 1737 viram a esterilidade que havia, por falta de 

água na fonte velha e que por motivo se ia extinguindo a devoção na Senhora, porque muito menos gente 

visitava a sua capela […] se animaram os mordomos mandar procurar a água. […] Continuou-se com 

muito custo e com grande despesa a abrir valados, até que fosse favor da Senhora se visse a água junto da 

                                                 
728 Apud Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 106-107. 
729 Cf. Marrana-. , pp. 36-40. Sobre os estatutos da Confraria, depois tornada Real Irmandade, como ainda 
hoje se designa, «consta terem sido feitos ou reformados […] no ano de 1669 e concedidas pelo Papa 
Urbano VIII, para sempre muitas indulgência aos irmãos […], idem, Ibid, p. 37. 
730 Sobre a carta de ermitão passada a António da Conceição, em 1727, ver apêndice documental. 



 
 

sua capela, não sem admiração de muitos»731. 

 

Água. Sempre este precioso líquido a interpor-se nos destinos do santuário, de tal 

forma que no mesmo livro de lembranças da Confraria se refere a intercessão divina a 

propósito dos litígios persistentes com os Padres Lóios que se abasteciam neste monte. 

Ao que parece, durante o segundo quartel do XVIII, quando aqueles religiosos 

«rebateram as suas arcas», a água que jorrava da fonte velha (acima referida) do 

santuário secou «por vários tempos e tanto que acabada a obra do painel e tanque», as 

bicas começaram a lançar água, tendo os homens daquele tempo considerado este facto 

um prodígio «por evidentíssima graça da Senhora»732. 

Para além de referir a «milagrozissima Imagem», o Padre Diogo Vieira não 

esquece de resumir o clima de bênção que ali se vivia, bem expresso nos testemunhos 

de obrigações cumpridas pela Virgem, a quem agradecia o povo: «pelos continuos 

prodigios que continuamente Está obrando em os enfermos, que a este suplicão, que 

bem  mostrados os innumeraveis milagres, mortalhas de enfermos,  muletas de coxos, 

braços de aleyjados, etcª que tudo  está pendente na sua capella» 733. 

Esta capela é o embrião do actual santuário e a primeira pedra foi lançada a 14 de 

Fevereiro de 1750. Este edifício, de que temos a descrição completa da sagração734, 

ainda em 1758 se andava construindo, descreve o vigário da Sé: 

 

«De prezente por devoção do Juiz, Mordomos, e moradores desta  Cidade por se achar a ditta 

Capella Com suas Ruinas se  procedeo a huma sumptuoza Capella nova, contigua à antiga, à  qual se deo 

principio no anno de 1750 Lançando se a primeyra  pedra em 14 de Fevereyro do ditto anno. Em cuja 

obra se tem  continuado athe ao prezente ahinda que Lentamente por não  ter a Irmandade rendimentos, e 

só se faz com as Esmolas dos  devottos da mesma Senhora; por cujo motivo ahinda se não  finalizou a 

Capella mor, suposto se tem gasto nella perto de  dez mil cruzados, porque Vay feyta de pedra muy bem 

lavrada,  Com toda a magnificencia. He por dentro oytavada, E passa de  40 palmos de Largura; por fora 

he quadrada E se pertende  fexar de aboboda com trez arcos de pedra, que hade Levar  para remate. O 

corpo da Igreja Se intenta fazer da mesma  imitação, continuando os devottos Com mesmo fervor que 

athe  ao prezente tem mostrado […]»735 

 

O novo edifício foi benzido a 22 de Julho de 1771 e as festas inaugurais três dias 

                                                 
731 Apud Marrana-. , pp. 37-38. 
732 Apud idem, Ibid, pp. 41-42. 
733 Vieira-. p. 294. 
734 Transcrita em Marrana-. , pp. 49-51 
735 Vieira-. , p. 297. 



 
 

depois, a 25 de Julho. As mesas confraternais que tomaram posse no último quartel 

juntamente com os Prelados (nomeadamente D. Manuel de Vasconcelos Pereira que 

ocupou o cargo de juiz durante um decénio) do último quartel do século XVIII 

lançaram-se na ampliação do projecto barroco, envidando esforços para criar o 

escadório, começado em 1776.  

Em suma, à medida que o século XVIII avança tanto o investimento, como a 

gestão do espaço e dos bens são, cada vez mais, objecto de cuidadosa atenção da 

Confraria, mas não sem a vigilância da Mitra. Aos ermitães leigos sucedem-se capelães 

nomeados pelo Prelado. Em 1758 o memorialista da Sé ressaltou: He esta Cappela 

pertencente ou da porterção dos Excellentissimos Bispos deste Bispado. Contribuem 

para o seu enaltecimento os bispos D. Frei Feliciano, em 1769, e D. Manuel de 

Vasconcelos Pereira que até 1776 assumiu o cargo de juiz da Irmandade. É ele que 

estimula a prossecução das obras do escadório, e acalenta a obra do cenário barroco que 

hoje se abre perante a cidade. De resto a confraria ou irmandade torna-se uma 

agremiação dos «melhores» da cidade, de que o projecto do bispo D. Manuel de 

Vasconcelos em transformar a longa escadaria num mostruário da nobreza é epítome 
736. 

A ideia inicial, talvez já presente no projecto de D. Durão, a de controlar o espaço 

com intuitos económicos que passavam pelo controlo dos recursos aquíferos – ideia 

certamente presente nos planos de D. Manuel de Noronha – podia já não transparecer no 

século XVIII nas mentes dos novos prelados. Porém, o santuário barroco não deixava de 

constituir uma das obras mais notáveis da sua lavra que não só redefiniu a organização 

do espaço no monte de Santo Estêvão, mas o próprio urbanismo da cidade que se 

alterou em função do novo eixo religioso. 

 

 

2. VIRGEM DO DESTERRO (SÉ, LAMEGO) 

 

A ermida com esta invocação foi levantada numa intersecção de caminhos no 

limite sul do Couto da Sé, fronteiro ao muro da cerca do Convento dos Lóios de Santa 

Cruz, de onde partiu a Calçada Nova. Esta rua íngreme ligava o principal eixo de 

                                                 
736 Cf. COSTA, Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. V.º Barroco I. 
Lamego: Diocese, 1986, pp. 642-643 e DIAS, Augusto – Nasoni em Lamego. Porto: edições Beira e 
Douro, 1975, p.  



 
 

ligação da cidade ao bairro da Ponte737 (fotografia 72). É provável que, como 

asseveramos para o caso de outras ermidas, urbanas ou rurais, existisse já neste local 

uma cruz, dada a importância do sítio (uma encruzilhada) na estrutura viária periférica. 

Aliás, em 1597 refere-se uma certa «Cruz dos Galhos» que entre 1646 e 1667 dava o 

nome a um quintal, «aproveitado para a construção da capela da Senhora do Desterro» 

(738).  

A edificação deste templo deve-se à iniciativa particular para cumprimento de um 

voto, como narra M. Gonçalves da Costa: ao passar pelo local o comendador de Poiares 

e bailio de Leça, Frei Lopo Pereira de Lima, este viu-se envolvido num acidente com a 

liteira onde seguia, que o fez temer pela vida. No momento de aflição apegou-se à 

Virgem que intercedeu por ele. Este eclesiástico faleceu em 1618 e foi sepultado na 

igreja-sede do baliato739. Em memória deste milagre mandou construir uma ermida 

sobre a qual não dispomos de qualquer descrição, mas que viria a transformar-se no 

destino de avultadas dotações pelo seu sucessor na Ordem: Frei Luís Álvares de Távora, 

balio de Leça entre 1598 e 1644 (data em que faleceu)740. Arrojado líder religioso e 

empenhado investidor (geria vastos negócios ultramarinos)741, contribuiu com parte da 

sua avultada fortuna para várias obras: a fundação do Colégio de São Lourenço, no 

Porto (onde foi sepultado), benfeitorias na igreja-sede do baliato, entre outras e a 

própria ermida do Desterro, que pela sua intervenção passou assim à esfera de 

influência dos malteses e do baliato de Leça, mas dentro do acesso do público742. 

                                                 
737 Cf. Saraiva, Anísio Miguel de Sousa- A inserção urbana das catedrais medievais portuguesas: o caso 
da catedral de Lamego. Revista Portuguesa de História. Vol. 1, n.º 36  (2002/2003), p.241-265., figuras 
1 e 2 (251-252). 
738 COSTA, Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Renascimento I. 
Lamego: Diocese, 1982, p. 39 e 467. Por este facto o Cabido quitou o foro ao enfiteuta Padre António 
Monteiro. A Cruz dos Galhos, assim chamada «por ter a forma deles saídos para fora na mesma Cruz», 
ainda existia no século XVIII e fora «o termo que que findava […] a pena dos açoutados», apud DIAS, 
Augusto– Lamego no século XVIII. Porto: edições «Beira e Douro», 1950, p. 93. 
739 Barbosa, António Carmo Velho de, 1789-1854, O.S.B. - Memoria historica da antiguidade do 
Mosteiro de Leça, chamada do Balio […]. Porto : [em Casa de Ignacio Corrêa], 1852, pp. 45-46. 
740 Devemos salientar o facto de que a Ordem de Malta teve grande influência na cidade, onde muitos dos 
seus filhos nobres ingressavam as suas fileiras. Em Lamego, no ano de 1681, nasceu Frei Manuel Pinto da 
Fonseca que foi eleito Grão-mestre da Ordem de Malta em 1741, tendo alcançado uma fama notável na 
Europa de então.  
741 Cf. Referência em SILVA, Francisco Ribeiro da, introd. e coord. de - Filipe II de Espanha, rei de 
Portugal (colectânea de documentos filipinos guardados em Arquivos Portugueses), 2 vols. Zamora: 
Fundação Rei Afonso Henriques, [2000]. 
742 Quando nos referimos a esfera de influência, não queremos dizer jurisdição. Esta fora entregue ao 
ordinário, a quem Frei Luís Álvares de Távora destinara os seus rendimentos e certo legado, cf. COSTA, 
Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Renascimento I. Lamego: 
Diocese, 1982, p. 469 (nota 50). Mas o seu brasão aposto sobre o pórtico e a atenção que é dirigida pelos 
eclesiásticos e nobreza da cidade deixa entrever a marca e grande importância que Malta detinha na 
cidade. Não podemos deixar de notar, aliás, a presença, na Confraria ou Irmandade de São Pedro ad 



 
 

De todas as ermidas da cidade esta foi a que agregou em seu redor a maior fatia de 

cidadãos do espectro da sociedade lamecense dos séculos XVII e XVIII. Entre oficiais 

mecânicos, nobres, pobres ou ricos, todos se voltavam para as confrarias, irmandades 

nela instituídas. De facto, no século XVIII a ermida dedicada à Virgem do Desterro era 

sede para 3 confrarias, a mais importante delas - que invocava o nome do apóstolo São 

Pedro – congregava os clérigos da cidade, embora a sua finalidade fosse acolher apenas 

os mais desfavorecidos. Existiam outras duas, uma com o título da invocação patronal e 

outra dedicada a São Gonçalo cuja imagem, embora fosse devoção secundária, tornou-

se o alvo das atenções de muitos fiéis que se diziam agraciados pelo beato amarantino. 

Como salienta M. Gonçalves da Costa «muitos outros contribuíram para o 

acabamento e progresso do empreendimento» (743), - sendo o empreendimento o edifício 

da ermida. Ao longo dos séculos XVII e XVIII sucederam-se as dotações particulares 

formalizadas em dinheiro e propriedades, além do peditório diocesano autorizado por 

volta de 1650 que contribuiu para o enriquecimento do espaço, mormente os interiores 

que foram forrados a talha, azulejaria e pintura – obras na sua maioria atribuíveis ao 

clima económico e artístico propiciatório da primeira metade do século XVIII (744). 

Era assim descrita nos primeiros decénios do século XVIII: 

 

«Neste terreiro principia a rua da Corredoura, a qual ficando-lhe da parte direita a rua da 

Carqueijeira, continua direita até à capela da Senhora do Desterro, fundação de um Comendador de 

Poiares Lopo Pereira de Lima; a qual está em um largo, e tem um pátio de pedra lavrado, guarnecido de 

assentos da mesma pedra, com duas entradas, e um cruzeiro de pedra lavrada, chamado a Cruz dos 

Galhos, por ter a forma deles saídos para fora da mesma cruz, com a Imagem de um crucifixo no cimo 

dela, e era o termo em que antigamente findava a pena dos açoutados. Tem esta capela um pórtico de 

pedra lavrada, com quartelas [sic] avultadas da mesma, e uma tarja com as armas do fundador; tem o 

altar-mor retábulo dourado, e apainelado que de presente se anda fazendo de tribuna, nele está a Imagem 

de Nossa Senhora, e a de S. José, e do Menino Jesus, todos de vulto e de roupas. Do lado do Evangelho 

                                                                                                                                               
vincula, de certos homens influentes na administração diocesana (sobretudo capitulares), um dos quais 
talvez responsável pela vinda de Nicolau Nasoni a Lamego: Pedro de Távora e Sampaio (fal. a 19-7-1765 
em Guimarães), cf. TT, Lamego, Livro da Irmandade de S.P. do Illustrissimo Cabido  da Sé de Lamego 
Anno de 1749, fl. 8. 
743 COSTA, Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Renascimento I. 
Lamego: Diocese, 1982, p. 468. 
744 Como refere o autor do manuscrito setecentista, datável como já referimos da década de 30 daquela 
centúria, a capela da Senhora do Desterro estava então em obras, executando-se a tribunal para o retábulo 
maior. Porém, todo o interior era já azulejado com tecto apainelado, cf. DIAS, Augusto– Lamego no 
século XVIII. Porto: edições «Beira e Douro», 1950, p. 94. M. Gonçalves da Costa cita Vergílio Correia 
que afina a data da execução da tribuna: 1735, e de outras obras que se sucedem novo altar-mor, altares 
de São Gonçalo e Santo António, o ano de 1738, cf. CORREIRA, Virgílio – Artistas de Lamego. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923, pp. 68-69.  



 
 

está a imagem de São Pedro estofada, que tem a Irmandade dos Clérigos, em que só há leigos dois 

chamadores oficiais e um irmão nobre. Do lado da Epístola está a Imagem de Santa Quitéria, também 

estofada; tem esta Senhora do Desterro confraria; no cruzeiro para a parte de Evangelho está o altar de S. 

Gonçalo, imagem muito milagrosa, como se vê dos muitos milagres que pendem da parede; é a dita 

imagem estofada e tem confraria. Da parte da Epístola está o altar de Santo António, imagem de vulto 

estofada, em retábulo dourado; tem púlpito, e sacristia, e fábrica; é azulejada, com suas frestas de vidraças 

e apainelado o teto.745» 

 

Em 1758 configurava-se na mesma estrutura exterior e interior, como se infere das 

palavras do pároco memorialista da Sé:  

 

«No mesmo Sitio, em que estava huma capella pequena da mesma Senhora do Desterro (que era 

dos ascendentes dos Bailios)  Fundou ou Eregio novo Templo a ditta Senhora Frey Luiz  Alvares de 

Tavora, Balio de leça (da Caza dos Condes de Sam  João) e [...] Marques de Tavora, e tambem tinha a 

Commenda  de Pojáres. He esta Capella de grande Comprimento, e Largura, feyta com toda a 

mangificencia, e desde a porta  principal (que fica dominando o Sul) athé à Capella mor,he  quazi toda de 

talha dourada. tem esta hum perfeytissimo  retabulo; e na tribuna as Imagens de Nossa Senhora, e Sam  

Joseph com o menino no meyo, quando do Egypto voltava para  Nazareth; tem nos lados [...] as Imagens 

de Sam Pedro (que  he Oraculo de huma Irmandade dos clerigo desta Cidade) e a de Santa Luzia. Nos  

dous altares Collateraes estão em hum a milagrozissima  Imagem de Sam Gonçalo, e em outro a de Santo 

Antonio. Tem  mais duas Irmandades, ou Confrarias, huma com o titulo da  Senhora do Desterro, e outra 

com o de Sam Gonçalo. Tem boa  sacristia, e asseados ornamentos com Capellão; e sacristão.  Pertence 

esta capella do Ordinario, e costuma hir a ella  huma Romagem da Freguezia de Avoins no primeyro dia 

depoes  da Outava do Espirito santo. Nesta Capella se peramentão os  Excellentissimos Prelados (quando 

dam Sua primeyra entrada  nesta Cidade) e della Sáem de bayxo do Paleo athe a Sua  Cathedral, como 

mandão as Seremonias dos Bispos.»746 

 

Efectivamente, esta ermida, talvez pelo seu valor artístico (e portanto simbólico da 

magnificência que a época impunha) (fotografias 69-71), a sua posição no tecido urbano 

da cidade, tornou-se palco para a solene entrada dos bispos na cidade, sendo também 

espaço predilecto para reforçar os laços de solidariedade entre eclesiásticos, através da 

confraria de São Pedro. Integravam-na os membros do Cabido que se ocupavam das 

festas, como se pode deduzir das contribuições de 1711: «huma moeda de ouro para se 

pagar o Sermão e muzica e Espadanas da festa de S. Pedro»747. 

Neste sentido, a ermida do Desterro é um claro exemplo do cruzamento de 

                                                 
745 Apud Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 92-94. 
746 Vieira-. , pp. 298-299. 
747 LGD - Livro de Gastos e Despesas [do Cabido de Lamego, 1679-1712] (em posse do autor), fl. 138 v.º 



 
 

interesses, poderes e jurisdições. Fruto da intervenção privada mas espaço 

eminentemente público (porque virada à rua), articulava, no seu interior, cultos de cariz 

popular (a «São» Gonçalo), com manifestações confraternais dos eclesiásticos, quer 

fosse por via da poderosa irmandade de São Pedro ou através da lembrança do fundador 

e dotador maior, os bailios de Leça, ligados à cidade por vínculos familiares. 

 

 

3. SÃO SALVADOR DO MUNDO (ALMACAVE, LAMEGO) 

 

Por já não subsistir qualquer vestígio desta ermida é hoje difícil localizar e 

determinar com exactidão o espaço que ocupava, a orientação e as suas dimensões748. 

Contudo, através da análise das indicações do reitor de Almacave, a mesma situar-se-ia 

nas costas do actual templo dedicado à virgem da Paz, também dia do Socorro ou do 

Amparo (fotografias 73-74). Supomos que estivesse contígua ao ângulo sul do castelo, a 

uma cota de 550 metros de altitude, lugar relevante na topografia da cidade, - tão 

relevante como o próprio significado do orago, compreendido certamente pelos 

habitantes da cidade como o do defensor intra-muros, Cristo justiceiro no duplo sentido 

de juiz e guerreiro. Embora não se conheça o paradeiro das imagens antigas que o reitor 

de Almacave refere em 1758 é admissível que seja remanescente desse espólio o São 

João Evangelista de calvário desmembrado, reconhecido aquando do recente projecto de 

inventariação do património religioso móvel nos arciprestados de Lamego e Tarouca749. 

A datação avançada para a sua execução – segunda metade do século XIV – alinha com 

a importância do espaço que ainda no início do século XVI manifestava congregava 

atenções para ser moradia do bispo D. João Camelo Madureira o qual, sendo 

resignatário, em 1513 «comprou casas no bairro do Castelo, ao lado da igreja de S. 

Salvador, com quintal e laranjeira, por 20 mil réis brancos»750, moradas onde viria a 

falecer. 

Esta igreja de São Salvador pode, efectivamente, ter sido o assento da primeira sé 

de Lamego, supondo-se, assim, que a sua construção fosse anterior ao século XII, altura 

em que a ermida de São Sebastião, no sopé da fortaleza, junto ao rio Coura se torna 

                                                 
748 O reitor de Almacave é sucinto na apresentação das ermidas e capelas da sua freguesia, não 
distinguindo claramente sobre a categoria ou jurisdição que pendia sobre cada uma delas. 
749 N. Inv.º LAM.019.02.01, cf. nota 30. 
750 COSTA, Manuel Gonçalves da - História do Bispado e Cidade de Lamego, vol. III. Renascimento I. 
Lamego: Diocese, 1982, p. 14. 



 
 

(mercê da pacificação), o novo local da cátedra. Podemos, então, asseverar que a ermida 

do Salvador fosse restaurada pela conquista da cidade por Fernando Magno, em 1057, 

dado que a cidade era sede episcopal desde o século VI e seria dentro do burgo 

acastelado que a asseguraria a liturgia cívica. Deve-se a D. Mendo a transferência da 

catedral, certamente com intuitos políticos, conseguidos com a criação de um couto 

episcopal logo no reinado de D. Sancho I751. O confronto simbólico com a torre de 

menagem que lhe era contígua (símbolo do poder nobiliárquico) e a inserção no Burgo 

devem ter sido determinantes para esta mudança, de tal forma que a velha igreja 

dedicada ao Salvador, caiu em esquecimento e em ruína. Dada a deslocação da matriz 

patronal para as figuras de São Sebastião, e da Virgem, titulares da catedral, a devoção 

cristológica (também esboroada pela abertura das muralhas a tempos de concórdia) caiu 

no esquecimento.  

Porém, no princípio do século XVIII mão eclesiástica interferiu para criar aqui um 

santuário mariano, como testemunha o verbete de frei Agostinho de Santa Maria, onde 

se descreve, em breves pinceladas, o edifício e as suas invocações: 

 

Por hum dos lados da Ermida de nossa Senhora do Socorro sobe huma escada, que faz caminho 

para o Santuario de nossa Senhora da Paz. Fica esta ermida nas Costas da casa de nossa Senhora do 

Socorro, também para a parte do Levante da mesma Cidade. […] § A imagem da Senhora da paz está 

collocada no Altar mor: a sua estatura são perto de seis palmos, & tem em seus braços ao Menino Deos, 

he de roca, & de vestidos. Tambem dão a esta Senhora o titulo do Salvador […]752 

 

Sabendo que uma das condições para reabilitar um culto é a reedificação ou 

reconstrução de um edifício religioso, a velha igreja foi alvo de benfeitorias, como 

refere o eclesiástico em 1711: «& assim se vé hoje reparada & adornada». A 

intervenção foi porém, baldada. 

Informação curiosa e que acrescenta dados valiosos ao depoimento do autor do 

Santuário Mariano, é a que nos oferecem os memorialistas José Carneiro Tavares e José 

Pacheco de Mendonça, no segundo decénio do século XVIII. Segundo eles, por cima da 

pequena ermida da Virgem do Socorro 

 

«[…] está outra maior de S. Salvador, que era dos Condes de Marialva, de que ainda se acham 

                                                 
751 Sobre este aspecto ver Saraiva- A inserção urbana das catedrais medievais portuguesas: o caso da 
catedral de Lamego. 
752 Ver apêndice documental o texto integral do verbete. Santa Maria- Santuario Mariano [...]. , pp.. 
242-243 



 
 

alguns monumentos ao pé dela, por habitarem nesta antiga cidade cujo palácio se demoliu, porém ainda 

conserva o sítio o nome de Paço do Conde, e hoje é do povo, também com confraria, tem retábulo 

dourado, e tem no cruzeiro dois altares de retábulo, também dourado, e da parte do Evangelho é do 

Senhor Crucificado, e a da Epístola de Nossa Senhora da Paz, imagem de vulto de roupas, antiga e 

milagrosa; mais baixo, da parte direita está outra capela da Senhora da Boa Morte, moderna, com a dita 

imagem de vulto estofada, e retábulo dourado, que é de Ana de Sousa, da mesma rua […]»753 

 

Em 1758, sem referir o carácter milagroso da imagem da Virgem da Paz ou sequer 

declarar o estatuto de santuário, o reitor de Almacave apenas frisa a antiguidade do 

espaço, alertando-nos para a forma e dimensões extravagantes da ermida: 

 

«Dentro dos muros da Cidade antiga, no sitio chamado o Castello ha huma Capella que mostra 

antiguidade mayór, tanto na formatura della, como nas Imagens que estão nos seus altares; he dedicada ao 

Salvador do mundo, que está de vulto no altar mayor, e nos Colatráes, em hum da parte do Evangelho, 

christo Crucificado, e no da parte da Epistola Nossa Senhora da Pax; Dicem que foi dos Templarios, e 

com effeito, em hum pequeno Adro, que tem apparecerão alguns tumulos de pedra dos que elles 

uzavão.»754 

 

Embora na memória cívica perdurasse a importância desta ermida ou igreja no 

contexto da evolução histórica social e urbana de Lamego, de tal forma que uma das 

principais procissões aqui passava para comemorar a «tomada do burgo aos infiéis, com 

corações de acção e graças»755, o culto ao Salvador, devidamente confinado a um 

contexto que já se não conhecia no século XVIII, não alcançou a reabilitação, nem 

sequer a partir de uma imagem de roca que, no altar-mor, tinha fama de milagrosa. A 

própria implantação do edifício, cuja fachada se orientava canonicamente para um adro 

fechado, deve ter contribuído a morte do culto e subsequente ruína do edifício, arrasado 

no século XX. 

 

  

                                                 
753 Apud Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 57-58. 
754 Taveira-. , p. 355. 
755 Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. ,p. 590: «Entre as procissões mais antigas da 
cidade avulta a do Corpus, com trajecto pela rua do Castelo onde, na ermida de São Salvador, cabido e 
mais clero faziam comemoração da tomada do burgo aos infiéis, com corações de acção e graças». 



 
 

 

4. VIRGEM DA AJUDA (MOLEDO) E SANTA MARIA MADALENA (AREGOS) 

 

Duas ermidas situadas a cotas semelhantes (70 e 50 metros de altitude) e ambas 

orientadas no sentido Norte-Sul, estando a fachada voltada ao Douro, desempenham 

funções semelhantes de auxílio e assistência espiritual aos caminhantes que, quer em 

Moledo, quer em Aregos, atravessavam o rio. 

A primeira, juntamente com a albergaria e a barca, era administrada pela câmara 

municipal de Lamego, evidência da importância deste complexo assistencial num 

contexto regional de fluxos de circulação. Esta possuía protecção régia, como se pode 

constatar pelo brasão aposto sobre o umbral da ermida, fundamentada numa tradição 

não documentada que atribuía ou a D. Isabel756 a instituição dos legados necessários à 

edificação do templo e mantença da albergaria e da barca. Assim consta da já aqui 

citada memória lamecense do primeiro quartel do século XVIII: 

 

«Tem no lugar de Moledo a Capela de Nossa Senhora da Ajuda, imagem antiga muito milagrosa, e 

de grande concurso; foi esta instituída por uma Rainha deste Reino, que não consta com certeza qual 

fosse, uns dizem fora a rainha D. Mafalda e outros que fora a Rainha Santa Isabel; tem anexos os foros 

das fazendas que estão entre dois ribeiros; um chamado de Cabril, e outro de Covelas, dos quais se 

satisfaz a um capelão desta capela, e os gastos da barca chamada Por Deus. Teve já esta capela 

Administradores nomeados por Sua Majestade, mas como o lucro era pouco sempre a deixaram. Em todo 

o tempo a Câmara desta cidade de Lamego visitou todos os anos o temporal desta capela, e a barca a ela 

anexa, inquirindo se se satisfazia o legado das Missas nos Domingos e Dias Santos, e se os barqueiros 

levavam algum dinheiro pela passagem da barca, e se esta andava bem conservada, castigando a omissão, 

e culpa que nisto achavam, de que tem a Câmara propina, e tem mais a administração desta capela por 

Provisão Real. Também esta capela tem a si anexa uma albergaria para recolhimento de peregrinos pobres 

no mesmo lugar de Moledo»757. 

 

Um caminho cruzava a serra das Meadas por Avões até á Penajóia, descia junto a 

São Tiago Sobre-a-igreja, passando pela paroquial, dentro do lugar de Molães e descia 

em ziguezague pela encosta até ao lugarejo de Moledo. Aqui atravessava-se o leito do 

rio para subir, novamente em lanços sinuosos, até Mesão Frio e daí a Quintela e 

Amarante. Podemos supor que o local, antes da barca e da ermida fosse local 

                                                 
756 Azevedo- Historia Eclesiastica da cidade e Bispado de Lamego. , p. 172. À barca e albergaria de 
Aregos liga-se a figura caritativa de D. Mafalda (ver memória de 1765 infra). 
757 Dias- Lamego do século XVIII. , pp. 117-118. 



 
 

privilegiado e seguro de passagem, que o conhecimento e o uso local elevaram ao 

estatuto de porto seguro, não seu o auxílio (ajuda) mariano. 

A ermida foi edificada fora de leito de cheia (fotografia 75), numa proeminência 

do terreno, evidenciando-se sobre a estrutura quadrangular da albergaria: vasto edifício 

partido em três secções, hoje em ruínas (fotografia 77). De planta longitudinal, com 

capela-mor e nave, apenas um retábulo de estilo barroco no seu período joanino expõe, 

num esquema tripartido, a invocação patronal da Virgem da Ajuda com o Menino nos 

braços, São José e Santo António. Colocada posteriormente sobre a banqueta do altar-

mor uma imagem de São Caetano. No exterior, do lado nascente, um pequeno 

campanário assinala que, tendo o lugar, outrora isolado, adquirido expressão 

populacional, foi necessário adaptar a ermida a templo comunitário. 

Da memória de instituição e encargos carregada no Tombo do Juízo das Capelas 

do Distrito do Douro consta o seguinte sobre a ermida dedicada à Virgem da Ajuda: 

 

«A Raynha Santa Izabel, e El REY Dom Denis instituirão huma capella no Lugar de S. Payo da 

Penajoya, com obrigação de missa todos os Domingos, e dias Santos na Capella de Nossa Senhora da 

Ajuda do lugar do Moledo, e de ser reparar e peramentar de todo o necessário a mesma cappella, e de 

huma Albergaria no mesmo Lugar do Moledo para recolherem os pobres perigrinos, e de se reedificar, e 

compor do necessário a Barca do Moledo no Rio Douro chamada de por Deos para dar pasage aos 

pasageiros gratuitamente. § Dos encargos referidos da dita cappella se dá conta neste Juizo da Provedoria, 

e tem seu Açento no L.º 3.º fl. 602. Da mesma são Administradores os moradores do Lugar de São-Payo 

do Moledo por Senetnça do Juizo das Cappellas da Coróa de Onze de Agosto de 1767, dada nos autos de 

Embargos com que se opozerão como inclinos das fazendas della pertensentes pelo Soquestro a que nas 

mesmas se mandou proceder por Ordem daquelle Juizo, pela qual se julgou serem legítimos pessuidores 

da dita Capella emquanto Sua Magestade não mandase o contrario, ou aprovese nella outro 

Administrador, e os Soquestros de nenhum effeito, com declaração que Serião obrigados a dar conta dos 

encargos nesta Provedoria, aonde se acha copeada a mesma Sentença no quinto Tombo a f. 606 e tem Seu 

Açento no Juizo das Cappellas da Corôa a f. 64 v.º»758 

 

Anterior na construção, mas simbolicamente semelhante na invocação 

assistencial759, é a ermida de Santa Maria Madalena (fotografias 78-79), que 

                                                 
758 Segue-se a listagem e descrição dos bens fundiários que pertenciam à ermida. ADV (Arquivo Distrital 
de Viseu), Monásticos, Convento das Chagas de Lamego, liv.º 14/51 [Capelas da coroa hoje tesouro 
publico], fl. 11-11v.ºº 
759 Por invocação assistencial designámos o título que apela, directa ou indirectamente (de forma 
simbólica) ao apoio individual e (ou) colectivo. Nesse sentido se o denominativo «da Ajuda» é bem 
revelador do que se pretende com esta devoção – o auxílio – no caso de Santa Maria Madalena, devemos 
buscar nas suas características hagiológicas de perfumadora de Cristo a razão do culto ou seja, 
auxiliadora dos pobres viandantes e doentes que aqui procuravam consolo e unção. 



 
 

poderíamos designar por capela, dado que foi entregue à administração particular, 

juntamente com a albergaria e a barca. Efectivamente é assim designada no Livro das 

Igrejas e Capelas do Padroado dos Reis de Portugal, de 1574, quando se entrega a 

administração do templo (e, supomos do complexo assistencial) a Gaspar Teixeira760.  

Conhecemos, aliás, os nomes de alguns administradores: no século XVI estava 

nas mãos de um clérigo, Pedro Rodrigues761; em 1644 a possuía o capitão Paulo 

Barbosa762 e em 1794 foi dada mercê da administração a António de Serpa Pinto da 

Costa, do lugar de Boassas (c. Ferreiros de Tendais). Dado o considerável capital 

fundiário de cada ermida, fosse ele entregue a uma boa administração e, com certeza, 

valeria a pena obter a mercê da sua administração, de que resultavam réditos e estatuto. 

Assim se compreende que no final do século XVIII se requeira a recondução ou 

confirmação na sua governança: 

 

«Esta capella hé particular e da Real Corôa. Foi instituída pela Raynha Santa Mafalda. Não tem 

instituição; tem seu Açento no Juizo das Capellas da mesma Real Coroa no Livro primeiro a fl. 41 v.º Da 

mesma He Administrador Antonio de Serpa Pinto da Costa do Lugar de Boassas do concelho de Ferreiros 

de Tendaes, por Alvará de Mercé de tres de Agosto de mil Sete centos Sinquenta e sinco, que se acha 

copeado no Livro dos Registos que ora serve neste Juizo a f. 109, cuja graça lhe foi concedida por vagar 

de morte de Jeronimo Caetano Velho, e Sem administrador tinha perigo de padecer deminiuição os seus 

rendimentos, e asestir junto ao Lugar da dita Capella, e com facilidade podia tratar da sua conservação 

[…]»763 

 

De resto, à gestão do património imobiliário, cabia ao administrador zelar pelo 

cumprimento dos objectivos caritativos e assistenciais dos espaços conforme definidos 

pelos instituidores medievais: 

 

«A capella de Santa Maria Magdalena nas Caldas de Aregos tem obrigação de duas missas cada 

Semana, huma ao domingo, outra em qualquer dia Santo della, e não o havendo em qualquer dia, e hua 

                                                 
760 Serrão-. , p. 137 
761 Cf. Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 335. Sem citar a fonte, este autor diz que o 
hospício anexo à capela de Santa Maria Madalena era «pertença da Diocese». E acrescenta: a «este 
andavam aplicados diversos foros das freguesias à roda, destinado à sustentação dos gafos ou lázaros, os 
quais recebiam por ano 25 alqueires de centeio e 20 almudes de vinho, fornecendo-lhes os hospício carne, 
azeite, lenha, vestido e barco de passagem no Douro, além de lhes mandar “correger” os banhos e a 
capela», Costa- História do Bispado e Cidade de Lamego. , p. 577 
762 Filho de António Velho de Almeida «morador na praça e vila deste nome», frei Teodoro de Melo apud 
Duarte- Resende no século XVIII. , p. 227. 
763 Ao lado, outra mão escreveu: «E ao mesmo Antonio de Serpa fez Sua Magestade Fedeliçima mercê da 
Adeministração da dita Capella por mais duaz vidas por Alvará de 18 de Junho de 1794 […].ADV 
(Arquivo Distrital de Viseu), Monásticos, Convento das Chagas de Lamego, liv.º 14/51 [Capelas da coroa 
hoje tesouro publico], fl. 44. 



 
 

cantada em dia de Santa Maria Magdalena, e Seo Administrador reparar a dita capella de todo o 

necessário, e ter sempre reparada a caza do Banho, e de ter nella duas camas perparadas do necessário 

para os enfermos […]»764 

 

Edificada na Idade Média numa zona aluvial, em propriedade reguenga765,  a 

deslado do ribeiro de Sortes que desagua um pouco à frente, no rio Douro, as dimensões 

desta ermida revelam um investimento considerável na sua fábrica e manutenção do 

culto, entretanto substituído pela hagioterapeuta Santa Luzia. 

Tanto a ermida da Virgem da Ajuda, em Moledo, como a capela de Santa Maria 

Madalena, junto às Caldas de Aregos constituem um exemplo paradigmático de como a 

noção de público e privado se misturava no caso de edifícios religiosos. Ambas eram 

públicas pois associavam-se a práticas de caridade, mas a sua administração (não 

obstante o carácter popular da ermida de Moledo) cabia a entidades privadas, 

institucionais ou particulares. Efectivamente a administração, porque envolvia capital 

mobiliário e imobiliário, foros e outros bens, devia recair em instituições capazes de 

garantir a superintendência e a boa gestão dos conjuntos assistenciais. 

 

 

5. VIRGEM DAS CALES (S. CRISTÓVÃO DE NOGUEIRA) 

 

A Virgem de Cales (Cális ou Cáliz), ou Cádiz, constitui um tópico de santuário 

mariano edificado ainda durante a Idade Média e fundado segundo modelos conhecidos 

em que uma narrativa legendária fundamenta a sacralidade da imagem e ressalta a 

intervenção miraculosa da mesma.  

Segundo a tradição, veiculada no século XVIII pela principal fonte histórica sobre 

este santuário – o Santuario Mariano – a Virgem ali venerada teria sido trazida da 

cidade de Cádis na fuga aos sarracenos, tendo permanecido oculta nas faldas do Castelo 

de Sanfins até à prodigiosa descoberta, que perpetuaria assim, no denominativo, a 

origem da imagem766. Porém, documentada como Sanctam Mariam de Caaes, desde o 

                                                 
764 E continua «Tem seu Açento no Livro de Capellas deste juízo do destricto do Douro a fl. 434, e Se da 
conta dos seus encargos neste mesmo juízo.», ADV (Arquivo Distrital de Viseu), Monásticos, Convento 
das Chagas de Lamego, liv.º 14/51 [Capelas da coroa hoje tesouro publico], fl. 44. Segue-se a listagem e 
descrição dos bens imobiliários da capela. 
765 O «reguengo das Caldas» é já referido em 1098, num documento do Mosteiro de Alpendurada, 
publicado nos Diplomatae et Chartae (n.º 888) e transcrito em Duarte, Joaquim Correia- Resende na 
Idade Média: notas e documentos. Viseu: Câmara Municipal de Resende, 2001. , pp. 65-67. 
766 Santa Maria- Santuario Mariano [...]. , p. 221. Ver apêndice documental. 



 
 

século XIII, junto ao carril velho, o denominativo acusa uma relação com o espaço 

agrário e com a orografia. Caaes, Cales, ou Caliz são étimos que apelam para a 

descrição do sítio, côncavo como o próprio abade de São Crístóvão descreve, em 

1758767, lugar na encosta pouco propício a arroubos místicos mas ideal para nele se 

venerar uma entidade propiciatória para as colheitas.  

Este não é, pois, como a Virgem dos Remédios, em Lamego, um santuário 

dedicado à salvação do corpo, embora ambas as imagens da Virgem que aleitam tenham 

favorecido a criação de uma tradição religiosa ligada à protecção das crianças. Se, 

porém, em Lamego, o leite que jorra do seio da Virgem serve de consolo espiritual aos 

doentes, aqui em Cales é antes seiva e, portanto, um culto protector dos termos 

comunais e do velho espaço vital, outrora sedeado no castelo de Sanfins - poderoso 

arrimo ao período da Reconquista. Neste sentido, o culto à Santa Maria das Cales 

assume-se como do tipo votivo, em agradecimento pela protecção obtida e pelo auxílio 

futuro no garante da abundância e da subsistência, como o leite que jorra generoso do 

seu peito para a boca do Menino, metáfora para a abundância de alimentos que a 

comunidade pedia. Deve ter colhido o seu sucesso por se encontrar junto à velha 

passagem entre o Douro e o Paiva pelo castelo de Sanfins e à margem do território 

pacificado e em processo de arroteamento ou humanização. 

De resto, já eficácia da invocação dava os seus frutos em pleno século XVI pois os 

réditos colhidos no pé do altar de Cales permitia aumentar a porção de 3 beneficiados na 

Colegiada de Piães. Deve ter sido esta cobiça pelos rendimentos do santuário que 

motivaram a discussão sobre qual das paróquias, Piães ou São Cristóvão de Nogueira, 

exerceria a sua jurisdição em Cales. Em 1768, reitor e abade pleiteavam sobre esta 

competência que acabaram por dividir, ambos deliberando sobre questões como a 

nomeação do ermitão ou a colecta das ofertas. 

Edifício de planta longitudinal com capela-mor e nave, alberga no seu interior três 

altares, o maior e dois colaterais. O retábulo maior alberga, ao centro, a imagem em 

calcário de uma Virgem do Leite, obra do século XIV que resistiu à fúria moralizadora 

de Trento (como, de resto, a própria Virgem dos Remédios, em Lamego). Na nave, os 

altares foram dedicados a São Gonçalo construtor de pontes e protector dos viajantes, 

afamado taumaturgo regional e a São José, esposo da Virgem ali cultuada. 

                                                 
767 «No meyo da Serra supra [Serra da Cruz], em hum Concavo, ou Marges», Gouveia-. , p. 187. 



 
 

Transformações e acrescentos sucessivos: em 1682 refere-se o registo das contas e 

fábrica, em 1696 assinalam-se várias remodelações e, em 1712, o acrescento dos novos 

altares (assim como a provisão de licença para celebrações litúrgicas), testemunham um 

crescente interesse como santuário penitencial e terapêutico. No século XVIII é 

epicentro de fervilhante afluência: registam-se milagres; procissões e ladainhas dirigem-

se-lhe desde várias paróquias. Aqui vinham várias procissões, provenientes de Cinfães, 

Nogueira, Piães, Tarouquela, Nespereira, Fornelos e Moimenta, completando com a 

afluência habitual de romeiros, um quadro que define esta ermida enquanto santuário de 

âmbito regional. Acresce o facto de se realizar, junto ao edifício religioso uma feira de 

gado mensal. 

Neste sentido a ermida das Cales sobrevém como exemplo da permanência e 

evolução de um culto mariano medieval que resiste à Contra-reforma, adaptando-se e 

adaptando o seu âmbito de intervenção, primeiro como entidade auxiliadora do termo 

agrícola, e depois local de salvação e cura para o corpo individual. 

 

 

6. SENHOR DOS DESAMPARADOS (OLIVEIRA DO DOURO) 

 

Edifício de culto implantado a uma cota de 420 metros em local isolado, a 

nordeste da povoação de Fundoais, freguesia de Oliveira do Douro. Embora disposto 

segundo a orientação canónica, presumimos que tenha presidido à ideia dos executores 

deste santuário o seu alinhamento perpendicular à encosta (eixo norte-sul), para que a 

fachada pudesse abrir-se a uma vertente propiciatória à instalação de uma via sacrificial 

ou, mesmo, a um escadório nunca executado. 

O denominativo Desamparados inclui-se num grupo de invocações bem 

conhecidas no vocabulário religioso da região. Apela para trânsitos em vida e para a 

morte, a passagens serenas pelos caminhos, cheios de perigos e receios, como os de uma 

morte não pressentida, ou súbita. Por isso, e pela mesma altura da eclosão desta 

devoção, surgem um pouco pela serra outras invocações semelhantes, fundadas na 

veneração de cruz ou cruzeiro, frequentemente pintado, com imagens alusivas à Paixão 

de Cristo. Os denominativos Amparo, dos Perdões, dos Martírios ou dos Aflitos, apelam 

para a protecção do indivíduo contra os perigos físicos das encruzilhadas, desde os 

latrocínios aos ataques predatórios de lobos e outras feras. 



 
 

Por outro lado devemos recordar o prodígio relacionado com um crucifixo assim 

denominado durante o Grande Terramoto. Estando exposto na Igreja de São Francisco, 

em Lisboa saiu ileso do tremor que arrasou a cidade em Dia de Todos os Santos, o que 

conferiu, quer à imagem, quer à devoção, especial fama e notícia que rapidamente 

correu o reino768. 

O Senhor dos Desamparados é, contudo, dentre as tipologias por nós levantadas 

nesta categoria de santuários ou proto-santuários cristológicos emergidos ao longo do 

século XVIII o exemplo maior da intervenção particular no desenvolvimento e 

expansão deste culto.  

Não aparece referida em 1726, no Códice Capelas e Confrarias (que recenseia as 

ermidas do distrito eclesiástico do Douro do Bispado de Lamego). Supomos assim que 

o espaço cultual deverá começar a erguer-se no segundo quartel do século XVIII, no 

local onde existia o tal cruzeiro de passagem ou término de via-sacra, pois em 1758 a 

ermida já é referida pelo abade de Oliveira do Douro: «No Monte Calvário de Fundoáis 

fora do Povo [...] a qual concorrem devottos a ofrecersse ao mesmo Senhor pello anno e 

expecialmente nas Coatro festas do anno trazendolhe ao mesmo Senhor ofertas por ser 

de muntos millagres»769. Culto cristológico que recria o tema da Paixão, fazendo do 

caminho e do local de implantação o espelho do percurso sacrificial e do próprio 

Gólgota a devoção ao Senhor dos Desamparados suscitou um interesse particular da 

nobreza local.  

Por um excerto do livro de Contas da Confraria que já laborava em 1750 podemos 

conhecer a evolução do culto e do próprio espaço no período imediatamente anterior ao 

da descrição de 1758. As contas, exaradas num livro contabilístico de António Pinto 

Ribeiro (1715-1780)770, advogado da casa do Revogato (talvez juiz ou escrivão da 

confraria) revelam como, em pouco menos de 25 anos (tenhamos em conta que em 1726 

ainda se não refere qualquer espaço de culto), havia sido instituída uma agremiação para 

administrar e rentabilizar uma fervorosa devoção, fonte de considerável património. 

Efectivamente o primeiro assento contabilístico refere um empréstimo de 2400 réis a 

Luís Ramalho, de Vila Nova, prova de que, em 1750, a Confraria dispunha já do 

                                                 
768 Muito em parte graças à prédica franciscana, veja-se o Sermão de Jesus Christo Crucificado com o 
titulo de Senhor dos Desamparados […], de frei António do Espírito Santo Andrade, cf. Geral, U.C.B.- 
Catálogo da Colecção de Miscelâneas. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1971. 
(n.º 6908). 
769 Teixeira- Oliveira do Douro [Memória Paroquial de]. , p. 174. 
770 Notável figura da sociedade local do século XVIII, foi por nós estudada em: Resende- Vínculos 
quebrantáveis: o morgadio de Boassas e as suas relações (sécs. XVI-XVIII).  



 
 

património necessário para exercer a actividade creditícia. Ao longo desse ano foram 

emprestados 46 mil réis e recebido, de rendimento líquido, o valor de 146 220 réis. 

O segundo verbete diz respeito às despesas com a «inquirição do litígio do Senhor 

dos Dezamparados como o Abbade de Oliveira». Orçaram em 8360 réis e parecem 

concordar com o que referimos no ponto 3.2. da III Parte deste capítulo, sobre a 

conflituosidade: muitas confrarias eram o arrimo que a nobreza local necessitava para a 

promoção social ou linhagística. Colidia assim o poder laico com a superintendência do 

pároco, como parece ter sucedido em Oliveira. De resto a questão arrasta-se ao longo de 

1750: a 20 de Setembro pagam-se certas razoens, a 2 de Outubro registam-se os «gastos 

com a appelaçam e o com o traslado da Semtença» e, no mês seguinte, surgem descritos 

os embargos para Lisboa «e outras miudezas»771.  

A 16 de Agosto daquele ano o autor desta contabilidade anota que se pediu «hua 

certidam da obrigaçam da capela do Calvario», sinal de que o edifício possuía escritura 

de fábrica devidamente registada na Câmara Eclesiástica não constituindo culto 

marginal, sem vigilância ordinária. Por esta altura devia já estar construída a capela-

mor, tal qual existe hoje em dia, tendo o arco cruzeiro sido entaipado e nele aberta a 

porta axial. Efectivamente o projecto inicial, de traça barroca, devia assegurar um 

edifício constituído por capela maior com deambulatório e um corpo com duas naves, 

de que apenas existem os arranques dos arcos centrais. 

Em 1785 o capitão-mor de Ferreiros de Tendais, José do Amaral, concerta com 

José Manuel de Abreu, imaginário do Porto, a execução de um retábulo para a capela-

mor. A obra devia estar pronta na Páscoa do ano seguinte, como efectivamente parece 

ter ficado772. Mas as obras da nave pararam ainda antes do final do século. 

O arrojo de tal estrutura devia contar com o mecenatismo da nobreza local e com 

certeza abalançava-se na actividade creditícia que permitia amealhar e investir os juros 

recebidos. Porém, um ou outro recurso (ou ambos) falharam, cancelando o grandioso 

projecto. 

Todo o espaço interior e exterior apela para a montagem de uma cenografia 

relacionada com a Paixão de Cristo. No retábulo maior, em lugar da tribuna um nicho 

                                                 
771 Todas estas informações constam de apontamentos intitulados «Lembrança da despeza do depozito do 
Rendimento do Senhor dos Dezamparados», incluídos num Tombo ou livro de lembranças de contas, 
aniversários, foros, compras e outras da casa do Revogato, em Oliveira do Douro. Cf. AHCR (Arquivo 
Histórico da Casa do Revogato), códice n.º 0881, fls. 80 v.ºº a 83. 
772 ADV, Notariais, Cinfães, 1784-1786 - Lv.º 142/19, fl.s 30 v.º-33 v.º[1785, Fev.º, 2 - Obras dos 
Desamparados]. Esta escritura foi transcrita por Alexandre Alves e publicada em: Alves, Alexandre- 
Artistas e artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu: II. Viseu: Governo Civil, 2001a. , pp. 15-16. 



 
 

alberga a imagem de Cristo crucificado vigiado por dois anjos com tochas. Aos seus pés 

uma maquineta com uma representação da Virgem com o filho nos braços. Sob esta 

composição uma urna envidraçada alberga o corpo de Cristo jacente.  

Do Evangelho um Ecce Homo e da Epístola, também sobre mísula, um Senhor 

atado à coluna. Destinado a integrar um possível altar lateral ou colateral, um Cristo 

humilhado arruma-se na janela norte. Todas as esculturas alinham cronologicamente 

com a segunda metade do século XVIII e com as intervenções de fundo no arranjo do 

interior. 

Exteriormente é possível entrever as dimensões e as características do projecto. 

Santuário definido segundo a estética barroca: um cenário de via dolorosa desenhado 

entre a agradabilidade e a frescura do local, onde a água tinha um papel essencial, como 

evidencia a preocupação da Confraria, em 1750, ao gastar 800 e 2060 réis para reparar a 

fonte. Deste espaço cenográfico devia talvez constar uma escadaria, semelhante ao que 

se projectava, na mesma altura, para o santuário de Lamego. Sem, contudo, o alento das 

elites, ou tendo estas exaurido os seus recursos mediante a nova conjuntura económica 

de finais do século XVIII e dos primeiros anos do século XIX, o santuário dedicado ao 

Senhor dos Desamparados, embora tenha suscitado fervorosa devoção até aos dias de 

hoje e não obstante ter criado uma centralidade social e económica773, fixou-se nos 

desígnios dos homens que o delinearam em meados de setecentos. 

 

 

7. SÃO SEBASTIÃO (BIGORNE) 
 

A igreja de São Sebastião funda-se, provavelmente, sobre uma ermida que existia 

à orla da estrada entre Lamego a Viseu que seguia pelo vale do Balsemão até Reconcos 

e depois bifurcava em duas vias, uma para o interior de Montemuro, por Pretarouca, e 

outra por Bigorne, ao longo da depressão do Mezio e Moura Morta. 

É natural que a pequena ermida servisse os moradores da povoação que aqui 

resistia aos rigores meteorológicos. Por se encontrar distante das matrizes de Magueija 

ou Mezio o Cabido de Lamego, que aqui possuía propriedades já na Idade Média774, 

converteu a pequena ermida em curato, desmembrando parte termo paroquial Magueija 

                                                 
773 No século XIX foi aqui fundado um mercado. A afluência de romeiros levou, também, à edificação de 
uma casa de apoio que ainda subsiste. 
774 «In Bigorne habet episcupus et acpitullu uno terreno», Pimenta, Alfredo- Memórias do Mosteiro de 
Pombeiro: Leituário da Sé de Lamego. Lisboa: Edições Ática, 1942. , p. 242. 



 
 

(igreja do seu padroado) acometendo-o à sua jurisdição. No Censual, datado do 

primeiro quartel do século XVI, ainda se não refere, sendo portanto uma das filiais que, 

juntamente com Arneirós, Feirão, Panchorra, Felgueiras, Alhões, Gosende, Paus e 

Fontoura (e provavelmente Ramires), foi criada no dealbar da medievalidade. 

Em Bigorne termina o avanço da paroquialização que partira do vale, mais 

especificamente da cidade de Lamego. Primeiro foi Magueija, que se autonomizou 

como paróquia filial da Sé depois de 1288, seguindo-se Bigorne cuja cisão com esta 

nova paróquia (e provavelmente com parte do termo de Britiande) deve ter ocorrido em 

meados do século XVI775.  

Da ermida de São Sebastião nada resta, nem cremos que a mesma pudesse ter 

originado a capela-mor cuja reduzida volumetria indica construção de raiz em função do 

corpo. A orientação canónica revela, contudo, o cuidado em respeitar o eixo sagrado, 

que poderia vir já do anterior edifício. Ainda no século XVIII se refere a sua posição 

excêntrica ao povoado de Bigorne776. 

Da análise do livro de despesas do Cabido, entre 1679 e 1712777, é possível ter 

uma ideia da relação do padroeiro com a igreja. Tais informações, sobre indivíduos, 

obrigações e jurisdições permitem-nos compreender, com mais clareza, a evolução deste 

curato, cerca de 100 anos depois da sua criação.  

Naquele período registámos 121 referências a Bigorne que expressam o diálogo 

do corpo capitular com os representantes do curato - «a nossa igreja de bigorne»778, 

nomeadamente os curas, os procuradores e o juiz da igreja.  

Comecemos pelos indivíduos.  

Dos curas de Bigorne que deviam ser nomeados pelo Cabido conhecemos o nome 

de João de Morais, citado em 1707 por ter ido a Balsemão fazer a vistoria de um 

prazo779. De resto a fonte omite sempre a identificação do pároco, indicando-o, apenas, 

pelo seu cargo. 

Dos procuradores da igreja existem os nomes e quase podemos seguir a sua 

                                                 
775 Fernandes- As origens nas igrejas da Diocese Lamecense. , p. 21. A relação com Britiande 
continuou bem patente muito além da Idade Média, como se infere do facto de Ribavelide, integrar a 
paróquia de Bigorne, mas ser do termo municipal daquela localidade, ver: Fernandes, A. de Almeida- A 
História de Britiande: Homenagem de Britiande a Dom Egas Moniz (no 850º aniversário da sua 
morte). Braga: Câmara Municipal de Lamego / Junta de Freguesia de Britiande, 1997.  
776 «Está a igreja fora do lugar», Rodrigues- Bigorne [Memória Paroquial de].  
777 Doravante designado LGD, códice na posse do autor. Cf. Resende- Lamego e a sua catedral no 
Códice 390 da colecção António Capucho (1679-1712): espaços e dinâmicas segundo um livro de 
despesas do Cabido lamecense. 
778 LGD, fl. 119 (3-7-1705) 
779 LGD, fl. 127 v.º 



 
 

actividade entre 1680 e 1710. O seu mandato devia ser anual, pois encontramos 

indivíduos diferentes a servir o cargo em cada ano. Em 1680-1681, servia Domingos 

Fernandes (volta a servir em 1692-1693 e 1694); em 1682, Gonçalo Fernandes (ref. em 

1693); em 1685 é apontado um tal Fulano [sic] Gaspar (esta designação repete-se em 

1694); em 1688 e 1689 regressam ao lugar Domingos e Gonçalo Fernandes (este último 

aparece ainda em 1690). Entra para o mandato, em 1691, Pero Dias (também ref. em 

1695), seguindo-se-lhe André Fernandes, (1692); João Gaspar (1693-1694 e 1698) e 

André Gaspar (1695). André Fernandes retoma o cargo entre 1696 e 1699 sendo, ainda 

neste ano, substituído por João Lopes. Entre 1701 e 1702 possuímos o registo de João 

Rodrigues, seguindo-se um hiato que remete para o anonimato os procuradores da igreja 

de Bigorne até 1706. Neste ano aparece referido Pedro Fernandes, em 1708; Domingos 

Monteiro em 1709 e António Rodrigues em 1710. Pelos apelidos de cada um podemos 

deduzir que o cargo estivesse na mão de quatro ou cinco famílias, cujos elementos o 

ocupavam ciclicamente780.  

A nível de conflituosidade podemos assinalar a referência, em 1704, a certos 

embargos relacionados com uma visitação781. Talvez o pároco não tenha assentido com 

as penas aplicadas e pedisse a sua suspensão.  

Sobre a gestão do património da igreja, o códice fornece-nos igualmente algumas 

pistas. Ao padroeiro cabia zelar pela fábrica da capela-mor, o que incluía contribuir para 

a manutenção da estrutura e do património integrado (retábulos), assim como do 

património mobiliário e litúrgico. 

A 23 de Janeiro de 1683 «se passou scripto de sete mil E seis centos, e sinquenta e 

sinco reis para se pagar do masquilho, e chamelote de Láa para a vestimenta, e frontal 

de Bigorne»782. Dado que, quer o masquilho, quer o chamelote são tecidos e uma vez 

que o mesmo documento refere, mais à frente, certos «ornamentos do Bigorne, e feitio», 

é provável que se tratasse de panos destinados a remendos ou acrescentos a serem 

executados em paramentos e ornamentações da igreja. Também em 1707 se refere uma 

sobrepeliz comprada pelo Cabido e destinada à dita igreja783. 

Em 1689 os capitulares dão ordem ao prebendeiro «[...] para se darem seiscentos e 
                                                 
780 Em 1708 aparece uma referência a um prebendeiro que julgamos tratar-se, contudo, do procurador. 
Um prebendeiro 
781 LGD 
782 LGD, fl. 23 v.º 
783 «Em Cabbido ordinario de 26 de Fevereiro passey escripto para o Prebendeiro dar ao Reverendo 
senhor Arcediago de Coa vinte e quatro mil, cento, e dez reis, que o dito senhor gastou à ordem do 
Reverendo Cabbido na Reparação da Igreja de Bigorne, e paramentos della, e sobrepelis para o Cura da 
dita Igreja», LGD, fl. 117 v.º 



 
 

sincoenta reis para uma alanterna e hum Livro para a Igreja de Bigorne»784 e, no mesmo 

ano, passou-se um «escrito para se dar des tostoins ao Pintor que pintou o Retabolo de 

Bigorne aos 28 de Abril»785.  

Nem sempre a contabilidade é tão específica como se vê pela anotação de 23 de 

Maio de 1690, onde se assinala a ordem para «se pagarem ao Reverendo Senhor Manuel 

Moreira dous mil e Sincoenta que gastou na fabrica da Igreja de Bigorne»786. 

Sobre o conserto ou compra de alfaias litúrgicas o códice permitir-nos saber um 

pouco mais. Em 1693 refere-se o conserto de uma caldeirinha787 e no mesmo ano a 

compra de uma lanterna e um vaso para a comunhão788. A 16 de Dezembro de 1701 

deram-se 3 vinténs para novo conserto de uma caldeirinha789 e dois anos depois, a 27 de 

Fevereiro de 1703, «mil e duzentos reis que custarão huas ambullas para a Igreja de 

Bigorne»790. Em 1708 comprou-se um tamborete (pequeno assento sem espaldas) 

destinada àquela igreja791. 

 Neste mesmo ano de 1703 sucederam obras importantes no edifício eclesial, de 

tal forma que o Cabido custeou o aluguer de certas casas e pagou os ditos arranjos, tudo 

no valor de 2310 réis792. 

Em 1705 há uma referência curiosa ao estipêndio que o cura devia receber: «em 

21 de Janeiro de 1705 passey escripto para o Prebendeiro dar tres mil reis ao Cura da 

nossa Igreja de Bigorne, que tinha vencido pello Natal proximo passado da ametade da 

porção annual, que se lhe da de 61 reis, que se lhe pagão em 2 pagas huma pello S. 

João, e outra pello Natal»793.  

Pela memória de 1758 ficamos a saber que o cura, Caetano Rodrigues, era pago 

com o rendimento da igreja que orçava os 24 mil réis, traduzidos em 24 alqueires de 

                                                 
784 LGD, fl. 45. 
785 LDG, fl. 44. Este retábulo já não existe. 
786 LDG, fl. 49. 
787 A 8 de Janeiro desse ano deu-se «hum Cruzado ao fecial que consertou a Caldeirinha da Igreja de 
Bigorne», LDG, fl. 61 v.º 
788 A 25 de Fevereiro de 1693 deram-se «nove tostois ao Senhor Conego Manuel Moreira Rabello de 
huma alinterna, e hum vazo para a comunhão que comprou por ordem do Reverendo Cabido para a Igreja 
de Bigorne», LDG, fl. 62 v.º 
789 Nesse dia passou-se «hum escrito de mil e seis centos reis da meya cera da Igreia de Bigorne os coais 
deu o Prebendeiro a João Roiz procurador da Igreia e mais tres vintens para concertar hua Caldeirinha», 
LDG, fl. 101 v.º 
790 LDG, fl. 108 v.º 
791LDG, fl. 130 v.º 
792 «Em os 16 de Junho de 1703 se passou hum escrito para se darem dous mil e trezentos ao Cura de 
Bigorne do aluguel das cazas, e obras que se fizerão na Igreja», LDG,  
793 LDG, fl. 116 v.º 



 
 

centeio, 2 alqueires de trigo, 2 almudes de vinho e 8000 réis em dinheiro794. 

Todas estas anotações minuciosas servem para confrontar com o que a propósito 

da ermida referimos. Embora não consideremos poder aplicar-se-lhe o direito de 

Padroado as ermidas constituíam por vezes «igrejas menores», possuindo capelão e um 

calendário litúrgico regular que a autonomizava em relação à matriz. Mas o estatuto de 

igreja, para além do jurídico (estabelecido pelo direito canónico), implicava a existência 

de um aparelho institucional que assegurasse a subsistência de um eclesiástico sempre 

presente e, da parte dos fregueses, a certeza de garantirem a fábrica da igreja - algo que 

nem sempre acontecia no caso das ermidas. A igreja, porém, assegurava-lhes, uma 

autonomia e um estatuto paroquial que os pequenos menores não podiam assegurar. 

Mas neste caso, julgamos, importava menos o edifício e mais a devoção nele cultuada. 

 

 

 

  

                                                 
794 Rodrigues- Bigorne [Memória Paroquial de].  



 
 

CONCLUSÃO 

 

Quando demos início a este projecto de investigação, fizemo-lo observando à 

nossa volta, ao percorrermos um mundo ainda pautado pelo tempo contado através das 

ermidas. Várias eram as questões que assomavam quando atravessávamos as portas 

daqueles edifícios, olhávamos as entidades neles veneradas, e assistíamos ao cuidado 

dos fiéis na manutenção do espaço. Teria sido sempre assim? Seria a ermida uma casa 

espiritual da comunidade? Estaria à nossa frente um mundo transposto de há 200 ou 500 

anos, ou mesmo anterior? Que importância tinha, afinal, o patrono e o santoral na 

coesão vicinal (ou falta dela) e que significavam as festas e louvores em sua honra? 

Quando partimos numa incursão exploratória, com vista a saciar as primeiras 

questões, encontramos um universo fragmentado por considerações na sua maior parte 

pouco fundamentadas, supérfluas, eivadas de considerandos preconceituosos. A própria 

terminologia, polissémica e tão significantemente rica, jazia inexplorada e 

inquestionável aos olhos dos investigadores. Capela, ermida? Que diferença fazia? Para 

nós, desenhavam-se mais questões, motivadas por esta acrisia. E perto de nós, um 

território justamente apelidado de «a mais desconhecida serra de Portugal» surgiu como 

oportunidade imperdível. 

Temos agora consciência que as questões se avolumaram mais do que quando 

partimos, talvez porque o conhecimento é sede que, por muita água que sorva, nunca 

pode ser saciada. Todavia havemos chegado a um ponto de equilíbrio e de consenso 

entre as ideias que adquirimos enquanto observadores e as que estabelecemos como 

historiadores. 

Efectivamente a nossa matéria-prima é o documento. Podemos discorrer sobre a 

definição de documento, que é dilatada, e sobre a forma como o historiador se posiciona 

ante ele, seja um edifício ou um relato oral. Contudo, não podemos deixar de pensar na 

importância da palavra escrita, do texto, do significado do relato e da sua ausência. Um 

historiador pode dominar a estatística e a matemática, se apenas dispuser de números, 

pode utilizar os métodos de análise visual e a iconografia, no caso da História da Arte e 

pode, inclusive, partir do testemunho oral para escrever História. Mas cabe-lhe 

interpretar a palavra, reescrevê-la. E para isso ela precisou de ser proferida ou escrita. 

Por isso foi o nosso principal receio quando partimos para este projecto o de ante 

nós se abrir um caminho que teria de ser feito, em parte, sem indicações escritas, sem 

documentos onde a palavra fosse, efectivamente, o centro da nossa atenção. Mas é 



 
 

claro, há muito que a historiografia derrubou as barreiras conceptuais e metodológicas 

que a confinavam ao pergaminho, ao papel e à pena. E se é certo que o ofício de 

Historiador não deve substituir-se ao de Antropólogo, por exemplo, a 

transdisciplinaridade de que se fala desde a Escola dos Annales, tem dado proveitosos 

frutos. 

Também consideramos terem frutificado do nosso trabalho os pomos suficientes 

para uma colheita, ainda que com a moderação da primeira apanha. Temos aliás, 

consciência, não apenas das limitações inerentes à nossa análise (limitações 

metodológicas, sobretudo) mas da disponibilidade da matéria-prima que acima 

referimos. Por outro lado, não podemos deixar de ficar com a impressão de que parte do 

percurso que efectuámos foi de desbravo, feito de questões e de hipóteses que balançam 

entre a ingenuidade e o óbvio. Nunca, porém, o historiador deve deixar de ser inocente e 

ingénuo, nem, outrossim deve deixar de apresentar, claramente, questões simples 

correndo o risco de parecerem óbvias. Tudo depende da forma como se propõe 

responder-lhes. 

Neste caso, mediante o capital teórico e conceptual existente apenas poderíamos 

seguir este trilho, sistematizando questões e hipóteses que, do nosso ponto de vista, já 

deveriam ter sido formuladas e respondidas usando, quem de direito, para tal, os 

instrumentos e os métodos necessários. 

Tentamos, agora, dar resposta a algumas inquietações, enunciando outras, 

deixando em aberto um vasto campo de investigação e estudo a que nos dedicamos nos 

últimos cinco anos – período tão diminuto e limitado quanto as respostas obtidas 

perante uma tal complexidade. 

O mundo da ermida não se confina espaço de culto, nem se esgota no étimo ermo 

que o arrumou na tipologia de edifício situado em local isolado. Julgamos poder afirmar 

que ermida preenchia, na sociedade medieval, o referencial de santuário, templo 

público, por oposição a igreja e oratório – a basílica que originara cenóbios de padroado 

leigo e colidia com a ideia de uma Igreja una. Ermida provinha efectivamente de ermo, 

de eremitério, mas não necessariamente de lugar apartado pois, de resto, numa Europa 

rural todo o espaço fora do burgo era ermo. 

Embora o vocábulo ermida não desapareça nas transformações linguísticas que se 

operam à medida que a medievalidade avança para o fim, será entre os séculos XIII e 

XIV, coincidindo com o nascimento do gótico, a complexificação da estrutura eclesial e 

a mudança de paradigmas espirituais e atitudes parente a Vida e, sobretudo, perante a 



 
 

Morte que capela, como palavra que expressa voto ou desejo final, aparece. As capelas 

não marcam, apenas, a nova arquitectura e a arte: surgem como uma marca de 

imortalidade. Os que aguardam pela sua vez não são alheios a esta mudança e querem 

participar nela, abrigando-se o mais próximo possível junto das daquelas pequenas 

estruturas cujas entidades tutelares – protectores celestes – lhes poderão conceder 

trânsitos serenos a defesa do inferno.  

À sombra da sé de Lamego, as comunidades da serra de Montemuro conviveram 

desde cedo com as capelas (as catedráticas, por exemplo, já dotadas nos séculos XIII-

XIV) e com o étimo ermidas, expresso em dois topónimos junto às vias naturais do 

Paiva e do Douro que mais tarde se constituíram em mosteiros. Porém cremos poder 

concluir ser já tardiamente que o território serrano inicia o processo de paroquialização 

no qual certas ermidas serão focos essenciais de centralidade. Dos vales, as matrizes 

medievais estenderam o seu domínio de padroado às filiais, nos planaltos. 

Não obstante o carácter agrícola dos termos aldeães, a pecuária e nomeadamente a 

transumância terão um papel decisivo na sobrevivência e prosperidade das comunidades 

de Montemuro. Nesse sentido e muito embora o santoral indique, num primeiro estrato 

na cronologia de escolhas, uma aproximação ao das igrejas matrizes (fundadas na 

sequência da Reconquista segundo uma matriz devocional que recorda tempos de 

guerra), à medida que caminha para o período moderno o modelo de camponês-

pegureiro, como o qualifica Rui Fernandes no século XVI, pede a protecção dos seus 

campos e dos seus animais. Procura entidades cuja hagiografia lhe permitia uma 

empatia simbólica e que propicie a defesa pretendida, como São Pedro, Santo António 

ou São João Baptista. E funda as suas ermidas junto dos campos, ao contrário de 

procurar caminhos místicos para o céu. 

É certo, contudo que o poder religioso o deseja moldar, apresentando-lhe modelos 

de virtude e santidade que o comoverão, eventualmente. Pregadores farão descer dos 

altares mártires medievais para os substituir por homens e mulheres de uma igreja 

reformada. E o seu intento vingará, em certa medida, embora os homens e mulheres 

serranas se identifiquem com o principal dos mártires, Cristo sofredor, e com a sua mãe, 

que assistiu, como tantas mães e mulheres serranas à morte do seu filho. 

A escolha para a construção da casa religiosa é por isso uma necessidade bem 

mais terrena do que simbólica ou espiritual. A sua construção reveste-se das mesmas 

técnicas que usaria para construir e proteger a sua casa: junto a penedos, caminhos ou 

em propriedade devidamente apropriada para aquele fim. E os santuários, em vales e 



 
 

planaltos, são afinal sítios aprazíveis onde a água e as árvores jogam um papel essencial 

para facilitar a romagem ou abrigar os mercadores, num paradigma que definirá o 

sentido dos novos espaços de peregrinação cristológicos e marianos. 

Muito embora os dados nos permitam, apenas, vislumbrar este aspecto palpável e 

menos místico do que aquele que tem sido propalado acerca das noções de 

espiritualidade e piedade popular, a atracção pelo misterioso, pelo sagrado, não pode ser 

descurada. Mas os documentos são frequentemente avessos a demonstrar esta busca 

pelo desconhecido, ou a dissecá-la. Não poderia ser de outra forma, afinal. O Mistério 

Eucarístico acontece na capela maior e a participação neste acontecimento é reservada. 

Por outro lado o Corpo de Cristo visita os freguesese, mas exposto na custódia sob o 

pálio, e apenas algumas vezes. Por isso as comunidades anseiam por sacralidade, que os 

conforta, proteja, alimente. Então o Corpo de Cristo torna-se imagem e as esculturas 

incorporam o divino, sobretudo se encarnarem o real, a proximidade com o humano.  

Assim se justificará o mau estado em que as ermidas são descritas pelos 

visitadores ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Não interessará, como nas capelas, 

louvar pelo belo. Importa, isso sim, assegurar a presença da entidade. No final, é a 

escultura, a imagem que faz o imaginário local, que alimenta a coesão e identifica a 

comunidade. 

Nos casos das ermidas-santuário, a expressão do louvor atinge outro sentido. Já 

não se trata da casa religiosa do povoado, outrossim um pólo regional de atracção de 

devotos que exige um investimento maior. Este investimento tem o devido retorno. O 

santuário transforma-se no epicentro de comercial e artístico e, consequentemente, 

espelho das relações sociais e institucionais. O conflito toma aqui proporções 

consideráveis, tanto a nível exterior, como interior, a nível físico ou simbólico. 

Pleita-se pela posse da jurisdição, pelo acesso aos espaços mais importantes do 

edifício e pelos rendimentos. No exterior, os fiéis desejam tocar a imagem, possuí-la, 

justificando com narrativas legendárias o usufruto e a perda.  

Chegados a este ponto, podemos partir noutras direcções que não ousamos seguir 

antes por uma questão de lógica. Caberá a partir de agora, partindo das ermidas, 

questionar e debater problemáticas maniqueístas ou binominais que tem ocupado os 

antropológos e os historiadores religiosos, como a questão do Sagrado/Profano ou a 

noção de Religião Popular e, ainda, as teorias sincréticas que remetem para ocupações 

humanas e religiosas de espaços sagrados separados no tempo. Cremos ter contribuído 

com metodologia, pensamento e material para que o debate não esmoreça. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE DOCUMENTAL 

Transcreve-se neste apêndice alguma documentação representativa do mundo da ermida, 
nomeadamente através de exemplos de narrativas legendárias, escrituras de fundação e dote, 
carta de nomeação de ermitão, e inventários. Seguem-se as regras de transcrição paleográfica e 
organizam-se os documentos por ordem cronológica. 

  



 
 

DOCUMENTO 1 

1682, Janeiro, 18, Britiande: escritura de fábrica para a capela de São Sebastião, no lugar de Molães, 

freguesia de Penajóia, que fazem António Camelo e mulher Beatriz Cardosa. 

ADL, Instituições, fls 629-630 verso. 

 

[629] 

Registo da escreptura de fabriqua que fez / Antonio Camello, e Sua mulher Briatis 

cardoza / moradores no lugar do Molledo [sic] da freiguezia / da Penaijoia a Capella do 

Martir / Sam Sebastião para se lhe conceder como / dantes se dezia por ser e Recta / 

 

Saibam quantos este Instromento de escreptura, he obriguação / de fabriqua, e Real, 

epoteca a Capella do Mar/tir Sam Sebastião virem como no anno do Nascimento / de 

nosso Senhor Jezus christo da hera de mil e Seis / centos e outenta e dois annos aos 

dezoito dias / do mez de Janeiro do dito anno neste conselho / da villa de Bertiande do 

Padrão a dentro do / dito comselho da estrada publiqua pella banda / de baixo da estrada 

de Sepois digo de baixo do Lu/gar de Sepois, aonde eu taballião fuy e logo ahy / parante 

mim taballião, e testemunhas ao dian// 

 

[629 v.º] 

Ao diante nomeadas parecerão prezentes Antonio Camello, e Sua mulher Briatis 

cardoza mora/dores no lugar de Mollaes da freiguezia da / Penajoia termo da cidade de 

lamego deste Bis/pado pessoas de my taballião Reconhecidas he sendo / prezentes logo 

por elles, e Cada hum de per sy / foy dito que no Sitio do dicto lugar onde Sam / 

moradores esta huma Capella do Martire Sam / Sebastião, apeguada das Suas portas a 

quoal / foy instituida pella dita Caza, e seus entercessores / e por quanto não tinha 

fabriqua alguma oie o Illus/trissimo Senhor Bispo Dom luis da Silva, e dei/xou Em 

vezita prohibida de nella se dizer missa Em /rezão de não ter fabriqua pello que por elles 

ditos An/tonio Camello, e Sua mulher Briatis Cardoza / foy dito que elles, para efeito da 

fabriqua orna/to da dita Cappella Se obriguão como de feito / obrigarão e dotavão a dita 

Capella para Sua vene/ração, e fabriqua della, as suas lameiras que estão / onde chamão 

Covellas de fronte da dita Capella / que parte de huma banda com o Ribejro que vem da 

/ fonte de veigas, e com o Rego de povoassão que / vem do Ribejro do Cabril, a quoal 

he dizimo a Deos / e levara de Semeadura Sinquo alqueires de trigo que rende/ Bem 

Livre mente tres mil reis, a coal propri/edade assim elles obriguão Como de efeito tem 



 
 

/obriguado deste dia para todo Sempre para a dita / Cappella, e sustentassam de Sua 

fabriqua com / todas Suas entradas, e Sahidas pertenças he Ser/ventias novas e Antigas, 

Rotas [?] e por Romper / Com Suas aguoas de limar e Reguar assim / assim como de 

direito lhes pertençe, hesta obri/ga e hypotequa fazem por Sim com boa Liveral // 

 

[630] 

Com boa liveral Vontade por Servisso de de/os e do dito Sancto, e assim mais se 

obri/gão por Suas pessoas, a fazenda Bens moveis / e de Rais e terços de Suas Almas a 

fazerem / a dita propriedade Boa a esta obriguação de / fabriqua he verdadeira 

hypotequa boa e de / pas para Sempre, e querendo Contra esta sua / obriguação hirem 

em tempo algum não querem / Ser ouvidos Em juizo nem fora delle he a em/correrem 

em as pennas em que emcorrem, os que / fazem o contario em semelhantes escrepturas / 

e obriguassoins e querem e Sam contentes que a di/ta lameira e propriedade esteia 

Sempre sogei/ta he obriguada a veneração da dita cappella / e por tudo passar na 

verdade, a Serem contentes / mandarão ser feito este Instromento de obrigua/ção da 

fabriqua neste livro de miy taballião di/zendo mais que Se aquy faltaçe alguma clauzulla 

/ ou clauzullas para o efeito destas Sempre tem / forsa, e vigor as quy as avião por 

expressas / e declaradas como Se aquy fossem postas ho deme[ordeiramente...] / pedião 

a todas as justiças deste Reyno a esta / Sua obriguação dessem todo intejro, e devida 

Com/primento he vigor Em juizo ou fora della pella sobre/dita manneira que dito tem 

heu taballião delles assim / estepulley, e asseitey por solemne estepullação Em nome / 

das pessoas a que toquar possa como pessoa publiqua /estepullante he assistante de que 

a todos forão teste/munhas prezentes Joseph de Siqueira filho de mym taba/lião que 

assignou pellas Sobredita Briatis Cardo/za a Seu Rogo por lhe pedir se Rogar se não / 

Saber escrever, e Manoel Cardozo de Rebello, he / Domingos Cabral de gouvea 

estrebuidos Recon// 

 

[630 v.º] 

he contador E moradores na villa de Bertiande que todos / aquy assinarão, e despois 

desta ser lida e declarada / heu francisco Tavares Taballião o escrevj Antonio Camello / 

Joseph de Siqueira, Manuel Cardozo, de Rabello / Domingos Cabral de gouveia o quoal 

instromento de ezcrep/tura de obriguação eu sobredito francisco tavares / taballião do 

publico judicial e notas que sirvo nesta / dita villa de bertiande, e varzia da serra pello / 

Provimento do correguedor desta Comarqua da cidade / de lamego a tirei e treslladey de 



 
 

meu livro de nottas / donde o botey e notey bem he fielmente Sem couza que du/vida 

faça ao qual livro de notas eu taballião  Em / todo apartado [?] me reporto e em feé de 

verdade me assi/ney aquy de meu publico, e Sinal custumado que foi que / tal he [cruz]. 

Em feé de verdade francisco Tavares pagou / escriptura , e por Emformação do 

Reverendo Domingos velho de / Almeida vigario da Igreja da Penajoia, Constar esta / 

capella ornada para nella se dizer missa e ser / E erecta a muitos annos passada em 30 

de Abril de 1684 / e com Reportado [?] do Promotor se mandou Registar / pello 

Despacho Seguinte Registesse no Livro da Camara eclezias/tica e se passe Licença para 

se poder continuar he di/zer missa Lamego quatro de Maio de 1684, Rebello; e na forma 

do dito despacho se passou Licença para nesta / dita capella se dizer missa como dantes 

que o supplicante / Antonio Camello Levou 

  



 
 

DOCUMENTO 2 

Santa Maria, Agostinho, frei- Santuario Mariano [...]. Lisboa: [Na Officina de Antonio Pedrozo 

Galram], 1711, tomo terceiro (excertos do Livro Segundo, referente ao bispado de Lamego). 
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TITULO X. 

Da Imagem de N. senhora das Candéas do lugar de Avoins. 

 

Meya legoa da Cidade de Lamego se vé a Freguesia, ou lugar de Avois, cujos frutos 

pertencem à thesouraria mor da sua Cathedral. Junto desta Parochia se vé hua Ermida, 

em que he venerada hua devota Imagem de N. Senhora com o titulo das Candeas, cuja 

origem he, que alli perto apparecera entre duas penhas, aonde se deve ter por infallivel a 

esconderião os Christãos, quando fugião aos Mouros, como o fizerão com a Senhora da 

lapa, & a de Quintella. O modo como se manifestou, já hoje se ignora, & tambem o 

tempo, que como se não fazem memórias destas cousas, & a gente de si he sinegla, & 

tem pouca curiosidade, tudo fica em esquecimento, bem póde ser se manifestasse com 

algua maravilha. He // 
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esta Santa Imagem muyto milagrosa, & assim são muytos, & notaveos os prodigios que 

tem obrado, & continuamente obra em todos aquelles, que se vallem da sua poderosa 

intercessão, & patrocinio, como o testemunhão os sinaes, & memorias destas 

maravilhas, que se vém pender das paredes da sua Casa. A estatura desta Santa Imagem 

he muyto pequena, porque não tem mais que dous palmos. He de vesti- 

dos, & de roca; tem em seus braços ao Menino Jesus. Ainda que he tão pequena, he 

muyto linda. Está collocada no Altar mór da mesma Ermida, que he de bastante 

capacidade, & architectura, a qual já fiy reedificada duas vezes, em que denota a sua 

antiguidade. Hoje se vé muyto bem ornada, & azulejada; porque com as esmolas que os 

fieis offerecem, se vay cada vez mais augmentando, & ornando, assim 

em pessas, como em ornamentos. He anmexa esta Ermida da Senhora à Parochia de 

Avoins. Esta relação nos deu o Doutor Bertholameu Martinello, Prégador Missionario 

Apostolico daquellas partes. 

 

[…] 



 
 

[203] 

TITULO XVII 

Da Imagem de nossa Senhora do Amparo, ou dos Meninos. 

 

He maria Santissima a May da vida, & a Mãy de todos os que vivemos neste miseravel 

mundo cheyo de tantas mortes, & de tantos perigos, quantos cada dia se experimentão; 

& como os infantes, & os meninos necessitem de huma //  
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huma Mãy, não sabem conservar a vida sem o seu amparo. E a não terem hum Anjo de 

guarda que os defenda dos infinitos laços, que o demonio lhes arma, para lhes tirar a 

vida, forão muytos os q acabarão às suas mãos. Contra todos estes laços tem os 

meninos, & infantes a protecção de Maria Santissima, que he a Mãy da nossa vida, & de 

todos os que vivem,como diz Guarrico Abbade: Mater vitae, qua vivunt uni- 

versi. Esta senhora os defende, & ampara de todos os laços com que o demonio os 

pretende privar da vida temporal, & ainda passará adiante, se pudera. Junto à nobre 

Cidade de Lamego, em o destrito da Fre- 

guesia da Sé, se vé o Santuario da Senhora do Amparo, ou  dos Meninos, aonde se 

venera com grande devoção de toda aquella Cidade huma antiga Imagem da Mãy de 

Deos, a quem os prodigios derão o titulo de nossa Senhora dos Meninos, por ser a 

protecção, & o amparo de todos livrando-os de todos os perigos, de que elles como 

meninos se não sabem livrar. Fica esta Casa, & Ermida da Senhora situa- 

da sobre o rio Balsemão, que passa dentro da Cidade, &fica muyto vizinha às casas 

della. Sobre a origem, & principios desta Sagrada Imagem, & do titulo, que de presente 

tem, dos meninos, se refere o que agora diremos. Quanto à antiguidade, he esta Santa 

Imagem muyto antiga, & veneravase na Sé, em o Altar, aonde hoje se venera a Imagem 

de N. Senhora do Rosario. Querem alguns, que seja obrada pelas mãos de Nicodemos, 

& pintada por S. Lucas. E diz o Conego Manoel Pereira, (que nos fez esta relação) que 

assim se achará escrito em hum livro na Cidade de Lisboa, mas não dizem, donde veyo, 

nem quem a trouxe àquella Cidade de Lamego. Tambem querem confirmar a opinião de 

ser obra de Nicodemos, o estar sentada em hua cadeyra; mas isto não faz nada; porque 

muytas Imagens antigas se venerão nesta fórma; & nem por isso lhe dão, a este Santo 

por artifice, nem a São Lucas por pintor; mas esta tradição // 
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não faz nada, & assim tenhão na muyto embora por obra sua. 

O titulo que tinha antigamente era nossa Senhora do Amparo. Tirou-a do seu Altar o 

Bispo daquella Cidade Dom Manoel de Noronha, filho de Simão Gonçalves da Camera, 

Capitão da Ilha da Madeyra, o Magnifico, q foy filho do segundo Capitão da mesma 

Ilha por mercé del Rey Dom Manoel no anno de 1508. & sua mãy foy D. Joanna de 

Noronha, filha de D. Gonçalo de Castello Branco, Governador 

de Lisboa, & senhor de Villa Nova de Portimão,& por devoção que tinha a esta 

Senhora, lhe dedicou huma Casa propria, que he a Ermida aonde hoje he venerada, que 

elle mesmo mandou edificar. E porque o Altar donde a tirou, não ficasse sem outra 

Imagem da Mãy de Deos, a mandou fazer a Roma, & vindo de lá a mandou collocar na 

mesma Capella,dandolhe o titulo do Rosario. Quanto ao titullo dos Meninos, este lhe 

derão os muytos milagres, que a favor dellesobrava, & assim porque os livrava de todos 

os perigos como amorosa May, que he dos pequeninos, & innocentes, lhe derão este 

titulo, ainda no tempo que era venerada em a sua Capella da Sé, o que ja ha muytos 

annos, deyxando o antigo titulo do Amparo, como de primeyro era invocada. Otempo 

que ha, que se lhe edificou aquella Ermida, em que hoje he venerada, não consta com 

certeza. Mas como o Bispo Dom Manoel de noronha morreo no anno de 1559, seria a 

edificação alguns anos antes da sua morte.  

He esta Santa Imagem de N. Senhora dos Menino, de talha de madeyra, & estofada, & 

está sentada em huma cadeirinha. E por ser muyto antiga, & se achar o estofado muyto 

desmayado nas cores, a vestem com roupas muyto ricas: a estatura, ou altura que fas 

estando sentada são cinco palmos. Tem nos braços, ou sentado sobre o regaçõ ao 

Menino Deos. Festejão na na [sic] Dominga infra octava da festa da  

sua Natividade. Os milagres que tem obrado não se poderião nume- // 
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numerar, & se os lançassem em memoria, se podião fazer muytos volumes. Porey 

alguns mais modernos, dos que se referem na relação, que se me deu, porque estão 

vivos os que os recebérão, & que forão testemunhas de vista. A Ermida da Senhora está 

fundada em hum sitio do qual se despenhão humas profundissimas rochas, ou fragoas, 

(como la se chamão por aquellas partes), & estas lá em bayxo são crespas, & agudas. 

Por entre ellas passa huma levada para hus moinhos, & e em cima junto à Ermida ha 



 
 

hum terreiro pequeno, & sem resguardo para a parte do rio, & do terreiro para bayxo 

está hum grande, & altissimo despenhadeyro. Deste lugar cahio sobre as fragoas huma 

menina, que andava brincando, & dellas deu na levada, & indo por ella abayxo foy dar 

no açude do moinho, & milagrosamente se deteve alli. Acudirão com muyta pressa a 

tiralla, acharão-na boa, sãa, & sem lesão ou ferida alguma, por favor & merce da 

Senhora dos Meninos, que a receberia em seus braços, porque não era possivel 

humanamente o deyxar de fazer em pedaços, considerandose o lugar aonde deu, & a 

altura de que cahio. 

Pela parte de cima do mesmo rio Balsemão está huma ponte, que tem em bayxo hum 

grande pego. Esta ponte há poucos annos tinha desfyetas quasi todas as guardas, & 

parapeytos, & assim era muyto arriscado o chegarse a gente aquellas partes. De huma 

destas cahio hum rapaz filho de João Rodrigues morador a São Lazaro, com huma 

cestinha que levava no braço, o qual como menino sem attender ao perigo chegouse 

mais do que devia, & bem podia ser que o demonio tambem o derribasse, & cahio 

dentro dentro no pego. Acudio logo muyto gente, para o haverem de tirar, & chegando 

abayxo o acharão fóra com a cesta no braço, & enxuto, na fórma em que estava quando 

cahio. Perguntáraolhe quem o tirára do pego. Respondeo, que huma mulher, sem saber 

dizer outra cousa, & se entendeo que for a Protectora dos meninos // 
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que se não descuyda em lhes assistir, & em os livrar de todos os perigos, em que podem 

cahir. 

Huma mulher casada chamada Anna Pereira, morava  junto ao chafariz da ponte; no 

tempo do entrudo, estando em sua casa com huma criança nos braços, tomou hua quarta 

de agua na mão, para molhar a huma pessoa que estava na rua, & lançou da janella a 

agua com tanta força, que as grades da janella (que parece erão de páo) se forão à rua 

com ella, & quando se imaginava ficaria em pedaços, & a criança, ambas ficarão livres 

do menor perigo, & lesão; & o que tambem he para admirar, a quarta ficou inteyra com 

agua. Esta maravilha obrou tambem a Senhora dos Meninos, que livrou a may, & a 

criança para que não perigassem. 

Andando hum pedreyro destelhando a Ermida da Senhora para se haver de concertar, (& 

parece que se segurou  mal) cahio do telhado em cima das ameyas, & não se podendo 

alli sustentar veyo abayxo, & cahio sobre as fragoas, & rochas do rio; quando se 

entendeo estaria feyto em pedaços, se levantou são, & sem molestia alguma, ou 



 
 

pizadura. 

Pela outra parte de cima do mesmo rio Balsemão, defronte da Ermida da Senhora está 

huma serra muyto alta, & toda de pedras, que parece estarem soltas, & ameaçando huma 

grande ruina aos que ficão em bayxo. E na raiz deste monte ou desta serra, a que 

chamão a Tamboreyra, está huma rua de casas, aonde cada dia estão cahindo penedos 

do mesmo monte, sem fazer dano algum. E haverá poucos annos, que vindo hum grande 

penedo despenhandose pelo monte abayxo, ameaçando grandes ruinas nas casas, pela 

sua desmedida grandeza; à vista deste grande perigo, gritou a gente chamando pela 

Senhora dos Meninos, a cujas vozes o penedo se suspendeo, & parou no curso que 

trazia, detendo-se milagrosamente em huma silveira, dando lugar a que se reparasse o 

dano com hua grande cova, que lhe fizerão. Muytos outros milagres se puderão referir 

dos que continuamente // 
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obra esta misericordiosa Senhora a favor dos moradores daquella Cidade; & 

principalmente a favor dos Meninos; porque he notavel o cuydado com que esta piedosa 

Senhora os ampara, & defende. Desta senhora faz mençam Gaspar Frutuoso na sua 

historia das Ilhas tom. 2 liv 2. cap. 19 & diz que o Bispo reedificár a Ermida da 

Senhora. 

 

[…] 
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TITULO XXI. 

Da milagroza Imagem de nossa Senhora de Caliz, da Freguesia de S. Christovão de 

Nogueyra. 

 

Nos limites da freguesia de S. Christovão de Nogueyra em o Bispado de Lamego, de 

onde dista duas legoas, se vá ao pé de hum monte, tão alto, que delle vè a Cidade do 

Porto, (que lhe fica em distancia de algumas dez legas, & muyta parte do mar Oceano) a 

Casa, & Santuario de nossa Senhora de Caliz: Casa de grande devoção, & de muyta 

romagem. He tradição constante, que esta Casa da Senhora fora antiguamente a 

Freguesia [sic], & Igreja Matriz daquelles  
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quelles lugares, assim de São Christóvão de Nogueyra, como de Santiago de Piaens, & 

hoje por esta causa annexa a ambas a esta Parochias. E com a grande devoção, que tem 

com esta Senhora os Parochianos, de hua, & outra Freguezia, se assiste á Senhora com 

fervorosa, & devota emulação. 

E assim lhe reedificárão a sua Igreja, ampliando-a mais, fazendo-lhe hua nova, & 

perfeyta Capella mor, & sacristia, com hum retabolo ao moderno, que ainda não está 

dourado. 

 A tradição da origem desta milagrosa Imagem da Mãy de Deos, referem os 

Parochos, & as pessoas velhas de mais supposição daquella Freguesia de Nogueyra, 

dizendo, que esta Imagem da Senhora viera da Cidade de Cadiz, em aquelle tempo em 

que os Mouros a tomárão, & que de desta Ci- 

dade, fugindo os Christãos a trouxerão comsigo, & viérão a dar naquellas terras, 

parecendolhes que alli ficarião livres daquelle geral açoute, que padeceo Hespanha no 

Imperio dos Godos, & perda delRey D. Rodrigo. E que naquelle lugar a venerávão em 

as raizes daquelle monte, aonde lhe fazião algua Ermida. Ficava esta junto ao Castello 

de Samfins, formado, edificado em hu penhasco tão forte por natu- 

reza, que he inexpugnavel. Neste mesmo lugar parece que a occultárão depois, quando 

os Mouros não contentes com o que havião tomado na Hespanha, se vierão fazendo 

senhores de todo o Portugal: o que fizerão entre huns grandes matos, & brenhas muy 

espessas, de que ainda hoje dizem algus velhos muyto antigos daquella Freguezia, 

alcançarão ainda alguns rastos delles. O que já hoje não há; porque tudo está 

aberto & cultivado. E querem confirmar esta tradição, com o que referio hum Antonio 

Moreyra, o Sevilhano de alcunha, (apellido tomado de haver assistido muitos annos na 

Cidade de Sevilha) ao Reytor de S. Chritóvão de Nogueyra Sebastião Cardoso Soares. 

De que em Sevilha havia memorias, & papeis, por onde constava, que huma Imagem de 

nossa Senhora, que hera de Calis, fora venerada na Cidade de  

Cadiz,  
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Cadiz, & que de lá viera para aquellas partes de São Christóvão de Nogueyra. E diz o 

Reytor que tinha esta notíca por verdadeyra. E querem que o nome Caliz esteja 

corrupto, havendo de dizer Cadiz. Ainda hoje se chama aquelle sitio aonde a Senhora 

appareceo, os montes da Senhora de Caliz. 



 
 

 Não consta (por incuria, & negligencia dos Portugueses) do tempo, nem do 

modo com que a Senhora se manifestou, nem a quem; podia [ser?] fosse a algum 

pastorinho; que estes com sua singeleza merecem estes favores. Logo em a [?] occasião 

em que a Senhora appareceo, começou a obrar muytas maravilhas, que a ingratidão com 

os homes as souberão, & agradecer, seria a causa de estas se suspendessem por muytos 

annos, o que muytas vezes temos visto em Santuarios muyto notaveis, que já hoje estão 

esquecidos. Mas como a May de misericordia conhece a nossa ingorancia, & miseria, 

renova para com nosco os seus antigos favores, ainda que lhos não saybamos merecer, 

como servio em o grande milagre, que obrou a favor de Manoel Pereyra, filho de Rafael 

Pereyra de Sanfins, que estando tão aleijado que se não podia mover, se não com ditas 

[?] moletas. Esse estando (pelos anos de 1680 pouco mais ou mennos) dormindo, 

sonhou que a Senhora de Caliz lhe aparecia, & lhe dava saude. E despertando o Manoel 

Pereyra, pensando [?] se era só sonho que sonhára, achou ser misericordia, & favor muy 

grande de nossa Senhora; porque lhe não forão mais necessarias as moletas, & assim 

com ellas, não para se arrimar, mas para as ir offerecer a nossa Senhora, se foy a sua 

Casa a darlhe as graças, & & lá lhas pendurou para testemunho, & perpetua memoria, 

da maravilha obrada para com elle. 

 Com este grande favor, & mercè, que a Senhora de Caliz fez a este homem, se 

avivou a fé, & cresceo a devoçam tanto, que são innumeraveis as maravilhas, & os 

milagres, que a mão de Deos hoje obra naquella Casa pela intercessão da Rainha da 

Gloria, de que são testemunho os quadros de pintu- 
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pintura, que se offerecèrão á Senhora, & as mortalhas de  pessoas, que se considerárão 

sem vida, ou sem esperanças della, as quaes por intercessão de nossa Senhora de Caliz 

escaparão do perigo, & melhorárão de suas enfermidades, & outros muytos finaes, & 

memorias de cera se vem tambem, que estão apregoando os favores, & as maravilhas de 

Deos obrados naquelle Santuario da Senhora de Caliz. 

 No rio Douro ha um pego, que chámão da Cardia, & fica entre a Freguesia de 

Santa Maria de Penha Longa, & a  de Santiago de Piaens, o qual fica á vista do monte 

de nossa Senhora de Caliz, & aonde está a sua Ermida. Neste pego havia muitos perigos 

nos que navegavão o Douro. No mesmo limite do pègo appareceo huma Imagem da 

Mãy de Deos, na mesma fórma que se costuma pintar, ou obrar hua Imagem da 

Conceyção purissima de Maria, & esta era muyto pequenina. A esta Santa Imagem, que 



 
 

veyo a santificar aquelle lugar, & a afugentar delle os máos sucessos, quizeram levar 

para a sua Parochia hus, & outros freguezes: os da Senhora da Penha Longa, para a sua, 

& o mesmo os de Santiago de Piaens. E sobre qual das duas Paroquias havia de 

prevalecer, ouve grande bulha, & tanto, que quizerão vir ás mãos: mas a Senhora, que 

ha May do Soberano Rey pacifico, que se não agrada das nossas contendas, vendo, que 

esta se armava desappareceo, & a leverião os mesmos Anjos que alli a tinhão trazido. 

Mas ainda que a Senhora desappareceo, he ainda hoje muyto venerado o lugar em que 

esteve, por todos os que por alli passão. E desde então atè o presente se não 

experimentárão no mesmo pégo mais perigos. 

 Depois que aquella Santa Imagem pequenina appareceo naquelle lugar, começou 

a Senhora de Caliz a obrar notaveis maravilhas: mas depois do milagre, que fez em 

Manoel Pereyra, então forão mayores; porque se divulgou por todas aquellas partes 

muyto mais a fama dos milagres, &  
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& assim concorre muyta gente a venerar a Senhora de Caliz, principalmente das 

Freguesia de Nogueira, & de Piães, & das circumvezinhas. 

 Festeja se a Senhora de Caliz com mais especial devoção, & mais grandeza no 

seu dia cinco de Agosto, dia das Neves, & neste he muyto grande o concurso da gente, 

que vay em Romaria. Tambem no dia da Encarnação a vinte & cinco de Março, he 

grande a romagem, & neste dia concorrem muytas Cruzes por voto antiquissimo, feyto 

sem duvida por algum favor, que da Senhora recebèrão. 

Tambem em outros dias do anno ha estas romagens das Cruzes, em que entrão a festejar 

a Senhora lugares incorporados, com grande alegria, & com as suas offertas. No dia da 

Ascenção do Senhor, & na Pascoa do Espirito Santo, concorre tambem muyta gente a 

venerar, & a festejar a Senhora, & a offerecerlhe as suas promessas, & a pagar os seus 

votos; & o mesmo fazem em todos os Sabbados da Quaresma. 

 He esta Santissima Imagem de escultura, obrada em pedra, que parece jaspe; 

mas excellentemente obrada, parece  ser obra dos Anjos, tanta he a sua perfeyção, & 

assim mostra hua grande fermosura, & huma soberana magestade. Tem de alto cinco 

palmos esforçados, & causa grande devoção a todos os que nella poem os olhos. Tem 

coroa na cabeça obrada na mesma pedra, que de he formada, & está com as mãos 

levantadas, & desta fórma, que tem esta soberana Imagem da Senhora, podemos 

collegir, que ella mesma foy (ainda que em fórma mais pequena) a que appareceo junto 



 
 

ao pégo de Cardia; pois de então para cá começou a obrar muytas, & grandes 

maravilhas. Esta noticia nos deu o Reytor de Nogueyra Sebastião Cardoso Soares. 
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TITULO XXII. 

Da milagrosa Imagem de nossa Senhora dos Remedios, extramuros da Cidade de 

Lamego. 

 

He Maria Santissima para com os homens (como diz Ricardo Victorino, fallando da 

piedade, & clemencia com que a Senhora os remedea a todos) Salus omnium per ipsam 

facta est, unde & mundi salus dicta est. João Geometra a intitula saude, & remedio de 

todos os enfermos: Salus aegrontatium. E a mesma senhora diz de si pelo Ecclesiastico: 

Qui me invenerit, hauriet salutem. Raulino diz, que não há epidemia, nem mal tam 

contagioso, & maligno, que a Senhora não desterre: Nulla pestis tam effficax, que non 

continuo ad Mariae nomen cedat. São João Damasceno lhe chama a saúde perfeyta das 

almas, porque esta Senhora não só se compadece dos nossos males, & misérias 

temporaes; mas muto mais das enfermidades das almas, procurandonos sempre a saúde 

dellas: Salus perfecta animarum. Tudo isto expreimentão os devotos da milagrosa 

senhora dos Remedios de Lamego. 

Em distancia de meyo quarto de legoa da Cidade de Lamego se vé o Santuario de nossa 

Senhora dos Remedios, situado em o alto de hum monte, cercado, & adornado de 

vistoso, & frescos castanheyros, que no verão fazem aquelle sytio muyto agradável, & 

delicioso, & por remate deste monte, ou coroa se vê a Casa, em que he venerada a 

Senhora, aonde todos os moradores daquella Cidade achão o remedio em todos os seus 

trabalhos, & necessidades. He esta Casa da Senhora dedicada a Santo Estêvão 

Protomartyr, & assim he muyto antiga, o que se confirma, por ser reendificada pelo 

Illustrissimo Bispo Dom Manoel de Noronha (Prelado tam zelo-// 
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zeloso do culto Divino, que reedificou muytas Igrejas, & Templos daquella Cidade, & 

Bispado) & seria isto pelos annos de 1550, pouco mais ou menos, porque no de 1559, 

passou desta vida para a eterna. Este illustrissimo Prelado fot o que collocou esta 

milagrosa imagem naquella Igreja depois de a rredificar, & a Senhora com as suas 

maravilhas, & grandes milagres, fez que já hoje se não nomee aquella Casa com o titulo 



 
 

de Protomartyr Estevão, senão pela Casa da Senhora dos Remedios. 

De onde esta Santa Imagem veyo, se ignora já hoje; mas como aquelle virtuoso Prelado 

foy devotíssimo de nossa Senhora, & de Roma mandou vir a Imagem de nossa Senhora 

do Rosario, que se venera hoje na Sé da mesma Cidade, & que collocou em o lugar que 

nella tinha a Senhora dos Meninos, se presume também, que de Roma mandaria vista 

esta Imagem da Senhora dos Remédios, para a collocar na Ermida do Santo Protomartyr 

Estevão, visto serem ambas de pedra, & excellente escultura. A sua estatura he de 

quatro palmos & meyo. Tem ao Menino Deos quasi ao peyto, & como ella he tam bella, 

& tam fermosa, assim acrescenta com a graça que está espirando a fervorosa devoção 

dos que a buscão. 

As maravilhas, & os milagres que continuamente obra, são sem numero, supposto que 

poucos são os que se tem autenticado, por incuria dos que assistem á Senhora, se já não 

he, que pela continuação que a Senhora tem de os fazer, já não parecem milagres. 

Concorre a esta casa todo o povo daquella Cidade, & de seus contornos, com muyto 

especial devoção, em todo o tempo do anno. E todos achão naquella Senhora amparo, & 

protecção; & em os Sabbados he muyto mayor o concurso, & muyto mayor em as 

Segundas feyras do mez de Junho, porque então he innumeravel; & fazem no com 

grande fé, por ser tradição commua, & antiquíssima, que tudo em as taes Segundas 

feyras se pede á Senhora, ella o concede liberalmente. Assim o crem do // 
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do modo que se póde crer, & assim o experimentão, & tem experimentado annualmente 

muytos dos seus devotos repetidas vezes. 

Parece esta Casa verdadeyramente hua atalaya daquella Cidade; não pelo que domina 

com sua imminencia; mas pelo que defende com sua protecção aquella Senhora, que 

nella he venerada. He esta Igreja hua das mais bem ornadas daquelle Bispado; porque a 

devoção de todo o povo de Lamego concorre para a sua fabrica, & culto com grandes 

esmolas, nascidas da sua fervorosa devoção. Duas vezes no anno se festeja esta 

soberana Senhora; a primeyra em o dia dos Prazeres, & a segunda em o dia das Neves, a 

cinco de Agosto, & sempre com muyta solemnidade de Missas cantadas, & Sermões. 

He esta Igreja annexa á Igreja Cathedral da mesma Cidade. 

 

TITULO XXIII 

Da milagrosa Imagem de nossa Senhora da Saude, ou das Paredes, extra muros da 



 
 

Cidade de Lamego. 

 

Para todos os enfermos he Maria Santissima o remedio, a saúde & a medicina; assim a 

acclama S. João Damasceno, como que muyto o experimentou: Aegrotantibus medicina. 

E não só he hua medicina, & hum remedio; mas hum pego profundíssimo de remédios, 

& de saúdes, diz o mesmo Santo: Pelagus curationum, pelagus sanationum, & huma 

epitima que desterra do peyto todas as dores: Pharmacum exomni pectore dolorem 

propullans. Em todos os males, dores, & enfermidades nos inculca São Bernardino, que 

recorramos a esta poderosa Senhora, dizendo: Siquae infirmitas tibi ocurrat, recurre adi 

invocationem nominis Mariae. E santo Anselmo passando mais adiante, nos anima a 

recorrer // 
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correr a esta misericordiosa Mãy nossa, & Mãy do Omnipotente, dizendo que ella he 

mais diligente para se compadecer de nós; porque mais depressa nos vem por seu meyo 

o remedio, do que por meyo de Christo: Velocior est nonnumquam salus memorato 

nomine Mariae, quám invocato nomini Domini JESU. 

Fóra da Cidade de Lamego, em distancia de menos de hum quarto de lego, se vé hum 

ameno, & dellicioso valle, & nelle situada a Casa, & Santuario de nossa Senhora da 

saúde, ou das Paredes. He esta Sagrada Imagem antiquíssima, & he tradição qu estivera 

em hu Mosteyro de Templarios, de cujas cinzas se eregio depois o Convento dos 

Capuchos, que alli há. Intitulava-se naquelles tempos com o titulo da Piedade, por esta 

com o Santissimo Filho defunto em seus braços, & representa grande sentimento, & 

assim causa grande veneração, e compunção em todos os que a contemplão. 

He tida esta Sagrada Imagem, de toda aquella Cidade, & buscada com grande veneração 

pelos muytos , & grandes milagres, que obra continuamente a favor dos que implorão  o 

seu favor, & patrocínio; & porque a saúde que todos alcanção em seus males, & 

enfermidades, er amuyta, dahi nasceo o appelidarem-na com o titulo da Saude, & não só 

a alcança esta piedosa Mãy dos peccadores a todos temporal, mas espiritualmente, que 

he a saúde que os mortaes mais devem estimar. He tradição que hum grande devoto da 

mesma Senhora a vira esta suando em certa occasião. Ve-se a a sua Casa também 

ricamente adornada; porque a devoção do povo liberalmente se emprega no seu 

obsequio, & serviço. A frequência dos seus devotos he muyto grande; a que também os 

convida a amenidade do sitio, a que muytas vezes a visitem. Junto ao seu alpendre se 



 
 

vem duas fontes perennes, que ainda fazem no verão muyto mais apetecível, & 

delicioso aquelle sitio. // 
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Tem esta Sagrada Imagem, em alto cinco palmos, & assim, ainda estando sentada, se vé 

ser da proporção natural de hua muyto proporcionada mulher. He formada em mdeyra. 

A sua Igreja he annexa á Parochia de Santa Maria de Almacave. Vem se naquella casa 

da Senhora muytas memorias, & sinaes das grandes maravilhas, & prodígios que tem 

obrado a favor dos que imploram a sua intercessam, & patrocínio. 

 

[….] 

 

[237] 

TITULO XXVII 

Da milagrosa Imagem de nossa Senhora do Desterro. 

Destas Santissimas Imagens, que agora refiro, devia eu dar noticia nos princípios deste 

sexto livro, quando dey a breve noticia da Senhora de Almacave, ou Almacave; mas 

como as noticias vierão depois de haver tratado de outras mais remotas, entendi que 

nem por isso devia omittir todas as mais, que pelo meu cuydado, & diligencia pudesse 

alcançar; & assim em primeyro lugar trato da Santissima Imagem da Senhora do 

Desterro. 

A Cidade de Lamego tem a sua situação de Norte para o Sul, & hum pequeno rio a corta 

pelo meyo. Na parte meridional tem ao rio Balsemão, & perto da ponte do mesmo rio, 

que dá entrada para a Cidade, se vê no princípio della, junto á Cruz dos esgalhos, o 

Santuario de nossa Senhora do Desterro, em o principio da rua da Corredoura; & parte 

do Oriente se vé também o Santuario de nossa Senhora dos Meninos, de quem já 

escrevemos acima. A Senhora do Desterro era venerada antigamente em hua muyto 

limitada Ermida // 
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mida em a mesma rua da Corredoura, no detsrito da Freguesia da Sé; na mesma rua 

morava hu homem chamado Antonio Fernandes, devotíssimo de nossa Senhora, & para 

com aquella Santissima Imagem tinha hua affectuosa devoção; levado della desejou 

edificarlhe huma Casa mais capaz, em que pudesse ser servida, & venerada de todos os 



 
 

moradores daquella Cidade; mas como era pobre, & não tinha para esta empresa mais 

que bos desejos, estes o animarão a ir buscar ao Balio de Lessa D. Frey Luis Alvares de 

Tavora, (da casa dos Condes de São João, hoje Marquez de Tavora) o qual também 

tinha  a Comenda de Poiares, & fallando lhe, lhe pedio lhe desse huma esmolla para 

levantar á Senhora do Desterro hua Ermida, porque a sua por muyto antiga se havia 

arruinado. 

Vendo o Balio a devoção de Antonio Fernandes, & a sua muyta sinceridade se offereçeo 

para mandar fazer a obra, & assim mandou edificar á Senhora uma nova Ermida, com 

tanta grandeza, & magnificência, que he a melhor, & a mais bem adornada de quantas 

se vem naquella Cidade de Lamego. He esta Ermida de muyto boa fabrica, & de 

perfeyta arquitectura, tem sua Capella mor, & duas collateraes. Na Capella mor se vé 

collocada a Imagem da Senhora do Desterro, que he de vestidos, & tem muytos que lhe 

offereceráo os seus devotos em memoria dos favores, que da sua clemência receberão. 

Tem pela mão ao Menino Deos, quando do Egypto voltava para Nazareth, & da outra 

parte se vé S. Joseph seu Esposo na mesma forma que a Senhora. A estatura desta 

soberana Imagem, são três palmos & meyo, e da mesma estatura he a de S. Joseph seu 

Esposo. Nas collateraes tem a S. Gonçalo, Imagem muyto milagrosa e a de S. Antonio. 

Tem a Senhora do Desterro hua muyto pobre, & fervorosa Irmandade, que a serve com 

muyta veneração, & cuydado, & para que esta mais se augmentasse, procuraram os seus 

irmãos, da Sé Apostólica hum grande thesouro de Indul- // 
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dulgencias: tem quatro jubileos em quatro dias particulares do anno. Tem hum Capellão 

perpetuo, & hum Sacristão, para ajudar ás Missas, que ordinariamente se dizem 

naquella Ermida da Senhora vinte & muytas vezes mais, porque todos os Sacerdotes, 

pela devoção da Senhora, a desejão ir dizer no seu Altar, & como se dá para todos os 

guizamentos necessários, de hóstias, vinhos, & cera, (porque tudo isto corre pela 

despeza da Irmandade) por isso são tantos os que concorrem, & tudo naquella Igreja 

está com muyto aceyo, & perfeyção; & sempre a Igreja da Senhora está aberta, para se 

não impedir a devoção dos que continuamente a buscão; & como ella obra muytos 

milagres, & maravilhas, sempre há frequentada a sua Casa de devotos, que vão a 

implorar da Senhora seu favor, para poderem tolerar os trabalhos que se padecem neste 

miserável desterro do mundo. 

Não tem rendas particulares, & assim a sua Irmandade he a que acode com todas as 



 
 

despezas necessarias, não só para a celebridade das suas festas, mas para tudo o mais; 

para isto pedem também esmola pelo Bispado. Tambem tem Missa particular em todos 

os Domingos, & Dias Santos, a qual he obrigado o Capellão da Senhora dizella ás onze 

hors. Para esta Missa se deyxárão á Senhora duzentos mil reis, que estão a juro, & delle 

se pagam as Missas a razão de oitenta reis de esmola, & o que sobeja de juro há par a 

fabrica da Capella. 

Quanto ao tempo da primeyra fundação daquelle Santuario & de origem delle, não há 

noticia alguma; o que se entende ser muyto antigo, & das primeyras Ermidas, que se 

fundarão naquella Cidade, depois que foy recuperada do poder dos Mouros. A 

festividade da Senhora do Desterro se celebra na quarta Dominga de Agosto; mas com o 

Evangelho de S. Matheos cap. 2 Surge, & accipe puerum, & Matrem ejus, & fuje en 

Aegyptum. Que ainda que a Senhora nesta occasião o levava nos braços recem nascido, 

o mysterio // 
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Rio o representa já de sete annos na peregrinação, & volta do Egypto para a terra de 

Israel. 

Deste santuário da Senhora do Desterro costumão os Senhores Bispos daquella Diocesi, 

quando vão novamente a tomar posse, a fazer a sua entrada, & dalli sahem levados com 

toda a solemnidade debayxo de palio, acompanhados de toda a nobreza, & povo da 

mesma Cidade. 

 

TITULO XXVII 

Da Imagem de nossa Senhora do Socorro, da mesma Cidade de Lamego. 

 

Com soberano destino invocamos os homens a Maria Santissima, como a nosso único 

soccorro em todos os nossos trabalhos, & tribulações, & como a nosso alivio em todas 

as nossas penas, & affliçoens; porque em tudo temos nella alivio, & socorro. Em a 

penosa, & estreyta cama da Cruz se achava o Senhor JESUS Christo, quando aolhando 

para Sua Santissima Mãy, lhe encarrega que veja, & estime como a filho ao Discipulo 

João. Porém logo se offerece hum grande reparo, que não chama á Senhora Mãy, senão 

Mulher: Mulier, ecce filius tuus. Mulher agora? Para quando erão mais próprias as 

ternuras, que para o tempo  da ultima despedida? São João Chrysostomo diz, fora para 

não lastimar a sua Santissima Mãy. Seria porque a não tivessem por mais que creatura? 



 
 

Assim disse Epiphanio. Ou seria por estar obrando hum negocio tão superior. Assim o 

ponderou Agostinho meu Padre. Mais nos quis ensinar o Senhor (diz Sam Paschacio) 

como se achava o Senhor JESUS Christo? Em os tormentos da Cruz despido, ferido, 

pobre, com fome, & sede, & cercado de agudíssimas dores; & tambe se achava com 

determinação de padecer sem algum socorro, ou alivio, que por // 
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por isso não quiz beber o vinho myrrado: Cum gustasset, noluit bibere. Eis-ahi (diz S. 

Paschacio) porque não chama á Senhora Mãy, senão Mulher: Mulier, ecce filius tuus. 

Porque o invocalla Maria, fora certamente hum grande socorro em as suas penas, & 

hum grande alivio em as suas dores, & trabalhos. Mulher, & não Maria a chama; porque 

quer padecer sem socorro, & sem alivio em as suas dores, & ensinarnos a nos, que mos 

deyxava todos os socorros, & alívios em Maria. E assim Mulier, & não Maria (diz S. 

Paschacio) ne tam digna prolatione, Christi Dolores minuerentur. Em Maria está o 

nosso socorro, & o nosso remedio: Remedium impetrat aegris, & aflictis. Recorramos 

sempre a Maria, porque nella temos socorro, alivio, & remedio. Porque ella he (como 

diz o meu S. Thomás de Villa Nova) o nosso socorro, & o nosso único remedio: 

Remedium unicum nostrum. 

Dentro da mesma Cidade de Lamego, á parte do Leste, se vé o Santuario, & Casa da 

Senhora do Soccorro. Nella se venera huma devotíssima Imagem da soberana Rainha 

dos Anjos, com quem toda aquella Cidade tem muyto grande devoção. He invocada de 

huns com o titulo do Soccorro, & seria porque ella he a que nos trabalhos desta 

miserável vida sempre nos socorre, & favorece. Outros lhe chmão nossa Senhora da 

Lapinha, & he tradição que apparecéra em hua, aonde pelos Christãos fora escondida; 

para que o furor dos Mahometanos, quando se fizerão senhores de Hespanha, & 

Portugal, lhe não fizessem alguma irreverência ou desacato, & que se manifestara, 

depois que os Mouros forão lançados fora, quando appareceo a Senhora da Lapa de 

Quintella. Não consta nem o anno de sua manifestação, nem a forma della, que seria 

muyto prodigiosa. 

He esta Ermida muyto antiga, & tem a porta principal em a rua direyta. A Senhora se vé 

collocada no Altar mor; he de roca ao que parece, porque está adornada de vestido; & 

tem em seus braços ao Menino Deos. A sua estatura são qua // 
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Quatro palmos; fetsej-ase em 8 de Setembro, dia de sua gloriosa Natividade, & em que 

naceo para o mundo a nova luz, & se desterrarão as trevas; porque com a protecção de 

Maria tivérão os homes, quando entrou neste mundo, quem os soccorresse, & 

intercedesse por elles. Tem aquella Cidade de Lamego muyta devoção com esta 

Senhora. He a sua Casa annexa à Parochia de Almacava, ou Almacave. 

 

Da Imagem de nossa Senhora da Paz em o mesmo sitio. 

Varias vezes temos tocado este santíssimo titulo da Paz, titulo imposto a Maria 

Santissima com muyta propriedade; porque ella he a nossa alegria, consolação, & saúde 

do mundo, como a acclama S. Ephrem: Pax, gaudium, consolatio, & salus mundi. Por 

hum dos lados da Ermida de nossa Senhora do Socorro sobe huma escada, que faz 

caminho para o Santuario de nossa Senhora da Paz. Fica esta ermida nas Costas da casa 

de nossa Senhora do Socorro, também para a parte do Levante da mesma Cidade. Esta 

Casa he antiquíssima, & affirmão sem controvérsia ser esta a primeyra Igreja, & a 

Cathedral daquella cidade, ou a Matriz, logo que se recuperou do poder dos Mouros. 

Fica bem contigua ao Castello, & bem pode ser servisse aos Mouros de Mesquita, que a 

profanarião na sua entrada assim como depois os Christãos a purificarão, & consagrarão 

ao mesmo Senhor, de quem havia sido Templo. Querem também alguns que El Rey 

Dom Affonso Henriques edificasse esta Igreja, & que elle a dedicara a N. Senhora, & 

que elle fora o que nella collocára a Imagem santíssima da Senhora da Paz. E tudo se 

pode crer da piedade deste santo Rey; porque afyrmão que edificara mais de duzentos 

Templos, & muytos delles magnifi// 
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& assim bem podia elle fundar também este. 

A imagem da Senhora da paz está collocada no Altar mor: a sua estatura são perto de 

seis palmos, & tem em seus braços ao Menino Deos, he de roca, & de vestidos. 

Tambem dão a esta Senhora o titulo do Salvador, & sem Embargo de que teve muyta 

razão, quem lhe poz este titulo; porque verdadeyramente ninguém tem mais parte em o 

Filho que sua Mãy, & também só o Salvador he o que tem mais parte em sua Santissima 

May; ainda assim não nos constou da causa porque se lhe impoz. He este Santuario 

annexo como a referida Casa da Senhora do Socorro, á Parochia de Almacava. 

Nos annos passados se via esta Casa da Senhora da Paz quasi deserta; porque era pouca 

ou nenhua a devoção com que era buscada. Mas hoje em que é tão desejada a paz, que a 



 
 

Igreja tanto nos recomenda pessamos continuamente a Deos, se moveo a devoção para 

se cuydar com particular cuydado, & attenção da Casa da Senhora; para obrigarem que 

ella no la alcance de seu Santíssimo Filho, & assim se vé hoje reparada & adornada. 

Tem hum adro pequeno, que fica junto ao Castello, que também está testemunhando a 

antiga edificação, & existência daquella Casa; porque alli se vê muytas sepulturas de 

pedra, ou monumentos antigos, que são huas pedras grandes cavadas, com suas tampas, 

ou cuberturas, & ainda que nellas se não achão ossos de defuntos, se vê que nelles se 

sepultavão pessoas nobres, & illustres. 

 

TITULO XXIX 

Da milagrosa Imagem de nossa Senhora da Esperança. 

 

He Maria nossa a Esperança de hum, & outro mundo, disse o João Geometra: Spes 

utrius que mundi. E a // 
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E a Esperança de todos; porque ella he a Esperança dos Patriarcas, o preconio dos 

Apostolos, a honra dos Martyres, a alegria dos Santos, & o lume de todos os Justos: 

Spes única Patrum, gloria Prophetarum, preconium Apostolorum, honor Martyrum, 

laetitia Sanctorum, & lúmen probatissimorum, como disse S. Ephrem, & assim he justo 

que em todas as nossas pertenções a invoquemos, como a nossa única esperança. Por 

isso a Igreja Santa na Antiphona da Salve, chama a esta Senhora: Vida, doçura, & 

esperança nossa; porque ainda que houve hereges blasfemos, que intentarão escurecer 

de Maria Santissima este glorioso titulo de Esperança nossa, com affectado zelo, de que 

se há de esperar em só Deos, não mereceo a sua soberba a luz, para entender como se há 

de esperar em Maria. 

Claro está que esta Senhora não he Deos, (como disse o Real Profeta) em Deos se há de 

esperar: Sperate in eo omnis congregatio populi. E repete muytas vezes, que he Deos a 

nossa Esperança: Tu es Domine spes meãs. Spes omnium finium terrae, & ainda 

mysteriosamente diz que se há de esperar em só Deos, porque diz, que Deos há a sua 

esperança, desde que esteve aos peytos de sua Mãy: Spes meã ab uberibus Matris meae. 

Falla à maneyra de hum menino que expuzeram às portas de hum rico, quando era de 

peyto, que depois sendo já homem, não conhece mais pay, nem mãy, que a quem o 

amparou& assim põem a sua esperança só nelle. Só a vós Deos meu conheço Pay, para 



 
 

esperar só em vós: Spes me abuberibus Matris meae. Porém, não tira itso que ponhamos 

em Maria Santissima a nossa esperança; porque não se põem em Maria Senhora nossa 

como em Deos. Poem se a esperança em Deos como em causa primeyra, & nosso 

ultimo fim; porém em Maria se põem como na Mãy de Deos poderosíssima para 

interceder, & para o dizer em hua só palavra, pondo a esperança em Maria, se põem em 

Deos; porque quer Deos que a ponhamos em matria sua Mãy, como em // 
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em quem participa mais do seu poder. Não he o que lhe dizia a seu Santissimo Filho em 

os Cantares: Flores apparuerunt in terra nostra: na nossa terra appareceo huma fermosa 

povoação de flores. Já se sabe que as flores significão a esperança: In flores spes, disse 

Hugo Victorino; mas note-se com o Abbade Guillelmo, que não diz estava a esperança 

em a terra de JESUS, ou em a terra de Maria, senão na nossa terra; porque fez o amor 

commum o poder de JESUS, & de Maria; para que a esperança, que se põem na 

intercessão de Maria se julgue posta em o poder infinito de JESUS: In terra nostra, diz 

Guillelmo: Ideo nostra, quia omnia meã tua sunt, & omnia tua sunt meã. E assim como 

todos os poderes de Deos, estão postos nas mãos de Maria, nella devemos por toda a 

nossa esperança; porque ella he a esperança de todos os Christão, como disse o 

Damasceno: Spes Christianorum. 

O Santuario de nossa Senhora da Esperança se vé situado no fim da Cidade de Lamego, 

quando se sobre a ella pela parte do Norte, & para a mesm parte lhe fica o rio Douro em 

a distancia de hua lego, & quasi na mesma distancia entra o rio Baroca [sic] a offerecer-

lhe as suas correntes, que augmentadas com as das duas ribeyras, a de Balsemão, & a 

que sahe da Cidade, vay tão ufano a visitallo. Ve se situado no fim da rua da Ceara. Esta 

Igreja fundou hum devoto Clerigo, há mais de cem annos; & assim se entende seria 

pelos annso de mil & quinhentos & noventa pouco mais, ou menos. Depois de sua 

morete ficou a administração ao povo, que a tem com grande aceyo, & muyto adorno. 

Está collocada a Senhora da Esperança no meyo do retabolo do seu Altar mor; he de 

escultura formada em pedra, & tem em seus braços ao doce JESUS Menino. A sua 

estatua sam cinco palmos. E o ser formada em pedra me faz considerar, que ou esta 

Santissima Imagem appareceo ao tal Clerigo, & lhe mandou que lhe edificasse aquella 

Casa; ou que elle por algum celestial destino a tresladou de outra parte, aon- // 
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aonde ou estaria occulta, ou esquecida, & falta daquella veneração que lhe era devida; & 

fundome ser com algum particular, & soberano destino fundade esta Casa; porque logo 

a Senhora começou a obrar grandes prodígios, porque são muytos, & notáveis os que 

tem obrado depois que fo colocada naquella nova Ermida. Quando há necessidade 

publicas, como em faltas de Sol, ou de chuva, logo que recorrem à Senhora da 

Esperança, alcanção do Ceo tudo o que necessitão; para isso fazem procissões, em que 

vão á sua Casa a rogarlhe interceda a seu Santissimo Filho pelo seu remedio, & nunca 

as suas esperanças sahem frustradas; porque a experiencia lhes tem mostrado o quanto 

ella se compadece dos trabalhos, & necessidades dos peccadores. 

He esta Sagrada Imagem de grande fermosura, & muyto devota, & assim he buscada de 

todos os moradores daquella Cidade, & todos em particular achão na sua presença 

alivio, & consolação. Festeja-se em cinco de Agosto; & neste dia tem grande Jubileo, de 

que gozão todos os que visitão a sua Casa confessados & sacramentados. E outros três 

mais, que se ganhão em outras festividades da mesma SEnhora. He annexa esta Ermida 

á Parochia de Santa Maria de Almacava. 

 

[…] 

  



 
 

DOCUMENTO 3 

[1727], Lamego. Carta de Ermitão da Capela de Nossa Senhora dos Remédios passada pelo bispo D. 

Nuno Álvares Pereira. 

ADL, Mitra, cx. 136, Livro dos registos de cartas de curas, economia e sacristães [séc. XVIII], fl. 127. 
 

 

O Doutor Manuel do Souto Vidal Provisor deste Bispado pelo Illustrissimo Senhor D. 

Nuno Alvarez Pereira de mello por merce de Deus e da Santa See para Bispo des/te 

mesmo bispado do Concelho de Sua Magestade e Sanctu somilher da Cortina etcª Aos 

/que a prezente minha Carta de Hermitam virem Saude e pas em Deus nosso /Senhor 

faço Saber que pella boa informaçam que tenho das partes Soffecien/cia e Limpeza do 

Sangue do Supplicante Antonio da Concejçam e Comfiando /a elle para Seu officio 

Com o Comissao Serviço de Deoz e limpeza /da Capella de N. Senhora dos remedios 

cita no Arabalde desta / cidade lhe cometo e encarrego a ocupaçam da Ermitam da / dita 

capella de Nossa Senhora dos Remedios.  

 

 

  



 
 

DOCUMENTO 4 

1777, Outubro, 16, Lisboa: abolição de capela instituída por Jorge de Leão na ermida de São Roque 

requerida por Manuel Mendes Teixeira, de Ferreiros de Tendais. 

AHCR, 0229 

 

Dona Maria Per graça de Deos Raynha de Portugal/ e dos Algarves daquem e dalem 

mar em Africa Senhora da guine etcª. Faço saber que Manoel Mendes Teixeira do 

Conselho de Ferreiros de/ Tendais Provedoria de Lamego me Reprezentou por sua 

petiçam/ que per tradiçam antiga constava que o Doutor Jorge de Lião Abade/ que fora 

da Freguezia da Ermida do mesmo conselho deixara/ huma capella de Missas na Ermida 

de São Roque de huma Missa/ dita nos Sabados de cada Semana im perpétuo imposto 

este in/Cargo em huma pipa de Vinho anual no campo da grande a/ Cuja obrigação se 

achava o suplicante adetricto, e porque esta/ capella hera insignificante, e não tinha o 

Rendimento de/terminado pella lei, me pedia fosse servida haverlhe/ esta Capella per 

habolida E livre de seus incargos e visto/ o seu requerimento, e informação que se 

houve do Provedor da/ Comarca de Lamego e revindo o imediato seu? porque não/ teve 

duvida em que esta Capela se abolise, e por constar/ que ella não tinha o Rendimento de 

cem mil reis Hey/ por bem haver por abolida a Capella de que se trata, e os bens/ della 

por livres, e a[...] por Serem insignificantes e não che/gara Seu Rendimento a quantia da 

ley novíssima de/ dez de Agosto de mil setecentos, e setenta, e mandoas Jus/tiças a que 

pertencer cumprão, e goardem esta Provizão como/ nella se cenlhem, e valerá posto que 

seu effeito haja de/ durar mais de hum anno sem embargo da ordenação/ L.º V.º folhas 

quarenta em contrario, e no Juízo por onde se tomava/ a conta desta Capella se porão as 

verbas necessárias, e no Tem/po, e Instituiçam della para constar a todo o tempo que se/ 

acha abolida, e pagou de novos direitos quinhentos e qua/renta reis que se acrregarão ao 

Thezoureiro delles a folhs 118 v.º/ do L.º V.º de sua receita, e se Registou a 

conhecimento em forma/ no L.º 32 do Registo geral a folhas 338 V.º A Raynha Nossa 

Senhora o mandou pellos Ministros abayxo assignados/ do seu Conselho e seus 

Dezembargadores do Paço// Pedro Antonio Gonçalves fis em Lisboa a dezaseis de 

Outubro/ de mil setecentos setenta e sete Desta oitocentos reis, e de asignar nove/centos 

e setenta reis 

Francisco d’ Assuida Silva Padilha Seixas, a fez escrever 

 

[assinaturas] 



 
 

DOCUMENTO 5 

1788, Setembro, 8, Gralheira: escritura de obrigação para a construção de uma ermida no lugar do 

cruzeiro do Senhor da Boa Morte, Gralheira, assinada por vários do mesmo lugar. 

ADV, Notariais, 1788-1789 - Lv. 143/15, Fls. 16-18  

 

 

Escriptura de obrigua Para a Capella do Se/nhor de Boa morte / 

 

Em nome de Deus amem Sajbao quantos / este publico Intromento [sic] de escritura de 

obrigua / para a Capella do Senhor da boa morte ou Co/mo em direito milhor Luguar 

haja e milhor / Se posa Dizer e Valler forssa e reguor tenha / Virem que Sendo no anno 

Do nasimento de no/so Senhor Jasus Chisto de Mil e sete Sentos / e outenta e outo 

annos aos nove dias do mes de Se/tembro do dito anno asima em o Luguar da / 

Gralhejra que he Termo desta Villa e Comce/lho de Ferrejros de Tendais aonde eu 

taba/liam fui vindo a Requeremento de partes / e nao ex coficio ahj parante meu 

taba/liam apareserao partes outroguantes a Sa/ber = pedro Lopes = e Manoel guaspar = 

Euzebio / Rodrigues = Joze Rodrigues = Pedro cardozo An/nio [sic] Luis = Manoel 

Fernandes = Joze guomes / Joze Rodrigues vilaboa = Andre Cardozo = Anto/nio 

guaspar = e Manoel Cardozo = e Manoel Fer/nandes gualeguo = e Joze doarte e Manoel 

Fer/rejra novo = e Antonio Suares = Manoel Luis / Dioguo Dias = e Antonio Luis = e 

Manoel Francisco / e Domingos Andre = em Manoel Duarte Mano/el Rodriguese da 

fonte = e Manoel Francisco / e Antonio de Almejda e Joze de oliveyra // De olivejra e 

pedro Rodrigues e = Manoel Lo/pes do adro = e Antonio Rodrigues vermelho = e 

Ma/noel Lopes do outejro todos deste Luguar da / gralhejra deste Concelho de Ferrejros 

de Tendais / Pesoas Bem reconhesidas de mim tabaliao e / das testemunhas ao deante 

nomeadas e asigna/das de que Dou fe serem os proprios que a que Se / nomeia e fasso 

mencam = os quais prezentes / por elles todos Juntos e Cada hum de per ssj / em 

Solidam foj dito que no Citio dos Carvalhos / deste Luguar da gralhejra = Manoel Lopes 

do adro / Ja falesido Mandar [sic] por hum Cruzejro = e Com / a jmagem do Senhor da 

boa Morte nelle estan/pado que tudo foi Bemzido = e pello grande / fervor e deuacao 

que elles ditos outroguantes / tem no dito Cruzejro e jmaje nelle estanpa/da de noso 

Senhor Jazus Cristo Mandaram / ao Redor delle fazer hua capella para era/cao da dita 

Imajem do Senhor da boa morte / a qual Se acha fejta e Completa de Todo o Reparo 

omano fechada por hua Chave  = e que por este / publico Intromento [sic] e na melhor 



 
 

forma e via / de direjto que seja e ser posa de hoje este / dia para todo o sempre se 

obriguao elles / ditos outraguantes a por lhe todos os ornamentos / e paramentos 

nesesarios para a selebracam / do Santo Secraficio da misa e mais a de/menestracam de 

todo o ispertual que nella / se haja de selibrar e Sustentalla dos mesmo / paramentos e 

Redeficalla de Tudo que lhe / for  nesesario = para que o obriguavao Suas / pesoas e 

todos os Seus Bees moveis e de // E de Rais avidos e por aver e Terssos de / Suas almas  

e o mais Bem parado de seos / Bees djrejto e asois = e que pormetiam a nunca / em 

tempo algum do mundo Reuoguar nem Refla/ra nem Contradizer esta dita escritura em / 

parte nem em todo en Juizo nem fora delle / mas antes sim Cumprilla e guardalla Asim / 

e da propua manejra que nella se Contem / e deflara = e para Ifejto de eu tabaliao/ pacei 

esta dita escritura pellos ditos outro/guantes me foi aprezentado hum Belhete / da 

destribujcam pasado pello destribujdor / deste Concelho Laurianno Joze de Barbedo / 

do teor Seguinte = a Souza a escritura de o/briguacam da Capella para evocacao do / 

Senhor Da boa morte que fazem os moradores / do Luguar da gralhejra em Tres de 

Setembro / de Mil e Sete Sentos e outenta e outo annos = / Barbedo = e nao se Continha 

mais em aquelle / dito Bilhete da destrebujcao que aqui Tres/Ladej Bem e feelmente do 

proprio e Treslada/do asim o Tornej a emtreguar aos ditos outro/guantes que de Como o 

Reseberao asinarao / no fim deste Intromento = em testemunho / e fe De uerdade asim o 

diseram quizerao / e outroguarao e asejtarao e pedirao a mim / tabaliam lhe fizese e 

excrevese o prezente / extromento neste meu Liuro de notas / para Se Cumprir e guardar 

e delle Se Con/sederem os Terslados nesesarios todos / de hum tior e eu tabaliao Como 

pe// PeSoa publica estepulante e apelante de/les Partes otroguantes o tomej estepulej e 

ou/troguej e afoj fes em nome das pesoas Prezen/tes feturas e abezentes a que Deua e 

tocar po/sa tanto quanto Deuo e poso e em direjto / Se requer em Rezao de meu oficio 

de que fo/rao Testemunhas que Prezentes estavao / Joze de olivelra filho que ficou de 

Bernardo / Cardozo dese Luguar da gralhejra = e Antonio / Rodrigues vespuao do 

Luguar de fondoais deste / Concelho de ferrejros de Tendais que todos aquj / asinarao 

com elles outroguantes depois des/ta escritura lhe for Lida e deflarada as partes / e 

Testemunhas de que Dou fe por mim ta/baliao Basilio Antonio de Souza escrivao / 

Proprietario que o escrevi  

 

[assinaturas] 

  



 
 

DOCUMENTO 6 

1851, Fevereiro, 2, vila de Cinfães 

ACMC, Livro de actas das sessões da Câmara  

 

 

Auto [sic] de Seção de Camara em que se deliberou á cerca do Requerimento de 

diversos proprietarios da freguesia de Tendaes para n’aquella freguezia de Tendaes 

haver um mercado mensal.  

 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de  mil oitocentos e cincoenta e 

um aos dous dias do mez de  Fevereiro nesta Villa e Concelho de Sinfães, e Paços do 

mesmo Concelho estando reunidos o Presidente José Leite de Lacerda e Vasconcellos e 

mais membros abaixo assignados, pelo  Presidente foi apresentado um requerimento 

assignado por  trinta e oito proprietarios da freguesia de Tendaes deste  concelho, em 

que pedião o estabelecimento de uma feira ou mercado  mensal na dita freguesia, e 

submettido á votação da Camara deliberou o ser conveniente e d’utilidade publica o 

estabelecimento ao dito mercado, e que para não se encontrar com os  dias marcados 

para outras feiras convinha ser no dia vinte  e trez de cada mez e no Sitio de São 

Sebastião por ser o mais  central da freguezia, determinandose que subisse esta 

deliberação a aprovação da Excelentissima Junta Geral do Districto  conforme o 

determinado no artigo cento e vinte e cinco do Codigo  Administrativo e Eu Manuel 

Barboza de Queiroz Escrivão da  Camara o escrevi e assignei 
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| 1 e | 2. Aproveitamento de afloramentos para edificação de habitações e uso agrícola (Valabrigoso, f. Mezio) 



 

 

| 3. Penedo com cruz. Vila Boa de Baixo (f. Ferreiros de Tendais). 

| 4. Senhor dos Martírios (f. Penude) | 5. Senhor dos Desamparados (f. Penude) 



 

 

| 6. e | 7. Ermida de São Pelágio, Forjães (f. Fontoura). Implantação. 



 

 

| 8. | 9. | 10. Ermida de São Pedro do Campo (f. Tendais). Implantação, cabeceira e fachada (orientada a Norte). 



 

 

| 11. | 12. | 13. Ermida do Senhor da Boa Morte (f. Gralheira). Volumetria, fachada e interior  (o cruzeiro inicial subsiste). 



 

 

| 14. Edícula (chamada Cruz do Rossão) (f. Gosende). 

| 15. Ermida do Senhor dos Aflitos  
(a cabeceira foi edícula de cruzeiro) (f. Pretarouca) 



 

 

| 16. | 17. Edícula do cruzeiro do Senhor dos Desamparados (f. Penude): vistas lateral e frontal. 

| 18. Edícula (de construção recente) do cruzeiro dedicado ao Senhor dos Martírios (f. Penude). 



 

 

| 19. Ermida da Virgem dos Milagres, Dornas (f. Pre-
tarouca). Suporte para púlpito exterior. 

| 20. Púlpito exterior da ermida da Virgem da Encarnação, Vila Boa de Baixo (f. Ferreiros de Tendais)  



 

 

| 21.  Ermida de São Pedro do Monte (f. Ovadas). Púlpito. 

| 22.  Ermida do Calvário (f. São Cristóvão de Nogueira). Suporte de púlpito. 



 

 

| 23.  Ermida do Desterro (f. Sé). Púlpito. 

| 24.  Ermida do Fojo (f. Gosende). Púlpito. 

| 25.  Ermida de Aveloso (f. Tendais). Púlpito móvel. 



 

 

| 26.  Cristo humilhado da ermida da Virgem da 
Esperança (f. Almacave). 

| 27.  Virgem das Candeias (f. Avões) 

| 28.  Ermida de Aveloso (f. Tendais). Púlpito móvel. 

| 29.  Menino Jesus (f. Penajóia)  . 



 

 

|30. Ermida  de São Cristóvão (f. Felgueiras) 

|31. Ermida de Virgem do Monte (f. Alvarenga) | 32. Ermida do Senhor do Amparo (f. Alhões) 



 

 

| 33. e | 34. Ermida  de São Gonçalo (f. Barrô) 



 

 

| 35. Interior (nave e capela-mor) do santuário da Virgem dos Remédios 
(f. Sé). 

| 36. | 37. Altares colaterais do Calvário (f. São Martinho de Mouros), 

| 38. Capela-mor da ermida-santuário da 
Virgem da Encarnação (f. Penajóia), 



 

 

| 41. Ermida-santuário da Virgem da Assunção, em Ruivais (F. Ferreiros de Tendais). 

| 39. Ermida da Virgem da Estrela (f. Oliveira do Douro). | 40. Ermida da Virgem da Guia (f. Almacave). 



 

 | 43. Ermida de Santo António (f. Alvarenga) 

| 42. Ermida de Santa Luzia (f. Sande). 



 

 

| 44. Ermida de Santo Amaro (f. Barrô) 

| 45. Ermida da Virgem da Esperança  
(f. Oliveira do Douro) 

| 46. Ermida de Santa Isabel (f. Travanca) 



 

 

| 47. | 48. Igreja de São Miguel de Oliveira do Douro (antes e depois da construção da torre sineira que deve ter ocorrido 
no início do século  XX). 



 

 

| 49. Ermida de São Vicente  (f. Tendais). A fachada abre-se a sul, ante a povoação de Sá. 

| 50. Campanário da ermida de São Sebastião 
de Medelo (f. Almacave) 

| 51. Sineta da ermida da Virgem da Concei-
ção de Penelas (f. Cambres) 



 

 

| 53 Ermida de São João  de Torre de Beba  (f. 
Cárquere) 

| 52. Implantação da ermida de São Sebastião de Codeçais (f. Sobradinho do Paiva). 



 

 

| 54. Implantação da ermida de São João, no lugar de Torre de Beba (f. Cárquere) 

| 55. Cabeceira da ermida de São João em 
Torre de Beba (f. Cárquere) 

| 56. Pormenor do embasamento da estrutura da 
ermida de São João, Torre de Beba (f. Cárquere) ) 



 

 

| 57. Adro da ermida de São Lourenço, em Bustelo de Noninha (f. Alvarenga). 

| 58. Adro da ermida de Santa Ana, em Aveloso (f. Tendais). 



 

 

| 59. Fontanário sito junto ao santuário dos Ruivais  
(f. Ferreiros de Tendais) 

| 60. Fontanário sito junto ao santuário da Virgem do  Fojo  
(f. Gosende) 

| 61. Fontanário sito junto à ermida do Divino Espírito Santo (f. Sé). 



 

 

| 62. Casa de romeiros junto à ermida de São Pedro do Campo (f. Tendais). 

| 63. Casa de romeiros junto ao santuário da Virgem do Fojo (f. Gosende). 



 

 

| 64. | 65 Relógio de sol e marca no solo que assina-
lam a utilização da ermida como ponto de demarca-
ção  no espaço aldeão. Ermida da Virgem da Con-
ceição, Ester de Cima (f. Ester).  



 

 

| 66.  | 67. | 68. Santuário da Virgem dos Remédios (casa da 
Irmandade, sacristia, capela-mor, corpo e campanários), escadório 
e capela da Sagrada Família   



 

 

| 69.  | 70. | 71. | 72. Ermida do Desterro (fachada);  imagem de São Pedro (patrono da Irmandade); imagem de «São» 
Gonçalo ; implantação da ermida no espaço urbano (junto a cruzamento). 



 

 

| 73.  | 74. Vista  aérea do castelo de Lamego com local de 
implantação da ermida do Salvador ; e fachada da ermida de 
Virgem do Socorro, junto da qual se entrava para a ermida de 
São Salvador (f. Almacave). 



 

 

| 75.  | 76. | 77. Ermida de Moledo, dedicada à Virgem da Ajuda; caixa de esmolas para obras caritativas; ruínas da 
albergaria (f. Penajóia). 



 

 

| 78. | 79. Implantação da capela de Santa Maria Madalena; volumetria do edifício. Caldas de Aregos (f. Miomães). 



 

 

| 80. Ermida da Virgem das Cales (f. São Cristóvão de Nogueira). 

| 81. Imagem da Virgem das Cales ( 
f. São Cristóvão de Nogueira). 



 

 

| 80. | 81. | 82. Santuário do Senhor dos Desamparados (f. Oliveira do Douro): corpo (sacristia e capela-mor); pormenor 
dos arranques dos arcos do projectado corpo; implantação da ermida. 



 

 

| 83. | 84. | 85. Santuário do Senhor dos Desamparados (f. Oliveira do Douro): retábulo maior; Cristo humilhado; lavató-
rios. 



 

 

| 86. | 87. | 88. Igreja de São Sebastião de Bigorne (corpo e torre sineira); imagem do patrono (século XV); imagem de 
Santa Luzia  devoção de altar colateral da igreja (séc, XVIII). 
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Quadro 1 - administração, população e sociedade em Montemuro (1758) 

Nome Província Bispado Comarca Termo Padroado ou Donatário
Alvarenga Beira Alta Lamego Lamego Alvarenga Universidade de Coimbra 
Espiunca  Beira Baixa Lamego Barcelos Paiva Casa de Bragança 
Baltar do Cabril Beira Lamego Lamego Concelho de Cabril Comendador João da Bemposta 
Ester Beira Lamego Lamego Concelho de Parada de Ester  

(Ester de Baixo) 
Concelho de Castro Daire  
(Ester de Cima) 
Concelho do Couto da Ermida (Faifa) 

 

Gosende  Lamego Lamego É termo sobre si Rei D. José 
Mezio Beira Alta Lamego Lamego É termo e concelho sobre si Rei 
Moimenta de Baltar Beira Lamego Lamego Concelho de Cabril Comenda do Senhor D. João, filho que ficou do senhor D. Francisco  
Monteiras Beira Alta Lamego Lamego Concelho de Castro daire Rei  
Moura Morta Beira Alta Lamego Lamego Concelho de Moção Comenda de Cristo 

Comendador João Bernardes Malafaia 
Parada de Ester Beira Alta Lamego Lamego Concelho em sim mesmo Rei 
Picão Beira Lamego Lamego  Comenda de Cristo  
Pinheiro Beira Baixa Lamego Lamego Concelho de Moção  Comenda de Cristo? 

Comendador João Bernardes Malafaia, natural da vila de Arouca 
Sobradinho de Paiva Beira Lamego Lamego Couto da Ermida da Paiva  
São João Baptista de Cinfães Beira Lamego Lamego Concelho de Cinfães Conde do Sabugal e Óbidos  
Alhões Beira Lamego Barcelos Nam tem termo seu Comenda do Senhor Dom João 

São João Baptista de Bustelo da Laje Beira Lamego Barcelos Concelho de Ferreiros Casa de Bragança 
Ermida do Douro Beira Baixa Lamego Barcelos  Fás termo em si mesmo El Rei  
Ferreiros de Tendais Beira Alta Lamego Barcelos Ferreiros de Tendais  Casa de Bragança 
Gralheira Beira Lamego Barcelos Concelho de Ferreiros de Tendais Casa de Bragança 
São Miguel de Oliveira Beira Lamego Barcelos Não refere Não refere 
Ramires Beira Lamego Barcelos  Concelho de Ferreiros [de Tendais] Casa de Bragança 
Nogueira Beira Lamego Lamego  Conde das Galveias 
Santa Marinha de Nespereira Beira Lamego Lamego Concelho de Sanfins Não tem senhorio 
Santo Erício de Nespereira Beira Lamego Lamego Não refere Infantado 
Souselo  Beira Alta Lamego Lamego  Concelho de Sanfins El-Rei 
Tarouquela Beira Lamego Lamego Concelho de Sanfins Beneditinas  
Travanca do Douro Beira Alta Lamego Lamego Concelho de Sanfins El-Rei 
São Tiago de Piães Almeida Lamego Lamego Concelho de Sanfins  
Tendais Beira Lamego Barcelos Concelho de Tendais El-Rei 
Escamarão Beira Alta Lamego Lamego Concelho de Sanfins Couto beneditino 
Espadanedo Beira Alta Lamego Lamego Concelho de Sanfins Beneditinas/El-Rei 
Fornelos Beira Baixa Lamego Lamego Concelho de Sanfins El-Rei 
Moimenta do Douro Beira Lamego Lamego Concelho de Sanfins El-Rei 
Almacave      
Arneiros    Lamego Rei 
Avões Beira Lamego Lamego Lamego  
Bigorne Beira Alta Lamego Lamego Lamego  Rei 
Cambres Alta Beira Lamego Lamego Lamego  
Ferreiros de Avões Beira Lamego Lamego   
Magueija Beira Lamego Lamego Lamego 

Não tem termo mas hé concelho 
Rei 

Penajóia Beira Lamego Lamego Lamego Rei 
Conde da Atouguia (pagam os moradores certos foros) 

Penude Beira Lamego Lamego Lamego Rei 
Pretarouca Beira Lamego Lamego Lamego Este povo de Portarouca, algum dia era Couto do R. Deam de lamego, porem hoje já nam he 
Samodães   Lamego Lamego Lamego  
Sande Beira Lamego Lamego   



 

 

  

 

Sé Beira Lamego Lamego Lamego  
Nome Província Bispado Comarca Termo Donatário 
Anreade  Beira Alta Lamego Lamego Cabeça de concelho Rei 
Barrô Beira Alta Lamego Lamego S. Martinho de Mouros Rei  
Cárquere Beira Alta Lamego - Concelho de Resende Almirante do Reino 
Feirão Beira Alta Lamego Lamego Não refere Rei 
Felgueiras de Resende Beira  Lamego Lamego Não refere Não refere 
Fontoura Beira Baixa Não refere Não refere Não refere Rei 
Freigil Beira Lamego Lamego Concelho de Aregos Rei 
Miomães Beira Lamego Lamego Concelho de Aregos Rei 
Ovadas Beira Lamego Lamego Concelho de Aregos Rei 
Panchorra  Beira Lamego Lamego Concelho de Aregos Rei 
Paus Beira Lamego Lamego Não refere Universidade de Coimbra 
Resende Beira Lamego Não refere Não refere Não refere 
São Cipriano Beira Lamego Lamego Concelho de Aregos Rei 
Fontoura Beira Baixa Lamego Lamego Não refere Rei 
São Martinho Beira Alta Lamego Lamego Não refere Rei 
Aregos Beira Alta Lamego Lamego Aregos Rei 

 
  



 

 

  

 

Quadro 2 - Eclesiástico. Montemuro (1758) 

NOME ORAGO PADROADO NOME DATA MEMÓRIA TÍTULO RENDA/
CONGRUA 

BENEFICIADOS 

Alhões São Pelágio Reitor da Ermida Cura   6500 
40 alqueires 
de centeio, 2 almudes 
de vinho, 
2 alqueires 
de trigo 

 

Almacave Santa Maria Maior Sé Apostólica/Deão José de Santa Maria 
Evangelista Taveira, reitor 

13-7-1758 Reitor 100000 (aprox.)   

Alvarenga Santa Cruz  Luís Vieira Tristão  Reitor 150000 1 beneficiado, data do Papa 
(80000 rs de renda) 

Anreade  S. Miguel Alpendurada/Bispo João de Paiva  Reitor 180000 2 beneficiados ou capelães 
colados c/ remuneração  de 
60000 (anual)  

Aregos São Romão Reitor de Anreade João Macedo  Cura 67600 
10000/40 alq. de milho/1 pipa 
de vinho 

 

Arneirós São Sebastião Mitra de Lamego Manuel da Costa Guerreiro, 
vigário 

13-7-1758 Vigário colado 80/100000  

Avões São João Baptista Tesoureiro-mor da Sé António de Magalhães e Brito, 
vigário 

 Vigário 200000  

Baltar do Cabril Virgem da Assunção Bispo de Lamego Manuel Leite Teixeira Não datada Reitor 200000  
Barrô Santa Maria Fernando Luís de Azevedo José Mendes de Azevedo  Vigário 180000  
Bigorne São Sebastião Cabido de Lamego Caetano Rodrigues, cura 20-5-1758 Cura 24000  
Bustelo da Lage São João Baptista Abade de Ferreiros Cura   4000 

 
41 alqueires de pão 
37 almudes de vinho mole 

 

Cambres São Martinho Real João Veloso de Araújo, 
beneficiado 

20-5-1758 Vigário 40000 2 raçoeiros beneficiados 

Cárquere Santa Maria Colégio de Coimbra (S.J.) Jorge Botelho Borges  Reitor 40000 (C.)  
Cinfães São João Baptista Ordinário/ 

Santa Sé 
Vigário 
Colado 

  20000/ 
40000 

 

Ermida do Douro São Pedro Apóstolo Santa Sé/ 
Almirante de Portugal 

Abade   450000  

Escamarão Nossa Senhora da Natividade Religiosos de Alpendurada Colado   8 ½ moedas  
Espadanedo São Cristóvão Rei (Padroado Real)/ 

Religiosos de Alpendurada 
Abade Colado   420000  

Espiunca São Martinho    Vigário 50000  
Ester São Pedro Apóstolo Bispo de Lamego Bernardo Ferreira da Costa, 

Abade 
17-5-1758 Abade 300000  

Feirão Santa Luzia Reitor de Cárquere Manuel Luís de Carvalho  Cura 95000  
Felgueiras São João Baptista Abade de Resende Manuel Ferreira da Fonseca  Vigário Sem pensão  
Ferreiros de Avões Virgem das Candeias Ordinário Luís Tinoco de Faria 30-4-1758 Abade 300000  
Ferreiros de Tendais São Pedro  Casa de Bragança Abade   400000 Dois beneficiados 
Fontoura São João Baptista Reitor de S. Martinho de 

Mouros 
José de Azevedo  Cura 6000/1 pipa de vinho, 20 

medidas de trigo e centeio 
 

Fornelos São Martinho Ordinário/ 
Santa Sé 

Abade   450000  

Freigil Santa Maria Bispo Manuel Pereira da Costa 
Viana 

 Abade 400000  

Gosende São Pedro Apóstolo Beneficiado da  
Colegiada de S. Martinho de 
Mouros 

Manuel de Castro Cardoso, 
cura 

28-8?-1758 Cura anual 6000  
60 alqueires de centeio 

 

Gralheira Nossa Senhora da Graça  Abade de Ferreiros Cura   40000  
Magueija São Tiago Apóstolo Cabido de Lamego Manuel Dias, cura 9-3-1758 Cura anual 50000  
Mezio São Miguel  Abade de Britiande Manuel Rodrigues, cura Não datado Cura anual 6000  



 

 

  

 

2 alqueires de trigo 
2 almudes de vinho 

Miomães São João Baptista Bispo Bento de Sousa  Abade 550000  
Moimenta de Baltar São Martinho Reitor de Baltar Francisco Pinto, cura Não datado Cura 8000 reis 

2 alqueires de trigo 
1 pipa de vinho 

 

Moimenta do Douro São Martinho Bispo de Lamego Abade   70000  
Moura Morta Virgem da Apresentação Reitor do Pinheiro Manuel Henriques Carvalho, 

vigário 
8-6-1758 Cura confirmado Não refere  

Nespereira Santa Marinha Rei (Padroado Real) Abade   600000  
Nespereira Santo Erício Mártir “Reserva Pontifícia” Reitor   180000  
Nogueira São Cristóvão Mártir Rei Reitor   100000 1 benefício simples 

(80000) 
Oliveira do Douro São Miguel o Anjo Bispo de Lamego Abade   150000  
Ovadas São Pelágio Concurso Jacinto de Sousa Bernardes  Reitor 200000  
Panchorra  São Lourenço Reitor da Freguesia de 

Ovadas 
Pedro da Silva  Cura 12000  

23 alq. Vinho 
40 alq. pão 
(cóngrua) 

 

Parada de Ester São João Baptista Padroado Real   Abade 300000 reis   
Paus São Pedro A. Colegiada de S. Martinho de 

Mouros /vs. Mitra  
Manuel Pinheiro da Fonseca  Cura 20000 (ordenado)+ pé-de-

altar= 
100000 circa 

 

Penajóia São Salvador Freiras de Santa Clara da 
Cidade do Porto 

Pedro Monteiro Coutinho e 
Queirós, vigário 

20-5-1758 Vigário 160000  

Penude São Pedro Marquês de Marialva Veríssimo António de 
Carvalho, abade 

Não datada Abade 2000 cruzados  

Piães São Tiago Apóstolo     400000 Três 
60000 
30000 
20000 

Picão São Tiago Reitor do Pinheiro António Correia de Azevedo, 
vigário 

5-5-1758 Cura in perpetuum 3000 reis 
30 alqueires de trigo 
30 alqueires de centeio 
22 almudes de vinho 

 

Pinheiro São João Baptista Padroado Real Manuel Correia Ferrão, reitor 2-5-1758 Reitor ou vigário 40000  
Pretarouca São Nicolau Bispo Deão de Lamego Manuel Rodrigues, cura 20-5-1758 Cura anual 20000  
Ramires Santa Marinha Abade de Miomães Cura   12000  
Resende Santíssimo Salvador Almirante do Reino Luís de Sequeira  Abade 750000  4 benefícios simples que o 

Abade apresenta (1 a 130000 
e os outros a 100 mil cada 
um, «conforme os frutos e os 
anos») 

Samodães São Pedro Mosteiro de Salzedas José Bernardo Machado, 
abade 

25-4-1758 Abade 300000   

Sande São Tiago Apóstolo  Alexandre de Magalhães e 
Madureira, vigário 

15-4-1758 Vigário ad nutum? 100000 (com frutos 600000)   

São Cipriano São Cipriano Concurso (Bispo) José Pinto de Sequeira  Reitor 300000   
São Martinho São Martinho de Tours Universidade de Coimbra João da Cruz  Reitor 27000/70 alq. de centeio  Colegiada com 8 beneficiados 
Sé São João Baptista  Diogo António Vieira, vigário 20-6-1758    
Sobradinho de Paiva Santa Maria Maior Padroado Real Francisco António da Silva e 

[…], encomendado 
 Reitor 150000  

Souselo Santo André Bispo de Lamego/ 
Religiosos de Alpendurada 

Abade   450000  

Tarouquela Santa Maria Maior Religiosas de São Bento do 
Porto 

Reitor Colado   320000  

Tendais Santa Cristina Casa de Bragança Abade    1 Benefício simples 
(100000) 

Travanca do Douro Santa Leocádia Ordinário Abade   500000  

 



 

 

  

 

Quadro 3 - Igrejas e padroados de Montemuro (1758) 
 
Paróquia Orago Padroado Localização N.º 

altares 
Invocações 
(CM) 

Nave Irmandades Confrarias 

Alhões São Pelágio Reitor da Ermida  Dentro do lugar 3 São Pelágio Santa Catarina 
Virgem 

  

Almacave Santa Maria 
Maior 

Sé Apostólica/Deão (1758) 
Mitra de Lamego (1768) 

 5 Santa Maria Maior 
São José 

São João Evangelista 
São Miguel 
Santo António 
Virgem da Graça 
Virgem da Conceição 
Senhor da Agonia 
Almas 
São Caetano 
Santa Catarina 

Almas 
Santíssimo 
Sacramento 

Virgem da Graça 
Virgem da 
Encarnação 
Senhor da 
Agonia 
Senhor do Bom 
Despacho 
São Miguel 

Alvarenga Santa Cruz Não refere (1758) 
Real (1768) 

Quasi mista ao lugar da Villa 3 Santíssimo 
Sacramento 
 

Senhor J.H.S 
Virgem do Rosário 

Almas  

Anreade São Miguel Mosteiro de Alpendurada/Bispo (1758) 
Mosteiro de Alpendurada (1768) 

Fora 5 Santíssimo 
Sacramento 
Virgem do Rosário 
São Miguel 

Menino Jesus 
São Francisco 
Santo António 
Virgem do Rosário 
São Sebastião 
São Gonçalo 
Santa Rita de Cássia 
São João de Deus 
Santa Eufémia 

Almas Santíssimo 
sacramento 
Menino Jesus 
Virgem do 
Rosário 
São Sebastião 
São Gonçalo 

Arneirós São Sebastião Mitra de Lamego (1758 e 1768) Esta entre dous lugares de Arneiros e Chães 5 [São Sebastião] Virgem do Rosário 
Bom Jesus 
Santo António 
Almas 

Bom Jesus  

Avões São João 
Baptista 

Tesoureiro-mor da Sé de Lamego (1758 e 1768) Esta cita no fundo da freguezia no lugar chamado do 
Adro 

3 [São João Baptista] Virgem do Rosário 
Menino Jesus 

Santíssimo 
Sacramento 
Virgem do 
Rosário 
Menino Jesus 

 

Baltar do Cabril Virgem da 
assunção 

Mitra de Lamego (1758 e 1768) He a parochia junto as cazas da Rezidençia distante de 
vizinhos 

3 Virgem da 
Assunção 
Virgem do Rosário 
Santo Cristo/Menino 
Deus 

   

Barrô Santa Maria 
Maior 

Fernando Luís de Azevedo (1758 e 1768) – era 
Comendador da Ordem de Malta 

Meio da freguesia 3 Virgem da 
Assunção 

Santa Ana 
Menino Jesus 
São Sebastião 

São Pedro 
(clérigos) 
Almas 

 

Bigorne São Sebastião Cabido da Sé de Lamego (1758 e 1768) Esta a igreija fora do lugar 3 [São Sebastião] Virgem do Rosário 
Santo António 

  

Bustelo São João 
Baptista 

Abade de Ferreiros (1758) 
Beneficiado da igreja de Ferreiros (1768) 

Fora do lugar 3 São João Baptista São Pedro 
Virgem do Rosário 

  

Cambres São Martinho Real (1758 e 1768) No Lugar da Corredoura 5 [São Martinho] Virgem do Rosário 
Menino Jesus 
São José 
Almas 

Almas 
Menino Jesus 

 

Cárquere Santa Maria Colégio de Coimbra S.J. (1758) 
Real (1768) 

Meio da freguesia 4 Virgem de Cárquere 
Santo Inácio de 
Loiola 
São Francisco 
Xavier 

São João (privada) 
Virgem de Jaspe (a Branca) 
São Francisco de Assis 

  

Cinfães São João 
Baptista 

Ordinário/Santa Sé (1758) 
Mitra de Lamego (1768) 

No meio desta freguezia em hum povo chamado Sinfains 4 São João Baptista Virgem do Rosário 
Santa Catarina 

Almas  

Ermida do Douro São Pedro 
Apóstolo 

Santa Sé/ 
Almirante de Portugal (1758) 

Esta igreja fica em solidão 3 [São Pedro 
Apóstolo] 

Santo António (antes de 
Jesus) 

 São Pedro 



 

 

  

 

Almirante de Portugal (1768) Virgem do Rosário (antes de 
Santa Catarina) 

Escamarão Virgem da 
Natividade 

Mosteiro de Alpendurada (1768 e 1758) Esta em lugar 3 Virgem da 
Natividade 
São Bento 
São Miguel 

Virgem dos Milagres 
Virgem da Graça 

  

Espadanedo São Cristóvão Real/Mosteiro de Alpendurada (1758) 
Real (1768) 

A paróquia esta como disse na faldra de um monte 3 São Cristóvão 
São Pedro 
Santo António 
Santa Quitéria 
 

Virgem do Rosário 
São Sebastião 

Almas  

Ester São Pedro Mitra de Lamego (1758 e 1768) A paroquia e Igreja matriz se acha cituada bem no meyo 
da povoação deste lugar de Ester de baixo 

4 São Pedro Apóstolo Virgem do Rosário 
Santa Luzia 
Cristo crucificado 

  

Feirão Santa Luzia Reitor de Cárquere (1758 e 1768) Cimo do povo 3 Santa Luzia Virgem do Rosário 
Menino Jesus 

  

Felgueiras São João 
Baptista 

Abade de Resende (1758 e 1768) No fim do lugar de Felgueiras 4 São João Baptista Virgem 
São Sebastião 
Menino Jesus 

  

Ferreiros de Avões Virgem das 
Candeias 

Mitra de Lamego (1758 e 1768) A Igreja della está sita no mey da mesma freguezia 3 [Virgem das 
Candeias] 

Virgem 
Menino Jesus 

Virgem 
Menino Jesus 

 

Ferreiros de 
Tendais 

São Pedro  Casa de Bragança (1758) 
Rainha (1768) 

A paroquia desta vila esta junto a ela 3 São Pedro Apóstolo Jesus 
Virgem do Rosário 

São Pedro (de 
Clérigos) 

 

Fontoura São João Reitor de São Martinho de Mouros (1758 e 1768) Está dentro de um lugar 3 São João Baptista Virgem 
São Sebastião 

Almas  

Fornelos São Martinho Mitra de Lamego/Santa Sé (1758) 
Mitra de Lamego (1768) 

Esta fora de lugar 3 São Martinho 
São José 

Virgem do Rosário 
Cristo crucificado 

Almas 
Ordem Terceira 

Senhor 
Virgem 
Menino Jesus 
São Lourenço 
São Sebastião 
São Gonçalo 
São Brás 

Freigil Santa Maria Mitra de Lamego (1758 e 1768) Fora do lugar no meio da freguesia 2 Virgem da 
Purificação 

São Sebastião   

Gosende São Pedro Beneficiado da Colegiada de S. Martinho de 
Mouros (1758 e 1768) 

A Parochia esta no meio do lugar de  gozende 4 [São Pedro 
Apóstolo] 

Virgem do Rosário 
São Sebastião 
Almas 

Almas  

Gralheira Virgem da 
Graça 

Abade de Ferreiros de Tendais (1768)  3 Virgem da Graça Virgem do Rosário 
São Sebastião 

  

Magueija São Tiago 
[Maior] 

Cabido da Sé de Lamego (1758 e 1768)  5 [São Tiago 
Apóstolo] 
 

Senhor 
Virgem do Rosário 
Menino Jesus 
São Sebastião 
São Brás 

Menino Jesus  

Mezio São Miguel Abade de Britiande (1758 e 1768) A parochia desta freguezia está fora, em hum vale bem 
perto da povoaçam do Mezio 

3 Santíssimo 
Sacramento 

Virgem do Rosário 
Virgem da Conceição 

  

Miomães São João 
Baptista 

Mitra de Lamego (1758 e 1768) Junto ao lugar de Miomaes 3 Santíssimo 
Sacramento 
São João Baptista 
Santo António 

São Gonçalo 
Virgem do Rosário 
Cristo crucificado 
São Sebastião 

Santíssimo 
Sacramento 
Virgem 
Menino Jesus 
São Sebastião 

 

Moimenta de 
Baltar 

São Martinho Reitor de Baltar (1758 e 1768) A paroquia esta fora do lugar 3 São Martinho Virgem 
São Sebastião 

  

Moimenta do 
Douro 

São Martinho Mitra de Lamego (1758 e 1768) No povo que se acha místico á igreja […] no cimo do 
povo 

3 São Martinho Cristo 
Virgem 

São Pedro 
(clérigos) 

 

Moura Morta Virgem da 
presentação 

Reitor do Pinheiro (1758 e 1768) A Igreja esta junto ao lugar a parte do Nascente  3 [Virgem da 
Apresentação] 

Virgem do Rosário 
São Sebastião 

  

Oliveira do Douro São Miguel Mitra de Lamego (1758 e 1768)      Senhor 
São Miguel 
Virgem do 
Rosário 
Jesus 

Ovadas São Pelágio Por concurso (1758) Assima do lugar do Bairral 3 Santíssimo Santíssimo Nome de Jesus   



 

 

  

 

Mitra de Lamego (1768) Sacramento Virgem do Rosário 
Panchorra São Lourenço Reitor de Ovadas (1758 e 1768) Ao fundo do lugar da Panchorra 3 [São Lourenço] Virgem do Rosário 

São Sebastião 
  

Parada de Ester São João 
Baptista 

Real (1758 e 1768) A Parochia esta situada no Cimo da Villa de Parada fora 
do Povo 

4 Santíssimo 
Sacramento 

São Sebastião 
Virgem do Rosário 
Santo António 
Senhor da Agonia 

  

Paus São Pedro Beneficiado da Colegiada de S. Martinho de 
Mouros /vs. Mitra (1758) 
Beneficiado da Colegiada de S. Martinho de 
Mouros (1768) 

Situada no fundo de um lugar e fora de vizinhos 5 São Pedro Apóstolo Menino Jesus 
Virgem do Rosário 
São Sebastião 
Cinco Chagas 

  

Penajóia São Salvador Convento de Santa Clara do Porto (1758 e 1768) A parochia esta junto ao sima da freguezia, fora dos 
povos 

4 São Salvador Menino Jesus 
Virgem do Rosário 
São José 

São Salvador 
São José 

 

Penude São Pedro Marquês de Marialva (1758 e 1768) Tem a parochia fora do lugar 4 [São Pedro 
Apóstolo] 

Virgem do Rosário 
Senhor Jesus 
Cristo crucificado 
Virgem da Guia 

  

Picão São Tiago Reitor do Pinheiro (1758 e 1768)  3 São Tiago e SS. Virgem do Rosário 
São Sebastião 
Menino Jesus 

Santíssimo 
Sacramento 

 

Pinheiro São João 
Baptista 

Real (1758 e 1768) Esta igreja está situada fora de Lugar 5 Santíssimo 
Sacramento 
São João Baptista 
Virgem da 
Conceição 
São Francisco 
Xavier 

Virgem do Rosário 
Santo Amaro 
Menino Jesus 

Virgem do 
Rosário 

 

Pretarouca São Nicolau Deão da Sé de Lamego (1758 e 1768) A Paroquia esta dentro deste Lugar de Portarouca 2 [São Nicolau] Jesus 
Virgem do Rosário 

  

Ramires Santa Marinha Abade de Miomães (1758 e 1768) No meio do lugar de Ramires 3 Santa Marinha Virgem do Rosário 
São Sebastião 

  

Resende São Salvador Almirante de Portugal (1758 e 1768) Fora de vizinhança 4 Santíssimo 
sacramento 
São Salvador 

Virgem do Rosário 
São Sebastião 
Almas 

Almas  

Samodães São Pedro  Mosteiro de Salzedas (1758 e 1768) A paroquia esta fora do lugar de Samudaens 3 Santíssimo 
Sacramento 
[São Pedro 
Apóstolo] 
[São Bernardo] 

Virgem do Rosário 
Menino Jesus 

Almas (Virgem do 
Rosário) 

 

Sande São Tiago Vigário de Avões (1768) A Igreja está sita no meyo da villa 5 Santíssimo 
Sacramento 
[São Tiago 
Apóstolo] 

Virgem da Graça 
Virgem da Conceição 
Menino Jesus 
São Miguel e as Almas 

Almas  

Santa Marinha de 
Nespereira 

Santa Marinha Real (1758 e 1768) Situada no melhor assento e coração do vale 3 [Santa Marinha] Virgem do Rosário 
São Sebastião 

Senhor  

Santo Erício de 
Nespereira 

Santo Erício Mitra de Lamego (1768) No fundo de um monte 3 Santo Erício 
[São Miguel] 

Virgem da Conceição 
Santo Cristo 

  

São Cipriano São Cipriano Bispo (1758) Fora de vizinhança alguma 4  Virgem do Rosário 
São Sebastião 
São Francisco 

São Francisco  

São Cristóvão de 
Nogueira 

São Cristóvão Real (1758 e 1768) A igreja desta freguesia está situada no meio della 4 Santíssimo 
Sacramento 
São Cristóvão e 
Menino Jesus 

Virgem do Rosário 
São Francisco 
São Sebastião 
São Cristóvão 
São José 
Cristo Crucificado 

Almas 
São Francisco 

Santíssimo 
Sacramento 
Virgem do 
Rosário 
São Cristóvão 
Menino Jesus 

São Martinho de 
Mouros 

São Martinho Universidade de Coimbra (1758 e 1768) Está no meio da freguezia 5 São Martinho 
São Francisco 
Xavier 
Virgem da 
Conceição 

Virgem do Rosário 
Senhor das Chagas 
São Sebastião 
Virgem do Desterro 

Passos 
Almas 

 

São Tiago de Piães São Tiago Real (1768) No alto que em si compõem estes dous ribeiros, para o 3 Santíssimo Virgem do Rosário   



 

 

  

 

meio da freguezia esta situada a igreja de S. Tiago de 
Piães sitio solitário por ser dezerto 

Sacramento 
São Tiago 
Virgem da Soledade 
Santa Rita 

Cristo Crucificado 

São Romão de 
Aregos 

São Romão Reitor de Anreade (1758 e 1768) Dentro do lugar de S. Romão 3 [São Romão] Virgem do Rosário 
Virgem do Pilar 

Santíssimo 
sacramento 

 

Sé São João 
Baptista 

Mitra de Lamego (Sé) Couto da Sé 10  São Tiago 
São Miguel 
Santa Luzia 
São Nicolau Tolentino 
Santa Maria Madalena 
São Brás  
São Pedro 
Santa Maria 
São Lourenço 
Santa Maria do Tesouro 

Almas 
 

 

Sobradinho de 
Paiva 

Santa Maria 
Maior 

Real (1758 e 1768) A Paroquia esta situada fora de Lugar 3 [Virgem] Virgem do Rosário 
São Sebastião 

  

Souselo Santo André Mitra de Lamego/Mosteiro de Alpendurada (1758) 
Mitra de Lamego (1768) 

 3 Santíssimo 
Sacramento 
Santo André 
Santo António 
Menino Jesus 
Virgem da 
Conceição 
São Pedro e São 
Paulo 
Cristo 

Cristo crucificado 
Virgem das Neves 

 Senhor 
Virgem das 
Neves 
Senhor Jesus 

Tarouquela Santa Maria 
Maior 

Mosteiro de São Bento de Avé Maria (1758 e 1768) Está situada dentro da freguezia quazi junto ao monte e 
principio do valle de Tarouquella 

5 Santa Maria Cristo crucificado 
Virgem do Carmo 
São Gonçalo 
Virgem do Rosário 

 Senhor 
Almas 
Virgem do 
Rosário 

Tendais Santa Cristina Casa de Bragança (1758) 
Real (1768) 

No fim do lugar de Quinham 3 Santíssimo 
Sacramento 
[Santa Cristina] 

Virgem do Rosário 
Menino Jesus 

Fiéis de Deus  

Travanca Santa 
Leocádia 

Mitra de Lamego (1758 e 1768) Fica quazi no meio da freguezia e só com a sua 
rezidencia 

3 Santa Leocádia 
São José 
Santa Ana 
São Sebastião 
Santo António 
Santo Inácio Bispo 
Menino Jesus 
(trono) 

Cristo crucificado 
Virgem da Conceição 
Virgem do Rosário 
Santa Luzia 

  

 

  



 

 

  

 

 
Quadro 4 - rios (Montemuro, 1758) 

PARÓQUIA NOME  CAUDAL EXTENSÃO NASCENTE/FOZ AFLUENTES ORIENTAÇÃO PEIXES/PESCARIAS MOINHOS PONTES REGADIO 
Cárquere  «curso arrebatado»  «passa pela freguesia um 

rio pequeno que tem sua 
origem no Monte de S. 
Cristóvão, freguesia de 
Felgueiras de Resende 
(…) e vai entrar no Rio 
Douro 

   «alguns moinhos de 
moer Pão» 

2 (cantaria) 
Carcavelos 
Corvo 

 

Ramires        1.º 40 moinhos de 
moer milhão e trigo 

  

Tarouquela [Douro]  Vai a barra da 
cidade do Porto 

       

Espiunca «rio da Ardena»   Vale de Nespereira 
Espiunca 

      

São 
Cristóvão de 
Nogueira 

2 regatos 
Douro 

Douro: 
-Muito arrebatado 

1.º nasce na 
serra da Cruz do 
Fojo 
2.º uma serra 
sobre a 
freguesia de 
Tendais 
1.º 1 légua 
2.º 1 ½ légua 
Douro: 
-120 léguas 

 Douro: 
-Lavadouro 
-Torneio  
-Tâmega 
- Paiva 
- Barosa 
- Cabrum 
- Outro 
[Bestança] 
 

 Douro: 
-Barbos 
-Trutas 
-Peixes miúdos 
- Eirós 
-Taínhas 
- Sáveis 
-Lampreias (meses de 
Fevereiro, Março, Abril, 
Maio e Junho) 
-Savelhas 
(Refere pesqueiras) 

Regatos: 
- 25 rodas  
7 azenhas (onde se 
moe azeitonas) 
movidas a bois 

Regatos: 
2 pontes de pedra 
1 de pau: 
- Sampaio (pedra e 
arruinada) 
- Canevesinhos 
(pedra) 
Lages (abaixo de 
Sampaio, pau) 

 

Santiago de 
Piães 

2 ribeiros 
Douro 

1.º piquena corrente 
2.º arrebatado curso 

1.º Casa de 
Arca-Douro 
2.º: Presa da 
Mata-Douro 
 

   Douro: 
- Sáveis 
-Lampreias 
- savelhas  
(refere pesqueiros 
particulares) 

   

Sobradinho a Baroza 
Rio teixeira 
O Bugalham 

Sitio da Alamoza, ao pe 
da Senhora da Lapa 
Nasce logo Caudalozo, 
e Corre todo o anno 
 
E desagua no rio Douro, 
em Castelo de Paiva 
 
 
 

  Teixeira 
Bugalhão 

Nascente/poente 
 

Bogas 
Barbos 
Bordalos 
Trutas 
Eirós 
 

Tem o sobredito Rio 
[Paiva] moinhos de 
maqui em varias 
partes de sua 
corrente 

Ponte de Cantaria, 
junto á vila de 
Castro Daire 
 

 

Sé Balsemão ou 
Ribeiro de Magueija 
 

Precipitado e caudaloso 4 léguas Serra do Rossão 
Barosa (Águas Mestras) 

Coura Poente/Nascente Pescarias de Abril a 
Outubro (livres) 
Escalos 
Trutas 
Eirós 

Muitos moinhos Campo Benfeito 
(pedra tosca) 
Pretarouca 
(cantaria) 
Lamelas (cantaria) 
Cidade (nova, de 
cantaria) 
Magueija (pau) 
Penude (pau) 

Tem levadas, presas e 
açudes e os povos 
usam livremente da 
água 

Sande Baroza          
Fontoura Bastança «Muito caudaloso»; «de 

curso arrebatado» 
1 légua «tem sua entrada no rio 

Douro no sítio de Porto 
de Rei» 

 S-N «Não tem pescaria 
alguma», «não cria peixe» 

«tem suas levadas e 
açudes (…) tem 
seus moinhos» 

«tem duas pontes 
de pedra de 
cantaria» 

 

Paus Bastança «vai pelo fundo das 
duas serras [Cardoso e 

2 léguas «tem o seu nascimento 
no alto da Serra de São 

   100 levadas (quase) 
80 moinhos 

  



 

 

  

 

S. Cristóvão]; Cristóvão e nascendo 
muito pobre, vai 
mendigando de uma e de 
outra banda e com as 
pobres fontes que recebe 
com estas enchentes de 
Inverno se faz tão 
soberbo que não cria 
peixe algum, pelo 
arrebatado curso com 
que corre, mas é de tanta 
virilidade que poucos 
haverá em Portugal que 
aproveitam tanta terra 
com a sua água» 

São 
Martinho 

Bastança          

Alhões Bestança Curso arrebatado (de 
Verão vai seco) 

1 légua de 
comprido 

Portas do Montemuro -
Douro 

 Sul / Norte 
Nascente / 
Poente 
 

Trutas Moinhos 
1 pisão 

2 pontes de pau 
- Ponte Velha 
- Ana Loba  

O povo usa livremente 
de suas águas 

Oliveira do 
Douro 

Bestança 
Cabrum 
Douro  

Cabrum: caudaloso 
Bestança: 
Arrebatados 

Bestança: 
freguesia de 
Tendais-Porto 
Antigo 
Cabrum: 
Panchorra – 
Lamprieira 
Douro: Manchas 
de Aragão-São 
João da Foz 

  Sul (Cabrum) Bestança e Cabrum: 
Escalos 
Trutas 
Enguias chamados eirós 
(Fazem-se pescarias de 
Verão) 

Referem-se 
moinhos no Cabrum 
e no Bestança 

Bestança: 
-Ponte de pedra 
(Pias) 
Cabrum: 
-Ponte Nova de 
pedra no sítio dos 
Moinhos 
- Ponte da Lagariça 
(pedra) 

Usam as águas 
livremente 

Tendais Bestança 
Covais 

Arrebatadissimos Serra do 
Pernaval 
Bestança: 
- Fenece no 
Douro 

Sul/Norte   Trutas 
(Meses proibidos) 
(Pescarias livres) 

Bestança: 
Bastantes moinhos 
de moer pão 

Bestança (3 pontes 
de pau) 
- Pias 
- Ponte Nova 
- Soutelo 
- Bustelo 

 

Penajóia Cabril 
 
Nasce no sima della [serra 
da Mesquitela] o Rio, ou 
ribeiro Cabril, e a sua 
propriedade mais notavel, he 
serem as suas agoas muito 
frias, e corre para dentro 
desta freguezia, e fenece no 
rio Douro 

Curso muito arrebatado 1 légua Desagua no Douro    Tem muitos 
moinhos de pão e 
um lagar de azeite 

Tem quatro pontes 
pequenas de pedra 
de lagea 

 

Ferreiros de 
Tendais 

Cabrum 
Bestança 

Caudalosos e 
arrebatados 

Serra de 
Montemuro - 
Douro 

  Sul / Norte Trutas 
Bogas 
(pescarias livres) 

Moinhos de farinha 
para pão (muitos) 

Cabrum (2 pontes 
de cantaria): 
- Lagariça 
- Ponte Nova 
Bestança (1 de 
cantaria e 3 de 
pau) 
-Pias (cantaria) 
-Bustelo 
-Soutelo 
-Covelas (a qual 
estava arruinada 
de uma cheia que 
houve no ano de 
1757) 
 

Os povos usam 
livremente das águas 



 

 

  

 

Ovadas Cabrum «corre todo o ano mas 
no Estio leva pouca 
água»; 
«seu curso é arrebatado 
e ruidoso em toda a 
corrente» 

2 léguas «tem seu princípio na 
serra da Guaralheira em 
um sitio que se chama 
“Casa da Neve”, «e tem 
duas léguas de corrente 
até onde entra no Rio 
Douro», «num sitio 
chamado lampreeira» 

  Trutas 
Bordalos 
«não há pescarias nem 
açudes particulares» 

6 moinhos Tem duas pontes 
no distrito da 
freguesia: uma de 
pedra de cantaria e 
outra de pau 

 

Panchorra  Cabrum «corrente arrebatada e 
caudalosa» 

2 léguas «tem seu princípio na 
serra da Gralheira em o 
sitio chamam “Casa da 
Neve”», «em uma 
pequena fonte»; 
«sepulta-se no Rio Douro 
em o sítio chamado 
Lampreeira» 

 S-N Trutas 
Bordalos 
«não há nele pescarias 
nem açudes particulares» 

   

São 
Cipriano 

Cabrum «Corre sempre 
caudaloso e no inverno 
muito cheio e no verão 
muito diminuto»; «em 
todo o circuito 
arrebatadíssimo? 

1 ½ légua «Nasce parte dele na 
Lagoa do Almirante –Mor 
deste Reino que é da 
freguesia de Resende e a 
outra parte nasce na 
Serra da Gralheira, 
termo de Ferreiros de 
Tendais»; «morre e 
acaba no Rio Douro». 

 S-N Trutas 
Bordalos «e são pescarias 
livres» 

25 rodas de 
moinhos «e tem 
mais esta freguesia, 
no lugar de Matos, 
um Moinho de 
Azeite, porém não 
mói com água, só 
sim com Bois» 

«Tem no lugar de 
Covelinhas 
passando para a 
freguesia de 
Ovadas uma ponte 
de cantaria» 

 

Gralheira Cabrum ou 
Da Gralheira 
Da Panchorra 
De Ovadas 

 Casa da Neve   Sul / Norte Trutas 
Escalos ou bordalos 
(pescarias livres no Verão) 

Muitos moinhos Ponte da Gralheira 
(pedra) 
Panchorra 
(cantaria) 
Ovadas (cantaria) 
São Cipriano  
(cantaria) 

Usam livremente das 
águas 

Resende Carcavelos   Serra de S. Cristóvão «e 
se mete no Douro, no 
sítio chamam Mirão» 

   45 moinhos   

Anreade  Carcavelos/Fornelos/Corvo  1 ½ / 2 léguas N. Monte de S. Cristóvão; 
D. Douro (Fumos/Mirão) 

  «Não cria peixes» «alguns moinhos de 
Pão» 

 Livre 

Sé Coura ou 
Ribeiro da Senra ou 
Ribeiro de Medelo ou 
Ribeiro da Porqueira (?) ou 
Rio das Lages 

Não é caudaloso 
porque é diminuto e de 
poucas águas (mas de 
inverno cresce muito 
com as enchentes) 

Quase 1 légua Serra das Meadas (por 
cima do lugar da Senra) 

  Não cria peixes Muitos moinhos e 3 
lagares de azeite 
(Fafel, e 2 nas 
Lages) 

Porto Cavalar 
(cantaria) 
Ponte da Olaria 
(cantaria) 
Ponte do Hospital 
(cantaria) 
Ponte do Colégio 
(cantaria) 
Ponte das Lages 
(cantaria) 
Medelo (pau) 
Fafél (pau) 
Lages (Vau) 
E mais duas 
particulares, d epua 
nas quintas do 
Cónego Clemente 
Vieira e na quinta 
de Dona Maria, 
viúva de António 
Leitão de Carvalho 

Tem presas e levadas 

Anreade  Douro   N. Manchas de Aragão, 
reino de Castela; 
D. S. João da Foz do 
Porto 

 E-O Barbos, escalos e bogas 
Lampreias (Fev-Abril); 
Sáveis (Abril-24 Junho); 
Mugens (Fev- Julho); 
Savelhas (Maio-Junho) 

   



 

 

  

 

Enguias (Abril-Junho); 
«as pesqueiras todas têm 
donos particulares onde 
quer que estão mas em 
todo o rio se pesca o peixe 
mencionado com outros 
artifícios de rede manuais 
sem contradição de 
pessoa algumas» 

Barrô Douro «sempre arrebatado até 
ao sítio chamado 
Manso onde a 
embarcação é mais 
perigosa, o qual sítio 
dista desta freguesia 
quatro légua para o 
Poente» 

   E-O Lampreias 
Sáveis 
Muges 
Bogas 
Escalos 
Barbiscos 
Solhas (Poço de Roncão) 
«tem muitas pesqueiras de 
pessoas particulares que 
muito estas pescam 
nelas» 

 «nesta freguesia, 
no ponto que 
chamam Piar, há 
vestígios de uma 
ponte que há 
memórias que a 
mandou fazer a 
senhora D. 
Mafalda, e de 
fronte, na freguesia 
de Barqueiros está 
um pilar que fez 
para a dita ponte 
que terá sessenta 
palmos de alto e 
com tal segurança 
e fortaleza que o 
não arruínam as 
enchentes do rio, 
por mais 
arrebatadas que ali 
corram as águas»  

 

Cinfães Douro Caudaloso 80 léguas Reino de Aragão-Barra 
da Cidade do Porto 

Bestança 
(nasce no 
Pernaval) 
- 1 légua 
- desagua em 
Souto do Rio 
- 4 moinhos 
com 8 rodas 
de moer pão 

Nascente/Norte 
(mais inclinado a 
Poente) 

Barbos 
Bogas 
Mugens 
E outros peixes miúdos 
Lampreias (Fevereiro até 
Junho) 
Há pesqueiras de 
senhores particulares 

   

Ermida do 
Douro 

Douro Muito precipitado 
Arrebatado para os 
altos 
Sossegado e largo onde 
finaliza (Barra); 
Arrebatado encostado a 
fraguedos mui altos 

 Reinos de Castela 
Barra da cidade do Porto 

Cabrum: 
- + ½ légua 
- Ponte de 
Lagariça 
- Ponte de 
Cabrum 
Bestança 
- Ponte das 
Pias 
- Há moinhos 
de pão 
Tâmega 
Paiva 

Nascente/Poente  Sável 
Lampreia (Fevereiro-Maio) 
Pescarias tem alguns 
particulares nas suas 
testadas de terras e 
quintas tem pesqueiras 
próprias e o senhor da 
terra tem em toda esta 
ribeira deste concelho seis 
peixes um  

   

Escamarão Douro Caudaloso 
Moderada a sua 
corrente no espaço de 
sete léguas para baixo 
até onde morre; 
Arrebatado em muitos 
pontos 

30 léguas (do 
Escamarão à 
Foz) 

Manchas de Aragão 
(dizem) 
São João da Foz 

Paiva (sitio do 
Castelo) 
- Nasce na 
fonte da 
Lamosa 
- 12 léguas 
de extensão 
- Cria: 
barbos, 
enguias, 

Nascente/Poente  Barbos 
Enguias 
Escalos 
Bogas 
Trutas 
Solhos 
Solhas 
Salmão (algum) 
 
Pescarias todo o ano livres  

   



 

 

  

 

escalos, 
bogas, trutas 
Tâmega 
(Entre Ambos 
os Rios) 
Arda 
(Pedorido) 
Sousa (lugar 
de Sousa) 
Louredo 
(Lavadouros) 
Rio da Ponte 
das Pias 
(Souto do 
Rio) 
Rio da 
Lagariça 
(Cabrum) 
Távora 
Pinhão 
Varosa 

A lampreia se paga o 
dízimo a Deus 

Espadanedo Douro      Barbos 
Mugens 
Escalos 
Enguias 
Bogas 
Truta 
Savéis 
Lampreia 
Salmões 
Solhos 
Solhas 

   

Miomães Douro «é de curso arrebatado 
em toda a corrente» 

28/30 léguas (de 
Miomães ao 
Porto) 

«o qual tem o seu 
principio em Castela, na 
serra chamada Orbion» 
(…) «sepulta-se no mar 
pela Barra da Cidade do 
Porto» 

 E-O Barbos 
Borbas 
Escalos 
Lampreias 
Sáveis  
Mugens 
Savelhas (Fev.Jun.) 

   

Resende Douro «Arrebatado por muitas 
galeiras que tem e nele 
têm quebrado bastantes 
barcos e falecido muita 
gente» 

 «que dizem nascer nas 
manchas de Aragão, no 
Reino de Castela e de lá, 
que é o Nascente, vem 
correndo todo o ano com 
bastantes águas e vem 
pela cidade de Miranda e 
se mete no mar, na Barra 
da cidade do Porto» 

 E-O Barbos 
Muges 
Bogas 
Lampreias e sáveis (no 
seu tempo) 
«muitas pesqueiras e 
nasceiros há que se têm 
feito no dito Douro mas 
são de pessoas 
particulares» 

   

São 
Martinho 

Douro «Normalmente 
caudaloso»; «com muita 
fúria e é muito 
perigoso» 

    Lampreias 
Sáveis (Março, Abril e 
Maio= 
Barbos 
Bogas 
«tem algumas pesqueiras 
particulares nas suas 
ribanceiras» 

«não tem moinhos 
nem engenhos» 

  

Souselo Douro 
Paiva 

Douro: 
Arrebatado/brando 

Castela-Porto Douro: 
Nascente/Poente 

  Douro: 
- Lampreias  
- Sáveis 
- Savelhas 
(Caçam com rede em 
Março, Abril, Maio) 

Paiva: 
Moinhos de moer 
pão 

  



 

 

  

 

- Barbos 
- Mugens 
- Trutas 
- Bogas 
- Paiva 
(refere sítios comuns e 
pesqueiras) 
Paiva: 
- Lampreia 

Monteiras Junto a esta terra nascem 
dois regatos que correm no 
Nascente para o poente, e 
fenecem no rio chamado 
Paiva, nam tem suas agoas 
propriedades algumas so 
serem frias 
 
Loussa 
Paivó 

Sam arebatados 1 légua Nascem no monte da 
Carvela; 
Morrem no rio Paiva junto 
a vila de Castro Daire 

Loussa 
Paivó 

  Tem alguns 
moinhos para os 
Labradores moerem 
o seu pam, e 
tambem tem alguns 
pizois  

Nam tem pontes de 
cantaria só tem 
alguns pontelos de 
pau tam somente 
para a pasagem da 
gente em tempo de 
inverno 

Os moradores uzam 
livremente do uso de 
suas algoas para a 
Cultura de suas terras 
aonde pode chegar 

Feirão Moinhos do Feirão   «não tem nascimento 
próprio. Só corre no 
inverno com as águas 
que se ajuntam» (…) 
«morre no rio chamado “o 
Cavalar” e entra nele 
onde chamam o 
Barroncal». 

 N-S  «alguns moinhos 
que só andam 
moendo de inverno» 

  

Mezio Nasce hum regato junto 
desta terra que corre para o 
poente e fenece no Rio 
chamado Paiva (…) 

Nasce arrebatado e 
serca de veram 

1 légua de 
comprido 

  Nascente/poente  Tem alguns 
moinhos que 
servem no tempo do 
inverno 

  

Alvarenga Paiva «cursso muito 
arebatado» 

3 léguas Junto a Senhora da Lapa   Bogas 
Barbos 
Bordalos 
Eirós 
Trutas 

 «não tem pontes 
ao preente que 
huma que tinha 
com seu arebatado 
cursso a levou» 

 

Baltar de 
Cabril 

Paiva «de Cursso arrebatado 
no tempo das cheias» 

3 léguas «Entra no Rio Douro, e 
se chama o sitio onde se 
junta ao douro, Castello 
de Payva» 

 De Sul para 
Norte 
 

Bogas 
Barbos 
Escalos 
Trutas 
Enguias 
«a maior abundância são 
de bogas» 
«nele se fazem pescarias 
a maior parte no tempo do 
vram» 

Não tem Não tem «Os povos não uzão 
de suas agoas para 
cultivar os campos por 
se não tirarem 
Levadas do dito rio, 
nem se pagao 
pensoes» 

Castro Daire Paiva    Paivó Nascente/poente  Tanto o rrio Payva 
como o Payvo tem 
muitos moinhos de 
moer pam e huma 
azenha de azeite. 

No fundo desta vila 
tem huma ponte de 
cantaria obra muito 
antiga e o ryo 
Payvo que nelle 
tem sinco pontes 
de pau  (…) 

Tem algumas asudes 
mas poucos [Paiva] 

Travanca Paiva 
Rio da Ortigosa 
Rio pequeno 

Caudaloso 13/14 léguas 
N. Senhora da 
Lapa-Rio Douro 
(Fornos) 
Ortigosa: 
- 1 légua (nasce 
na serra da 
Povoação e 
desagua no 
Paiva no sítio da 

Nascente/poente 
inclinado do sul/norte 

  Bogas 
Barbos 
Trutas 
Eirós (menos) 
Lampreias (raríssimas) 

Muitos moinhos que 
moem de Verão 
Travanca: 2 
Ortigosa: 
- 15 moinhos 
Rio pequeno: 
- 6 (só no inverno) 

Crasto Dairo  



 

 

  

 

Bateira) 
Rio pequeno: 
Freg. Fornelos 
(por cima do 
lugar da Lapa e 
desagua no 
Paiva, no 
Moinho do Vau) 
- 1 légua 

Bigorne Regato de Matacabras «Nasce em hum sitio 
que chamão o 
Bachoncho em a serra 
de monte de muro» 

1 légua «Morre em o rio Veiga 
que emtra neste em 
Reconcos» 

 Sul/Norte Escalos ou bordalos 
Trutas 
Não há pescarias, mas 
«costumão pescar em 
Julho, Agosto e Setembro» 

«alguns moinhos 
tem que moem de 
enverno» 

« Não tem pontes 
porque lhe não são 
necessarias mas 
sempre se passa 
em pasadeiras ou 
poldras» 

 

Alvarenga Rego do Boi «de pouca memória» Passa pelos 
lugares de 
Noninha, 
Bustelo» 

Serra da Franqueira    23 moinhos   

Fornelos Ribeiro Seca no Verão      2 moinhos   
Moimenta Ribeiro da Vargea  Cimo do Povo     2 moinhos 1 ponte de pau  
Bustelo Ribeiro de Bestança Curso arrebatado 2 léguas Serra de Montemuro- Rio 

Douro (sítio de Porto 
Antigo) 

 Sul / Norte 
 

Trutas 
Pescarias nos 3 meses de 
Verão (livres) 

20 moinhos 
1 pisão 

2 pontes de pau 
1 de cantaria 
(pau, na estrada 
que vaia para 
Alhões e outra na 
estrada que vai 
para Tendais) 

Usam livremente das 
suas águas 

Gosende Ribeiro de Esfola Cabras  Nasce 
arrebatado hé 
de pouca agoa e 
alguns annos 
seca no vram 

Nasce ao pé da serra de 
Monte de muro(…) entra 
no Rio douro aonde 
chamam Pezo da Regoa 
(…) 

Entra neste 
rio chamado 
o da Veiga no 
citio de 
Requonquos 

Poente/nascente Trutas 
Bordalos 
Pesca-se em Agosto e 
Setembro (livremente) 

Tem moinhos 
ahonde os 
labradores moem o 
seu pam (..) 

Tem hua ponte no 
citio de 
Requonquos de 
pedra bem 
mizeravel que bem 
necesitava de 
huma de cantaria 
outra também de 
pedra no citio de 
gozende 

 

Arneirós Rio Balsemão «não nasce caudolozo»; 
«corre permanente 
ainda que no estio com 
pouca agoa mas 
sempre com ella moem 
os moinhos»; 
«de curso arrebattado 
em toda a sua 
destancia» 

2 léguas Nasce ao pé do lugar de 
Pretarouca «de huma 
fonte chamada a fonte 
fria» 
Ponte de Covelas (aonde 
entra no Barosa) 
 
 

Coura Sul/Norte Trutas 
Bordalos 
«As pescarias são 
publicas menos aberturas 
de alguas açudes dos 
senhores dellas» 

«Em toda a sua 
corrente se 
Compoem de 
moinhos de calles» 

4 pontes de 
cantaria 
2 de pau: 
Ponte de 
Pretarouca 
Ponte de Lamelas 
Ponte de Balsemão 
Ponte Nova 
--- [Pau] 
Uma no limite da 
freguesia de 
Magueija 
Uma no limite da 
freguesia de 
Penude 

Compoense este rio 
de muitos açudes, e 
levadas para 
moinhos» 

Pretarouca Rio Balsemão  he arrebatado, de tal 
sorte que destroe os 
moinhos que estam 
junto a elle 

3/4 léguas A serra de Monte de 
Muro (donde esta 
freguezia e outra tomam 
o nome) está por sima 
desta freguezia leva de 
huma Legoa para a parte 
de entre meyo dia, e o 
poente, e na mesma 
serra nasce hum Rio 

Um regato 
que nasce na 
mesma serra 

Sul/norte Truta 
Bordalo 
Bogas 
Barbos 
 
Pesca-se em Junho, Julho, 
Agosto e Setembro 
 
Nesta freguesia tem o R. 

Alguns de moer pão Tem dentro desta 
freguezia duas 
pontes de pedra, 
hua junto ao fundo 
da freguezia que 
por ella passa 
gente de varias 
terra para a cidade 
de lameguo; e 

 



 

 

  

 

piqueno, a que chamão 
Balsamam, e Corre para 
o norte, por esta 
freguezia de Portarouca e 
por entre a Serra da 
Camba, e das Meadas, 
assima referidas, e vay o 
tal Rio findar no Rio 
douro por baixo da 
Cidade de lameguo 

deam da Cidade de 
Lamego dois posso, que 
só ele, os manda pescar. 

outra no mejo da 
freguezia que por 
ela passa, gente 
que vem da Praça 
de Almeida, e de 
outras terra para a 
cidade do Porto 

Nespereira 
SM 

Rio da Paiva      Trutas Muitos moinhos de 
moer pão 

 Levadas de água para 
as suas fazendas 

Cambres Rio Douro    Barosa  Barbos 
Vogas 
Escalos 
Eróis 
Eroais 
Mugens 
Solhos 
Lampreias 
Saveis 
 
Chumbeiras ou tarrafas 
Barbaes 
Chinchorros e  
Chinchas 
Pardelhos 
Tralhos [?]  
Nasças [?] 
Cevos [?] e outras redes 
de varrer 
anzois 
galrritos 
Cordas com anzois e 
espinhos 
Cana [...] 

   

Samodães Rio Douro Muito arrebatado  
(...) Este Rio não tem 
mais embarcassons, de 
que Barcos que 
Conduzem os Vinhos e 
mais generos para a 
dita Cidade do Porto 
(...) 
 
(...) E navegavel de 
Veram e de Inverno, de 
verão com muito 
trabalho, e a poder do 
Vento, e na falta deste 
Sam conduzidos Barcos 
com Bois que os Váo 
alando a Sua qualidade 
he rapida. 

 Mete-se na Barra da 
Cidade do Porto 

  Barbos 
Bogas 
Mugens 
Lampreias 
Savéis 
 
Redes de barco, e de fora 
se pesca com Chumbeyra 

   

Penude Rio ou Ribeiro de Magueija  4 léguas Nasce no lugar do 
Rossão, por baixo da 
Cruz do Rossão 
chamado assim o Sitio 
 
Morre no Rio Doyro, e 
entra nelle em o sitio que 
chámão a Baroza de 
frente ao Peso da Regoa 

 Poente/nascente Trutas 
Bordalos ou escalos 
 
Pesca nele quem quer 
todo o ano especialmente 
no verão 

Muitos moinhos Tem 4 pontes de 
cantaria, a primeira 
e a segunda no 
sitio de Pretarouca, 
a terceira no sítio 
de Lamelas e a 
quarta na cidade 
de Lamego 
chamada a ponte 

 



 

 

  

 

(…) 
 
Passapella Villa e lugar 
do Russão, e deste à 
Villa e lugar de Campo 
bemfeito deste ao lugar 
de Cutello, tudo freguesia 
de S. Pedro de Gozende, 
deste ao Lugar e 
freguezia de Portarouca e 
Dornas, deste a Villa e 
freguezia de S. Thiago de 
Magueija; desta a esta 
freguezia de S. Pedro de 
Penude, desta ao Lugar e 
freguezia de S. Sebastião 
de Arneirós; desta a 
Cidade de Lamego, e 
desta a sande; desta ao 
Doyro. 

de Balsemão 

Espiunca Rio Paiva Caudaloso   Rio Ardena Nascente/Norte Bogas 
Barbos 
Trutas 

2 moinhos de pão 
[Espiunca] 

  

Ester Rio Sonzo 
Rio Catapeixe 
Rio Paiva 

[Paiva] 
Não hé navegavel; 
excepto de algum barco 
pequeno, que em 
alguas partes serve de 
pasagem atravesandos 
como em duas partes, 
dentro desta freguesia 
se exeperimenta, a 
saber, no Citio chamado 
= o val de Moura = e no 
Citio chamado = o val 
das Vacas = se bem 
que em cada hum 
delles o principal 
destino de cada hum 
dos tais Barcos hé para 
melhor provimento dos 
Moinhos que ali se 
acháo. 
 
Muito arrebatado, 
sobretudo no Inverno 

14 léguas (mais 
de) 

(...) nasce, junto as 
portas de Monte de Muro 
alguas fontanheiras que 
váo descendendo pella 
concavidade, ou Ribeiro 
do Norte para Sul; e 
quoando chega ao lugar 
de Fayfa já hé tal e Coal 
Rio, de cujas agoas se 
calem os moradores para 
régua e Limação de Suas 
terras, e lameiras; e vai 
discorrendo thé o Citio do 
Monte Cabril, onde 
recebe outro Riácho, ou 
Ribeiro que se principia 
no citio da Morada, e 
Recebendo outras 
naturaez nascensas de 
agoas vay crescendo, e 
discorrendo, the se 
introduzir em o ditto rio 
Payva; e em toda esta 
extenção não há 
notabelidade atendivel; e 
se apellida este = o rio 
Sonzo = e não tem a 
freguezia outro algum rio 
dentro em si mais que 
este, que pello Poente á 
devide, da predicta de 
Parada de Ester. E 
somente discorre por 
dentro destes dois 
lugares de Ester de Sima, 
e do de baixo hum regato 
que em a Invernoza parte 
do anno serve para 
moerem sette rodas de 
destintos e particulares 

Sonso 
Catapeixe 

[Paiva] 
Nascente/poente 

[Paiva] 
 
Barbos 
Bogas 
Trutas 
Bordallos 
Eyros 
Enguias 
 
Em elle se fazem alguas 
pescas, em os mezes do 
anno não prohibidos por 
ley, de [...], que nos mezes 
do Inverno antecedentes 
ao de Marsso lhe chamão 
= Pescas de arregánho, e 
nos mezes, que se 
seguem áo de Mayo lhe 
chamão = Pescas de 
Mergulho=, Ainda que 
tambem nelle, alguns 
curiosos, ou nescecitados 
uzão nos predictos mezes 
Livres, de chumbeiras, e 
Nassas. 
 
O pescar no dito Rio hé 
Livremente popular; sem 
previlegio algum de 
particular que opossa 
impedir; menos porem, 
pello que  me aseverão, os 
dois possos dentro desta 
freguezia chamados = o 
Barquinho, e posso da 
Varzia = que estes se 
particularizão áo Padre 
Manoel da Motta de 
Affonseca, e Senhorio Util 
dos Prazos da Comenda 

7 rodas [rio de 
Catapeixe] 
 
[Paiva] 
Em Sy tem o Rio 
Paiva alguns 
moinhos, mas no 
tocante a esta 
freguezia os tem em 
coatro partes, a 
Saber, No cittio 
chamado do 
Caravlho = onde a 
freguezia tem o seu 
principio tem coatro 
rodas de moer, tres 
broeiras, e huma 
alveira; No Cittio do 
vall da Moura tem 
outras Coatro 
daquella mesma 
qualidade. No cittio 
chamado o Soutelo, 
se achão tambem 
trez Rodas duas de 
broa e huma de 
trigo; e no Citio do 
val das Vacas tem 
tambem Coatro 
Rodas trez de Broa 
e huma de trigo, e 
todas estas 
Azenhas são de 
maquia, e uzo 
popular, se bem que 
os seus donos são 
particulares. Não 
tem mais couza de 
que se haja de fazer 
narrativa; porque os 

Não consta tenha 
em sua distancia 
ponte algua alem 
da se acha mo 
cittio de Castro 
Dayro que hé ponte 
antigua, e de 
cantaria, onde hé 
pasagem da 
estrada principal 
para a cidade de 
Vizeo, Coimbra, 
Lisboa e para as 
mais partes do 
Alentejo » e se diz 
ser artefacto dos 
Mouros. 
Em aquele Rio = 
Sonzo =  (...) há 
uma ponte de pao 
que dá pasagem 
em a principal 
estrada que de 
Castro daire 
discorre para o Rio 
Douro, e por ella 
passão Cargas, 
gente e gados 
principalmente em 
Rezão do Inverno 
em que tal Rio = 
Sonzo não hé mais 
= Sonso. 

[Sonzo e Catapeixe] 
 
Não tem Lagoas, nem 
fonte de 
especialidade, e 
alguma fonte que tem, 
só tem por 
especialidade penoza, 
o secar de ordinario 
no Sedo por ser esta 
terra em a mayor parte 
munto arida, e falta 
deste elemento da 
agoa; cauza porque 
em alguns annos 
experimenta grande 
penuria. 
 
[Paiva] 
Em muntas partes se 
cultivão as suas 
margens vezinhanças, 
e em outras não asim 
da parte do Sul, como 
da parte do Norte; 
mas pela freguezia 
que com elle confina 
do Norte se cultiva no 
Citio chamado de 
Linhares thé o citio da 
Varzea que tem de 
distancia quazi de 
meyo coarto de Lego, 
e abunda de todos os 
fructos de páo vinho 
de Arvore, e tambem 
de Azeite, que nesta 
freguezia hé cupiozo, 
Louvores a Deus. E no 
Citio chamado da 



 

 

  

 

moinhos de alguns 
Labradores, e para o 
mais necessario ao Povo; 
e no verão apenas da 
agoa para acudir com 
rega aos fruttos dos dois 
Lugares; e Este se 
denomina o Ribeiro de 
Catapeixe = o quoal 
fenesse no predicto rio 
Payva 

[Paiva] 
Nasce em Almosa [sic] 
junto ao sítio de Nossa 
Senhora da Lapa 
E desagua no 
«melancólico» Rio Douro 
junto a Castelo de Paiva 
 

Catapeixe desagua no 
Paiva no sítio da Ínsua 

Sonzo desagua no Paiva 
no sítio de Lameiras de 
Nodar 

de N. Senhora da Ermida. Lagares de azeite 
que hão na 
freguezia que são 
dois se vallem para 
[...] de sua moenda, 
das poucas agoas 
do Rio de Catapeixe 
de que asima em o 
nº 3.º fasso menção 
que o Payva pella 
sua Soberba a 
favorecer se não 
humilha. 

=Ribeira= tambem se 
cultivão alguas terra 
onde fertelizão de 
algum pão, e vinho de 
Arvores, e tambem de 
algumas vinhas de 
Sepa, se bem que 
poucas, e de algum 
azeite. E nas partes 
em que se não 
Cultivão suas 
vezinhanças, sempre 
fertelizão, são mattos, 
e Arvores Silvestres. 

Parada de 
Ester 

Sonzo 
Cabril 

 [Paiva] 
10 léguas 
 
Ariz, peva, 
Barrelas, Alhais, 
Touro, Vila Cova 
a Coelheira, 
Pendilhe, 
Folgosa, Vila 
Franca, Mões, 
Castro daire, 
Pepim, Ermida, 
Pinheiro, Vila 
Novameã, 
desfeita, Moção, 
Reriz, [...] 
Lombas, ester, 
Parada de Ester, 
Nodar, 
Ameixiosa, 
Meão, Lodeiro, 
Avitoreira, 
Pereiro, 
Alvarenga, 
Espiunca, 
Fornos, 
Fornelos, 
Travanca e 
Escamarão 

Desaguam no rio Paiva 
 
[Paiva] 
Morre no Rio Douro no 
sitio chamado entre 
ambos os Rios na 
freguezia do Escamaram 
(...) 

Sonso 
Cabril 

[Paiva] 
Nascente/poente 

[Paiva] 
Trutas 
Bordalos 
Algumas enguias 
Barbos 
Bogas 
 
Ha no veram muytas 
pescarias tanto dos da 
terra como dos de fora que 
elle acodem pela certeza 
da sua fertilidade; no 
Inverno, tempo de giada 
(...) fazem suas pescarias 
chamadas de Arreganho e 
em todo o Rio uzam de 
Nasças, e chumbeyras (...) 
 
As pescarias em todo o 
Rio sam Livres (...) 

[Paiva] 
Tem alguns 
moinhos de moer 
pam (...) 

[Paiva] 
So tem por bayxo 
da Villa de Crasto 
Dario huma ponte 
de Cantaria na 
estrada de Lamego 
para Lisboa. 

 

Moimenta 
de Cabril 

Tem dois rios e correm para 
a ponte de villa, e fenecem 
no Rio paiva 

De curso arrebatado 1,5 léguas Morre no Rio Paiva o sitio 
en que entra he fos Cabril 

 Nascente/poente  Tem moinhos, e 
nam tem outro 
ingenho 

Tem huma ponte 
de pão na ponte de 
villa 

Os povos uzam das 
suas agoas sem 
pensam 

Pinheiro Tem doiz Rios hum que 
principia a Cruz de Roçam e 
se recolhe no Rio Payva tem 
huma ponte no Sitio do Lugar 
da Perejra e outra no sitio do 
Bugalham. 

[Paiva] 
Nasce logo caudolozo, 
e corre todo anno com 
abundancia de agoa 
 
Arrebatado 

15 léguas [Paiva] 
Nasce junto a Convento 
dos Apostolos de nossa 
Senhora da Lapa 

Teixeira Nascente/poente Há pescarias no tempo do 
Verão [Paiva] 

[Paiva] 
Nesta freguezia há 
muinhos que 
servem para moer o 
pam, e engenhos 
para a fábrica do 

E todo o seu curso 
he arrebatado no 
Sitio desta 
freguezia tem hua 
Barqua de 
passagem 

 



 

 

  

 

Tem ou Rio chamado 
Teixeira que tem sua urige 
nas abas da serra do Monte 
do muro e se recolhe no Rio 
Payva que passa misto do 
adro desta Igreja 

azeite 

Magueija Tem esta Serra [da 
Carvalhoza] hum Rio que 
vem da Lagoa e se mete nos 
varais no douro que vai para 
o porto e corre para o norte 

Rio de Roção, rio de 
PicãoGuardal [?] ou 
Valsamam 

 

 
Nasce na  veiga de 
Roção 
 
Numas partes é 
arrebatado e noutras 
quieto 

4 léguas   Sul/Norte Pescarias de Julho a 
Setembro 

Tem moinhos de 
moer pão 

Uma de pedra no 
sítio do Guardal 
Uma de pau, no 
sítio das Poldras 

 

Moura Morta Tem hum rio pequeno que 
nam tem nome (…) 

Corre abundantemente 
e por todo anno 

 Prinssipia na freguezia do 
Mezio e emtra nesta no 
Sitio (…) 
Desagua no Paiva na 
freguesia da Ermida 

 Nascente/poente Trutas 
Escalos [?] 
Pesca-se em Agosto e 
Setembro 

Tem alguns 
moinhos, que moem 
o mayor parte do 
anno 

Tem huma ponte 
de au na passagem 
deste lugar para a 
villa do Crasto (…) 

Uzam livremente os 
moradores de suas 
agoas sem alguma 
pençam para a cultura 
dos campos. 

Nespereira 
SE 

Um regato Caudaloso      Trutas 
Escalos 
Eirós 

   

 
 
  



 

 

  

 

Quadro 5 - serras (Montemuro, 1758) 

Paróquia Nome Dimensão e limites Nomes dos braços Vilas e 
lugares 

Fontes Minas Plantas Fauna Clima Gados/animais domésticos 

Cambres      Num sitio 
chamado 
pennacaria 
houve minas 
de estanho, 
que se 
ficharam por 
ordem que 
veyo de 
Lisboa 
naquelle 
tempo 

[freguesia] 
Vinho 
Pão 
Azeite 

   

Cárquere        Lebres Muito fria «Gado miúdo», ovelhas e cabras 
e alguns bois e vacas e também 
bestas 

Ermida do 
Douro 

      Centeio Carneiros 
Bois 
Cabras 
Coelho 
Perdiz 
Lebre 

  

Escamarão           

Ferreiros de 
Avões 

      [freguesia] 
Milhão 
Trigo 
Centeio 
Vinho (maduro) 
Castanha 
Azeite (pouco) 
Frutas 
Hortaliças 

   

Nespereira 
SE 

      [Freguesia]: 
Azeite 
Castanha  
Frutos 
Nozes 

   

Picão       [freguesia] 
Centeio 
Trigo 
Milho grosso 
Vinho 
Castanha 

   

Ramires       [Terra] 
Milho  
Centeio 
Trigo 
Vinho 
Castanha 

[Terra] 
Bois 
Vacas 
Ovelhas 
Cabras 
Perdizes 
Coelhos 
Lebres 
Lobos 
Raposas 

  

Samodães  [freguesia]     [freguesia]    



 

 

  

 

Achaçe este Lugar de 
Samudaens emcostado á hum 
piqueno monte com huma [...] 
que vay dar a Estrada que 
vem de lamego para a barca 
do Pordeus, este Lugar e 
Freguezia está mettido entre a 
Commenda de Sam Martinho 
de Mouros, e da outra parte 
com a Commenda de Sam 
salvador da Penajoya (...) 

Pão 
Vinho 

Sande         [freguesia] 
Hé bom clima de terra, e 
aprezivel em seus frutos, e 
regalos com bastantes agoas 
de Fontes, compoem-se de 
alguns campos, e Olivais, e o 
mais tudo são vinhas, que 
produzem muito vinho do 
Melhor, e mais seleto, e por 
isso decantado em todo o 
Reyno pela sua 
Singularidade; produs 
tambem a minha terra 
deliciozas frutas de toda a 
Casta, bons meloins e 
melancias; e todos os mais 
regalos 

 

Souselo       [Terra] 
Centeio  
Milhão 
Trigo (pouco) 
Vinho Verde (de 
enforcado) 
Azeite (algum) 
Carvalhos miúdos (para 
lenha) 
Maças 
Pêras 

Coelho  
Perdiz 

  

Tarouquela       [Terra] 
Milhão 
Centeio 
Trigo (algum) 
Frutas 

   

Travanca       [Terra] 
Milhão 
Vinho verde 

   

Gosende «[Gosende] esta 
situada em hum 
monte alto a que 
chamam monte de 
muro» 

4 ou 5 léguas  Carvalhosa 
Gralheira 
Alhões 
 

  [freguesia] 
Centeio 
Trigo (algum) 
[serra] 
Carqueijas 
Urgeiras 
Giestas 
piornas 
 

Perdizes 
Lebres 
Lobos 
Rapozas 

Hé munto fria quazi sempre 
esta a neve 

Pastam nella bois, vacas 
Cabras, e ovelhas 



 

 

  

 

Alhões Alhois 1 légua de comprido 
1 légua de largo 
Perneval-Campo de Della 

     Perdiz 
Coelhos 

 Criações de gado que trazem os 
lavradores 

Feirão Espinheiro «Principia em S. Cristóvão e 
finda na lagoa que é da 
Panchorra» 
C: ½ légua / L: ¼ 

    Carvalhos 
Giestas 
Tojos 
Centeio 

Perdizes 
Coelhos 
Lebres 
Galinholas 
Codornizes 
Lobos 
Raposas 

Verão quente «no Inverno 
terra muito fria por ter quase 
todo o Inverno neve» 

Vacas, bois, ovelhas, cabras e 
cabritos 

São Cipriano Espinheiro «tem no termo deste concelho 
de comprimento uma légua, 
principiando nas Caldas, e o 
cabo da mesma serra do 
Espinheiro é no termo da 
freguesia de Resende» 

    Centeio (algum) 
«quase tudo são giestas e 
sargaços e algum tojo» 

Coelhos 
Perdizes 
Lebres 
(poucas) 
Lobos 
(muitas 
vezes no 
Inverno) 

Frigidíssima 
«que sempre na maior parte 
do Inverno tem neves e muito 
combatida do vento sul que 
causa muita ruína a toda a 
freguesia e aos frutos que 
produz» 

Bois, vacas, ovelhas, porcos, 
cabras 

Pretarouca Esta situada em 
hum Monte 
frigidssimo a que 
chamão monte de 
muro 

2 léguas de comprido 
2 léguas de largo 
 
Este monte de Muro despede 
para a parte do necente hua 
serra que tem o nome de 
Serra da Camba, e para o 
norte despede outra a que 
chamão Serra das Meadas, e 
para o poente outra que 
chamão Serra do pernaval, as 
dias ultimas vam findar no Rio 
Douro, 3 legoas abaixo 

Serra de Camba (Este) 
Serra das Meadas (norte) 
Serra do Pernaval (oeste) 

   [freguesia] 
Centeio 
Trigo (pouco) 

 Muito fria e no tempo de 
inverno sempre está coberta 
de neve 

 

Mezio Esta terra 
emcostada a hum 
monte nam munto 
lato, e cercada de 
montes incultos 

     [freguesia] 
Centeio 
[serra] 
Centeio e algum trigo e 
milho 

Perdizes e 
coelhos 

Fria e húmida Há em esta terra alguma 
criaçam de gado graúdo, e 
miúdo e a cassa que nelle se 
cria sam perdizes, e coelhos 

Alvarenga Franqueira          
Aregos Meadas 

Penude 
Espinheiro 

3 léguas de comprido 
1 légua de largo 
«nesta terra não há serras de 
que de uma parte de cima que 
principia por cima da cidade 
de Lamego e neste sítio tem o 
nome de Serra das miadas; 
vem mais acima, aí tem o 
nome de Serra de penude, 
vem de uma parte até S. 
Martinho de Mouros e doutra 
ao lugar de Feirão direita ao 
lugar de Roças e vindo em 
circuito chega a esta freguesia 
e neste circuito tem o nome de 
serra do Espinheiro» 

     Perdizes 
Coelhos 

«É fria bastantemente»  

São 
Martinho 

Meadas «que a cerca [S. Martinho] 
pela parte do Nascente, tão 
altas em partes que dizem 
avistar-se do seu cume as 
águas da costa do mar do 
Porto (…) donde dista treze 
léguas»; «terá 2 léguas de 

    Centeio «estéril de matos, 
lenhas e plantas» 

   



 

 

  

 

comprido» 
Baltar de 
Cabril  

Merousal «Principia no Rio passa e finda 
na Serra do pernaval tem de 
comprido huma legoa e de 
Largo outra legoa» 
 
 

«O ditto monte de Morousal 
he hum braso da serra do 
pernaval» 

   «A serra tem somente 
matos de que uzão os 
Labradores para a 
agricultura das suas 
fazendas; não ha plantas 
nem hervas medeçinaes» 

Lobos 
Porcos 
monteses 
Coelhos 
Perdizes 
raposas 
 

«O temperamento é frio e 
seco» 

«e Levao a pastar Bois ovelhas 
cabras os Labradores 
circumvezinhos» 

Barrô Mesquitela Nascente-poente 
C: ¼ légua / L: ½ 

     Lobos 
Perdizes 
Coelhos 
Lebres  

 «têm gados em pouca 
abundância» 

Ester Monte da Morada 
  
Monte de Eiris 
 
Serra do Pernaval 
 
Monte de Moção 
 
Monte de Ladário 
 
Montes de Passo 
Monte da Ceixosa 
[junto ao Paiva] 

1 légua [Nascente/poente] por 
1,5 légua [Norte/Sul] 
[dimensão da freguesia) 

O predicto Lugar de Fayfa 
hé circuitado de montes da 
parte do nascente confina 
com o monte da morada do 
poente com o Monte de 
Eyris do Sul com o monte 
de Cabril, e do norte com o 
referido monte de Muro que 
hé a Serra do Pernaval, que 
toca em parte á freguezia de 
S. Pelagio de alhóens. o 
lugar de Ester de sima da 
parte do nascente confina 
com o monte do Mossão do 
Norte com o Monte do 
ladario do poente com 
montes do citio chamado 
=Passo» e do Sul com terra, 
e olivaes deste, de Ester de 
baixo, o coal tambem do 
nascente parte com o monte 
do vilarinho,, do poente com 
os ditos montes de Pásso, 
do Norte com terras de 
predicto lugar de Ester de 
Sima e do Sul com o Rio 
Payva. 

   Sobreiros, «de que tirão 
cortissa para necessario» 
Lenhas e madeiras para 
carros; 
Castanheiros 
«e em algumas partes se 
cultivão o fazem nos tais 
montes rosadas e 
cavadas de centeyo unico 
fruto que produzem 

[Monte da Ceixosa] 
(...) mas este [monte] da 
Ceixosa, em partes, hé 
muyto fertil de pastos, e 
estrumes de tojo, 
carqueija, e tembem de 
torgueira, par ao Carvao, 
de que vivem alguns 
pobres, pois para a 
Cidade do porto e outras 
mais partez da li hé 
conduzido. bem dito Deus, 
que destas plantas, e fruto 
hé grande pasto da 
freguezia muyto abundada 
(...) 

 O temperamento, e qualidade 
dos taes montes hé aspero, 
frigidissimo, principalmente 
em o citio do monte de muro, 
morada, e ladayro, em os 
Coaes e tambem nas mais 
parte hé toda a terra da 
freguezia rijamente 
combatida dos ventos.  

Em elles pastão, e se crião os 
gados como são vacas, 
Bezerros, cabras, e carneiros ou 
ouvelhas; e ainda do Allentejo 
vem manadas de gado, ovelha, 
e cabras, pastar a elles. Em 
alguns mezes do ano como são 
Julho, e Agosto, e setembro, e 
isto por estipendio e presso que 
ajustao os Pastores Alentejanos, 
com o s moradores de Fayfa; e 
por tradição antiquissima consta 
haver ajuste  por ordem ao que 
toca ao dizimo, de pagarem 
como pagão á Igreja matris = 
hum Carneiro, ou 600 reis por 
elle, e 3200 em dinheiro 

Ferreiros de 
Tendais 

Monte de Muro 1 légua de comprido 
1 légua de largo 

 Gralheira 
Alhões 
Bustelo da 
Lage 
Vale de 
Papas 

  Matos agrestes 
Centeio 

Gados 
Coelhos 
Lebres 
Perdizes 

Frio 
Aonde cai muita neve 

 

Moura Morta Monte de Muro 1 légua de comprido 
½ légua de largo 

    [freguesia] 
Centeio  

   

Felgueiras Monte de S. 
Cristóvão 

         

Sé Monte de Santo 
Estevão 

         

Arneirós Monte de Ufa «Perto do lugar da Póvoa» 
1 légua de comprido 
¼ de légua de largo 
De «Ranhadouros no lemite 
desta freguezia e acaba no 
lugar de Riba Velide» 

    Centeio 
Trigo 
Milhão 

[na Serra] 
Tojos 
Sargaços 
Giestas 
Urgueiras 
Rosmaninhos 

Coelhos 
Lebres  
Perdizes 

«regularmente de Inverno 
estar coberta de neve e por 
isso de qualidade muito fria» 

 



 

 

  

 

Gralheira Montemuro 10 léguas 
Mezio-Alvarenga 
4 léguas (cume) 
2 léguas (largura) 

    Centeio Gados: 
Bois  
Vacas 
Carneiros 
Ovelhas e 
Gados 
miúdos 
Lobos 
Pardais 
Lebres 
Coelhos 

Demasiadamente frigidissima  

Ovadas Montemuro Comprido/largura: 2 léguas     Milhão 
Trigo 
Feijão 

Perdizes, 
Lebres 
Coelhos 
Lobos e 
raposas 

Frio «Bois, vacas, ovelhas e cabras» 

Panchorra  Montemuro Comprido/largura: 1 légua  e ½       Perdizes, 
Lebres 
Coelhos e 
«animais 
ferinos» 
Lobos e 
raposas 

Frio «Bois, vacas, ovelhas e cabras» 

Santiago de 
Piães 

Montes de Peninhos 
Castelo de S. Fins 
Serra de Cardoso e 
Espinheiro (a 5 
léguas da cidade de 
Lamego) 

     [Terra] 
Vinho Verde 
Pão Milhão 
Trigo (pouco) 
Centeio (pouco) 
Linho (medianamente) 
Castanhas 
Landres 
Madeiras (as necessárias 
para os reparos das 
casas) 

[Serra] 
Coelhos 
Lebres 
Perdizes 
Lobos 
Javalis 

  

Nespereira 
SM 

Montes e serras 
Franqueira (ao 
Nascente) que é 
propriedade da 
igreja cujos pastos 
arrendam os abades 
aos pastores da 
serra da Estrela, e 
dão de 
arrendamento para 
semear centeio 
alguns pedaços que 
se podem semear 
porque o mais hé 
fragoso 

2 léguas de circuito 
Divide com: 
- Serra de Paradela 
Serra das freguesia de 
Tendais 
Norte com as serras da 
freguesia de Cinfães 
Poente com a serra de Ribô  

    [freguesia] 
Frutos 
Trigo 
Cevada 
Centeio [tb. na serra] 
Milho  
Feijões 
Azeite 
Linho (muito) 
Castanha (muita) 
Nozes 
Vinho verde 

Coelhos 
Lebres 
Perdizes 

  

Tendais Pernabal 1 légua de comprido 
1 légua de largo 
Gralheira-Aveloso 

Gralheira e Aveloso Alhões 
Fermentãos 
Macieira 

  [Terra] 
Milho grande 
Centeio 
Trigo 
Vinho verde 

Coelhos 
Perdizes 
Lebres 
Javalis 
Lobos 
 

Frigídissimo  

Moimenta de 
Baltar 

Pernaval 1 légua de comprido 
1 légua de largo 

Principia no vellozo e acaba 
em Alhois 

Veloso 
Alhões 

  [freguesia] 
Milhão 
[serra] 
Carvalhos 
Erva 
Centeio (em alguma 
parte) 

Lobos 
Coelhos 
Perdizes 

 Há nella criassois de bois, 
vacas, e Lobos, coelhos e 
perdizes 

Pinheiro Refere a serra de      [freguesia]  (…) munto fria e acróza que  



 

 

  

 

Montemuro como 
um dos limites da 
freguesia 

Centeio 
Milho grosso e miúdo 
Trigo, 
feijão 
Vinho 
Castanha 
Linhos,  
de tudo medianamente 
 
[serra] 
Nas terras da Serra 
somente se cultiva 
centejo, e se crião hervas 
pera pastos de gados 
aonde vem os gados das 
terras que estão nas 
beiras da Serra da estrela 
pastar alguns Mezes no 
tempo do verão. 

continuamente de Inverno 
está caido neve 

Resende São Cristóvão 1 ½ (sul) 
1 légua (nascente) 
«a qual serra vem correndo 
pela dita parte até à freguesia 
de Cárquere e aí se fenece» 

     Lebres 
Perdizes 
Coelhos 

 Bois e vacas, ovelhas e mais 
gado miúdo 

Oliveira do 
Douro 

São Miguel de 
Oliveira do Douro 
[nome da terra] 

2 léguas até a Gralheira 
1 légua de largura entre o rio 
Cabrum e o Bestança  

    [Serra] 
Trigo 
Milho 
Vinho  
Azeite 
Castanha 
feijões 
 

 [Terra] 
Moderada dos calores e no 
inverno fria 
Bom temperamento 

 

Parada de 
Ester 

Serra chamada das 
Portas de Monte de 
Muro 

2 léguas de largura (…) principia onde Chamam 
(…) Roçam e finaliza no fim 
do Pernabal onde chamão o 
Lugar do Avelozo 

   [freguesia] 
Milho graúdo 
Vinho verde 

   

Bigorne Serra da Camba 2 léguas de comprido 
1 légua de largo 
« Principia em a Senhora de 
ouvida e fenaliza em monte da 
igreja [?] principal brasso 
donde esta Serra procede hé a 
Serra de Monte de muro» 

    Carvalhos 
Vigueiros 
Giestas 
Borgas 
 
--- 
 
Os frutos que os 
Lavradores recolhem hé 
Santeyo, e este em tão 
pouca abundancia que 
nenhum em esta freguezia 
recolhe coante lhe Baste 
para sua Caza; tambem 
recolhem algum pouco 
trigo isto hé o mais Rico 
Lavradore não passa de 
Sinco, ou Seis alqueires. 
[referindo-se à freguesia] 
 
--- 
Amieiros 
Salgueiros 
[na margem do regato] 

Perdizes 
Coelhos 
Lebres 
Lobos  
Raposas 
(muitas) 

He frigedissima 
principalmente em este citio 
porque em [...] se vê giada, e 
em tempo de inverno se 
coalha aqui o vinho de 
Lamego. 

Ovelhas 
Cabras 
«poucos porque de enverno 
morrem muntos em o rigor do 
tempo» 
 
 

Magueija Serra da Carvalhoza De huma Banda da Serra esta 
o Concelho de S. Martinho de 
Mouros e da outra banda esta 

 Vila Lobos   [freguesia] 
Centeio 
Castanhas 

   



 

 

  

 

o concelho da freguezia de 
Magueija 

[rios] 
Amieiros 
salgueiros 

São 
Cristóvão de 
Nogueira 

Serra da Cruz do 
Fojo 
Serra de São Pedro 
(sobre a freguesia 
de Tendais) 

Pauves até Mós 
1 légua de comp. 
1 légua de largo 

    [Terra] 
Milhão 
Trigo 
Centeio 
Broa 
Vinho 
Azeite 
Castanha 
Frutas 
[Centeio] 
Lenhas 
Ervas para gados 

Coelhos 
Perdizes 
Bois  
Vacas (mas 
poucas por 
haver poucos 
lameiros 
para a sua 
sustenção) 
Lobos 

Temperamento saudável  

Penajóia Serra da Mesquitela 
 
. 

Tem esta freguezia no Seu 
alto, asima huma serra 
piquena, que se chama 
guedize, ou mesquitella, tem 
meia Legoa de comprimento, e 
largura. Principia no alto desta 
freguezia, e acaba junto a 
outras Serras das freguezias 
de Barros, e Avoens 

    [freguesia] 
Milhão 
Trigo 
Centeio 
Azeite 
Legumes 
Castanha 
Vinhos 
 
[rio] 
Árvores de fruto 
Silva 
Carvalhos 
Amieiros 
Salgueiros 

Perdizes 
Coelhos 
Lebres 

Muito fria e seca Nam tem creaçoens de gados, 
nem outros animaes, somente a 
ella vam pastar alguns poucos 
gados meudos, e vacums que 
ha na freguezia (…) 

Espiunca Serra da Rebuleda «que principaia ser Serro no 
Paiva Rio, de pontde de denim 
lugar do Concelho de 
Nogueira e vay seo espinhato 
ao Alto do lugar de Serquidelo 
o serro de cão pelo sirro do 
alto de villa Cova ao alto de 
Seroabiguey vay inboito 
tomando aquelle principio o 
nascente meyo e sul, fim o 
norte ou serra de sencente o 
Payva chamado de villar de 
ourigo, e do Sul para o 
nascente vay o serro do alto 
do lugar de Cornes»  
3 léguas 

    «são montes que tem 
brenhas que em alguns 
sítios se cavão para 
cavadas senteyo» 

[rio Paiva] 
«frutos de medronheiros 
silvestres» 

Javalis 
Lobos 
Raposas 
Coelhos  
Perdizes 

«terra barrenta de louza em 
temperamento muito quente» 

 

Paus Serra das Meadas 1 légua Serra do Cardoso 
Serra de S. Cristóvão 

     Frio   

Sé Serra das Meadas          
Sé Serra de Monsanto          
Penude Serra de Penudes 

ou das Meadas 
4 léguas de comprimento 
1 légua de largura 
 
Principia em Avões e continua-
lhe a Serra das Portas de 
Monte Muro, cabeça deste 
braço, aonde acaba 

   Tem esta 
Serra neste 
Sitio Canteiras 
de muito boa 
pedra 

[freguesia] 
Centeio 
Castanha 
Milho grosso 
Trigo 
 
[serra] 
Centeio 
 

Perdizes 
Lebres 
Coelhos 
Lobos e 
Raposas 

Temperamento muito frio, 
aonde cahem muitas 
repetidas vezes Camas de 
neve (…) e se conserva na 
cabeça della chamada como 
fica dito as Portas de Monte 
de Muro 

Crião se nesta Serra muitos 
gados de Boys, vacas, Ovelhas, 
e Cabras e muita caça (…) 

Sobradinho Serra do Monte do 
Muro 

3 léguas de comprido e de 
largo em partes meya, e em 
partes hua; principia do 

Os nomes principais da 
sobredita São: a Alagoa de 
Dom Joam, e das Miadas 

   [Freguesia] 
Trigo 
centeio e Milho 

 A calidade do seu 
temperamento ha Umido, e 
Secco 

Nesta se criam gados Vacuns; e 
tambem á dita serra vem pastar 
de veram varios Rebanhos de 



 

 

  

 

Nacente ao alto de S. 
Cristovam, e do poente finaliza 
no alto de Vellozo 

castanha 
Azeite 
Vinho 
Feijão 

 
 

gados de ovelhas, das partes da 
Serra de Estrella 

Avões Serra do Poio      «Compoem-se as terras 
da dita freguezia de 
Campos, Soutos, e Leiras 
do Monte, de que há na 
mesma bastante milham, 
trigo, e Centeio; e muita 
Castanha, e algum vinho 
ainda que verde e 
finalmente feijão e Linho, 
e outros fructos, excepto 
azeite que na dita 
freguezia não há pela 
asperea do Clima» 

  «para donde [serra] váo pastar 
os gados de ovelhas, e Cabras 
que na dita freguezia são 
numarozos» 

Sé Serra do Rossão          
Fornelos Só os limitados 

montes 
Perneval e 
Franqueira (ref.) 

     Terra: 
Centeio 
Milhão 
Vinho verde 

Coelhos 
Lebres 
Perdizes 
Lobos  
Javalis (que 
descem da 
serra do 
Pernaval e 
Franqueira) 

  

Bustelo Um monte 
 

1 légua de comprido 
½ légua de largura 
Ribeiro de Alhões / Portela de 
Chã de Salgueiro 

Val de Grozes 
Portela da Esculqua 
Laija dos Ferreiros 
Souto de Emxudro 

   Carvalhos brancos e 
pretos 
Giestas 
Arneiras 
* 
Centeio [serra] 
[freguesia] 
Centeio 
Milho 
Trigo 
Feijão 
Castanha 

Lobos 
Raposas 
Texugos 
Porcos-
bravos 
Coelhos  
Perdizes 

Frigidissimo  

Cinfães Um monte Nascente a Poente: ¼  légua 
Norte a Sul: outro tanto 

 Contença 
Sanguinhedo 
Vila Viçosa 

  Centeios 
Pasto de gados 
Estrumes de terras 

Perdizes 
Coelhos 
(caça no 
Outono) 
Lobo 
(montarias) 

Alto e frio 
Muito frio de inverno povoado 
de neves 

 

Espadanedo Um monte      Milho 
Vinho 
Azeite 

   

Moimenta Uns montes      Carvalhos 
Carqueja 
Tojo 

Vacas 
Cabras 
Ovelhas 
Perdizes 
Coelhos 
Codornizes 

  

 
  



 

 

  

 

Quadro 6 - ermidas de Montemuro (sécs. XVI-XVIII) 

COD N.º Freg.actual Termo/1527 Termo/1758 Distrito Paróquia/1758 Termo do lugar Orago Orago 
primitivo 

Implantação Irm. Conf. Cota Orientação 

62 2 Alhões Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Alhões Alhões Senhor do 
Amparo 

Senhor do 
Amparo 

isolada 0 0 1209 O 

361 1 Alhões Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Alhões Alhões São Pelágio São Pelágio periférica 0 0 1030 O 

196 12 Almacave Couto de 
Medelo 

Lamego Cidade Almacave Medelo Virgem da 
Guia 

Virgem da 
Guia 

periférica 0 0 560 S 

205 7 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Medelo São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 0 550 O 

215 4 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Amoreiras Virgem da Luz Santa Luzia urbana 0 0 575 SE 

223 14 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Bairro do Castelo Virgem do 
Amparo 

Virgem do 
Socorro 

urbana 0 0 550 O 

233 11 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Bairro da Seara Virgem da 
Esperança 

Virgem da 
Esperança 

periférica 1 0 540 SE 

242 9 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave  São Vicente São Vicente isolada 0 0 550 E 

218 5 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Nazes São Sebastião São Gens isolada 0 0 560 s.r. 

224 6 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Bairro do Castelo Virgem da Paz São Salvador urbana 0 0 560 s.r. 

225 3 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Bairro do Castelo Santa Bárbara Santa 
Bárbara 

urbana 0 0 570 s.r. 

257 13 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Paredes Virgem da 
Saúde 

Virgem da 
Saúde 

isolada   560 s.r. 

364 8 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave  São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 0 530 s.r. 

263 10 Almacave Lamego Lamego Cidade Almacave Souto Covo Virgem da 
Ajuda 

Virgem da 
Ajuda 

periférica 0 0 450 s.r. 

247 15 Cambres Lamego Lamego Cidade Almacave/Cambr
es 

Penelas Virgem da 
Conceição 

Virgem da 
Conceição 

urbana 0 2 390 O 

11 18 Alvarenga Alvarenga Alvarenga Douro Alvarenga Igreja Virgem da 
Piedade 

São Tiago isolada   400 s.r. 

12 16 Alvarenga Alvarenga Alvarenga Douro Alvarenga Miudal  Santo António Santo António isolada 0 0 400 O 

19 19 Alvarenga Alvarenga Alvarenga Douro Alvarenga  Virgem do 
Monte 

Virgem isolada 0 0 829 SO 

20 17 Alvarenga Alvarenga Alvarenga Douro Alvarenga Bustelo de 
Noninha 

São Lourenço São Lourenço periférica 0 0 680 S 

377 20 Anreade Aregos Aregos Douro Anreade Granja Virgem dos 
Remédios 

Virgem dos 
Remédios 

periférica   210 s.r. 

209 22 Vila Nova de 
Souto d'El 
Rei 

Lamego Lamego Serra Arneirós  São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 1 0 620 SO 

199 21 Vila Nova de 
Souto d'El 
Rei 

Lamego Lamego Serra Arneirós Ruivós São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

periférica 0 0 650 O 

191 23 Avões Lamego Lamego Serra Avões Avões de lá Virgem das 
Candeias 

Virgem das 
Candeias 

isolada 0 2 630 O 

29 24 Cabril Cabril Cabril Douro Baltar de Cabril Crasto Virgem da 
Conceição 

Santa Luzia isolada 0 0 460 O 

346 25 Cabril Cabril Cabril Douro Baltar de Cabril Cabril  São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0 457 s.r. 

158 30 Barrô São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Barrô Vales Virgem da 
Seara 

Virgem da 
Seara 

periférica 0 0 600 SE 

148 28 Barrô São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Barrô Ribeira São Gonçalo São Gonçalo isolada 0 0 70 S 

143 26 Barrô São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Barrô Vilarinho Santo Amaro Santo Amaro urbana 0 0 280 NO 



 

 

  

 

151 27 Barrô São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Barrô Porcas São Domingos São 
Domingos 

periférica 0 0 330 NO 

580 29 Barrô São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Barrô Seara São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

periférica 0 0 700 O 

398 32 Bigorne Britiande Britiande Serra Bigorne Ribabelide Virgem da 
Guadalupe 

Virgem da 
Guadalupe 

urbana 0 0 960 N 

144 31 Bigorne Lamego Lamego Serra Bigorne  São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0 980 O 

217 35 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Carosa São Lourenço São Lourenço isolada 0 1 350 N 

238 37 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Felgueiras São Pedro São Pedro urbana 0 1 330 NO 

207 34 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Pousada São Brás São Brás periférica 0 1 440 SO 

219 33 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Pomarelhe Santo António Santo António periférica 0 1 300 O 

260 36 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Quintião São Miguel São Miguel urbana 0 1 260 S 

239 39 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Corredoura São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 1 350 E 

248 38 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Rio Bom São Roque São Roque urbana 0 1 110 N 

256 40 Cambres Lamego Lamego Serra Cambres Tourais Virgem da 
Guia 

Virgem da 
Guia 

isolada 0 1 100 O 

82 43 Cárquere Resende Resende Douro Cárquere Torre de Beba São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

urbana 0 0 640 O 

85 42 Cárquere Resende Resende Douro Cárquere Tulhas São Francisco São 
Francisco 

isolada 0 0 611 O 

96 41 Cárquere Resende Resende Douro Cárquere Paços Santa Luzia Santa Maria periférica 0 0 550 O 

36 51 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Avitoure Virgem da 
Piedade 

Virgem da 
Piedade 

periférica 0 0 330 NO 

28 48 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Travassos Santa Luzia Santa Luzia urbana 0 0 430 O 

24 45 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Contença Santa Bárbara Santa 
Bárbara 

urbana 0 0 740 NE 

26 44 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Cinfães Senhor do 
Calvário 

Calvário periférica 0 0 490 NE 

437 46 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Vila Viçosa Santa Cristina Santa Cristina isolada 0 0 600 SO 

439 52 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Lagarelhos Virgem dos 
Remédios 

Virgem dos 
Remédios 

isolada 0 0 490 NO 

22 49 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Paúves São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0  s.r. 

23 47 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Santa Eulália Santa Eulália Santa Eulália urbana 0 0 270 s.r. 

27 50 Cinfães Cinfães Cinfães Douro Cinfães Passagem Virgem da 
Apresentação 

Virgem da 
Apresentação 

s/dados    s.r. 

51 53 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ermida do Douro Passais São Roque São Roque isolada 0 0 80 s.r. 

349 54 Espadanedo Couto de 
Tarouquela 

Sanfins Douro Espadanedo  São Sebastião São 
Sebastião 

s/dados 0 0  s.r. 

449 55 Espiunca Sanfins Paiva Douro Espiunca Cornes São Pelágio São Pelágio periférica 0 0 350 O 

59 57 Ester Castro Daire Castro Daire Douro Ester Ester de Cima Virgem da 
Conceição 

Virgem da 
Conceição 

isolada 0 0 440 O 

64 56 Ester  Couto da 
Ermida 

Douro Ester Faifa Santo Antão Santo Antão urbana 0 0 840 O 

452 58 Feirão Resende Resende Douro Feirão  Santa Luzia Santa Luzia urbana 0 1 1070 O 

100 63 Felgueiras Resende Resende Douro Felgueiras Beirós Virgem do 
Rosário 

Virgem do 
Rosário 

urbana 0 0 800 O 

111 62 Felgueiras Resende Resende Douro Felgueiras Pimeirol Virgem da 
Guia 

Virgem da 
Guia 

urbana 0 0 780 s.r. 



 

 

  

 

454 61 Felgueiras Resende Resende Douro Felgueiras  São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

isolada 0 0 870 O 

108 59 Felgueiras Resende Resende Douro Felgueiras Felgueiras Divino Espírito 
Santo 

Divino 
Espírito Santo 

periférica 0 0 840 S 

110 60 Felgueiras Resende Resende Douro Felgueiras Monte São Cristóvão São Cristóvão isolada 0 0 1140 SO 

47 67 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Covelas São Sebastião São 
Sebastião 

urbana 0 0 390 N 

45 68 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Ruivais Virgem da 
Assunção 

Virgem da 
Assunção 

urbana 0 0 450 O 

49 64 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Aldeia Virgem dos 
Prazeres 

Santa Maria periférica 0 0 570 S 

50 65 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

São Barnabé São Barnabé isolada 0 0 510 NO 

55 69 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Vila Boa de Baixo Virgem da 
Encarnação 

Virgem da 
Encarnação 

periférica 0 0 700 SE 

60 66 Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ferreiros de 
Tendais 

Pimeirô São Martinho São Martinho  periférica 0 0 820 O 

4 70 Fornelos Sanfins Sanfins Douro Fornelos Macieira Senhor dos 
Enfermos 

Virgem dos 
Prazeres 

isolada 0 1 480 O 

63 71 Freigil Aregos Aregos Douro Freigil  São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

isolada 0 0 540 O 

350 72 Freigil Aregos Aregos Douro Freigil  São Sebastião São 
Sebastião 

s/dados    s.r. 

475 75 Gosende Rossão Gosende Serra Gosende Rossão São Miguel São Miguel urbana 0 0 1000 O 

477 73 Gosende Campo 
Benfeito 

Gosende Serra Gosende Campo Benfeito Santa Comba Santa Comba urbana 0 0 970 S 

116 78 Gosende Campo 
Benfeito 

Gosende Serra Gosende Gosende Virgem do 
Fojo 

Virgem do 
Fojo 

isolada 0 0 1039 O 

473 76 Gosende Campo 
Benfeito 

Gosende Serra Gosende Gosende São Pedro São Pedro urbana 0 1 1040 NO 

474 77 Gosende Campo 
Benfeito 

Gosende Serra Gosende Gosende São Pelágio São Pelágio periférica 0 0 990 O 

476 74 Gosende São Martinho 
de Mouros 

Gosende Serra Gosende Cotelo São Domingos São 
Domingos 

urbana 0 0 1030 NE 

79 79 Gralheira Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Gralheira Gralheira Senhor da Boa 
Morte 

Senhor da 
Boa Morte 

urbana 0 0 1100 N 

150 80 Magueija Magueija Magueija Serra Magueija Magueija Grande Santa Bárbara Santa 
Marinha 

urbana 0 1 840 SO 

155 82 Magueija Magueija Magueija Serra Magueija Magueijinha São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

urbana 0 0 790 SE 

152 81 Magueija Magueija Magueija Serra Magueija Vila Nova Santo António Santo António periférica 0 0 800 SO 

157 84 Magueija Magueija Magueija Serra Magueija Matança Virgem da 
Esperança 

Virgem da 
Expectação 

urbana 0 0 810 O 

396 83 Magueija Magueija Magueija Serra Magueija Vila Lobos Senhor dos 
Aflitos 

Senhor dos 
Aflitos 

urbana 0 0 970 NE 

141 87 Mezio Honra do Mezio Mezio Serra Mezio Mezio Virgem das 
Antas 

Virgem das 
Antas 

periférica 0 0 920 SE 

159 85 Mezio Honra do Mezio Mezio Serra Mezio Valabrigoso Santo António Santo António urbana 0 0 970 S 

160 86 Mezio Honra do Mezio Mezio Serra Mezio Valabrigoso Virgem da 
Apresentação 

Virgem da 
Apresentação 

urbana 0 0 970 SO 

61 88 Miomães Aregos Aregos Douro Miomães Vila das Caldas Santa Luzia Santa Maria 
Madalena 

periférica 0 0 50 N 

39 90 Cabril Cabril Cabril Douro Moimenta de 
Baltar 

Sobrado Virgem da 
Saúde 

Santa Isabel urbana 0 0 790 N 

41 89 Cabril Cabril Cabril Douro Moimenta de 
Baltar 

Sobreda Virgem da 
Piedade 

Santa 
Bárbara 

urbana 0 0 820 SE 

120 91 Moura Morta Moção Moção Douro Moura Morta Moura Morta São Tiago São Tiago periférica 0 0 830 SO 

52 92 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Montão Divino Espírito 
Santo 

Divino 
Espírito Santo 

urbana 0 0 460 N 



 

 

  

 

33 97 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Boassas Virgem da 
Estrela 

Virgem da 
Estrela 

urbana 0 0 170 SO 

40 94 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Fundoais São Roque São Roque urbana 0 0 330 SE 

44 96 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Fundoais Senhor dos 
Desamparado
s 

Senhor dos 
Desamparado
s 

isolada 1 0 420 NO 

53 95 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Vila Nova São Sebastião São 
Sebastião 

urbana 0 0 380 O 

355 93 Oliveira do 
Douro 

Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Oliveira do Douro Castelo de 
Fundoais 

Santo António Santo António urbana   330 O 

76 10 Ovadas Aregos Aregos Douro Ovadas Ovadas de Cima Virgem da 
Guia 

Virgem da 
Guia 

urbana 0 0 800 O 

78 99 Ovadas Aregos Aregos Douro Ovadas  São Pedro São Pedro isolada 0 0 940 O 

88 98 Ovadas Aregos Aregos Douro Ovadas Panchorrinha Santo António Santo António urbana   870 O 

89 101 Ovadas Aregos Aregos Douro Ovadas Roças/Mariaires Virgem dos 
Vales 

Virgem dos 
Vales 

urbana   880 O 

490 102 Panchorra Aregos Aregos Douro Panchorra  São Lourenço São Lourenço periférica 0 0 1080 O 

91 103 Panchorra Aregos Aregos Douro Panchorra Talhada São Sebastião São 
Sebastião 

urbana 0 0 1070 S 

42 104 Parada de 
Ester 

Parada Parada Douro Parada de Ester Laboncinho Santa Bárbara Santa 
Bárbara 

urbana 0 0 790 SO 

43 107 Parada de 
Ester 

Parada Parada Douro Parada de Ester Meã São 
Bartolomeu 

São 
Bartolomeu 

periférica 0 0 360 NO 

54 105 Parada de 
Ester 

Parada Parada Douro Parada de Ester Mós Santa Catarina Santa 
Catarina 

urbana 0 0 800 S 

58 106 Parada de 
Ester 

Parada Parada Douro Parada de Ester Eiriz Santa Comba Santa Comba urbana 0 0 600 O 

35 108 Parada de 
Ester 

Parada Parada Douro Parada de Ester Vila São Pedro São Pedro s/dados    s.r. 

119 109 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus Moumis Santa Luzia Santa Luzia urbana 0 0 750 O 

122 111 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus Fazamões Santo António Santo António urbana 0 0 730 NE 

123 112 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus Souto Virgem da 
Conceição 

São Pedro urbana 0 0 650 O 

130 114 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus Paredinhas São Tiago São Tiago urbana 0 0 570 O 

494 113 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus  São Pedro São Pedro isolada 0 0 470 O 

493 110 Paus São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro Paus  Santa Quitéria Santa 
Quitéria 

urbana   550 NO 

156 122 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Portela/Valclaro Virgem da 
Piedade 

Virgem da 
Piedade 

periférica 0 0 250 S 

164 115 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Cimo de Vila Santo António Santo António periférica 0 0 410 SE 

171 119 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Moledo Virgem da 
Ajuda 

Virgem da 
Ajuda 

isolada 0 0 70 N 

175 117 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Molães São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 0 320 S 

188 121 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia São Gião Virgem da 
Encarnação 

Virgem da 
Encarnação 

periférica 1 0 270 O 

168 120 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Fundo de Vila Virgem da 
Conceição 

Virgem da 
Conceição 

isolada    s.r. 

177 118 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Sobre a Igreja São Tiago São Tiago urbana   550 s.r. 

356 116 Penajóia Lamego Lamego Serra Penajóia Lagoas São Pedro São Pedro periférica    s.r. 

165 123 Penude Lamego Lamego Serra Penude Outeiro Virgem do 
Rosário 

São Martinho  urbana 1 0 810 SE 



 

 

  

 

185 126 Penude Lamego Lamego Serra Penude Ordens São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0 690 NO 

357 124 Penude Lamego Lamego Serra Penude São Miguel São Miguel São Miguel isolada   750 s.r. 

576 125 Penude Lamego Lamego Serra Penude  São Pedro São Pedro isolada    s.r. 

93 127 Picão Moção Moção Douro Picão Picão São Mamede São Mamede isolada 0 0 650 NO 

65 128 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Moção Divino Espírito 
Santo 

Divino 
Espírito Santo 

periférica 0 0 500 O 

67 136 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Vila Nova Virgem dos 
Prazeres 

Virgem dos 
Prazeres 

urbana 0 0 300 E 

68 130 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Desfeita São Caetano Santa Cruz urbana 0 0 500 E 

71 132 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Póvoa São 
Bartolomeu 

São 
Bartolomeu 

urbana 0 0 880 S 

72 134 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Vila Seca Santo António São 
Sebastião 

periférica 0 0 450 O 

74 135 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Vila Seca Virgem da 
Conceição 

Virgem da 
Conceição 

urbana    s.r. 

75 129 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Ribas Santa Bárbara Santa 
Bárbara 

urbana   400 NO 

77 131 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Cetos Santa Isabel Santa Isabel urbana   780 SE 

83 133 Pinheiro Moção Moção Douro Pinheiro Pereira São José São José urbana   730 SE 

127 138 Pretarouca Lamego Lamego Serra Pretarouca Dornas Virgem dos 
Milagres 

Virgem dos 
Milagres 

urbana 0 0 980 NE 

575 137 Pretarouca Lamego Lamego Serra Pretarouca Pretarouca Senhor dos 
Aflitos 

Senhor dos 
Aflitos 

periférica 0 0 950 NO 

69 139 Ramires Ferreiros de 
Tendais 

Ferreiros de 
Tendais 

Douro Ramires Vale de Papas São Sebastião São 
Sebastião 

urbana   1020 O 

86 142 Resende Resende Resende Douro Resende Sangens São Gens São Gens urbana 0 0 250 s.r. 

102 143 Resende Resende Resende Douro Resende Enxertado São Pedro São Pedro periférica 0 0 450 O 

92 144 Resende Resende Resende Douro Resende  São Tiago São Tiago s/dados    s.r. 

84 140 Resende Resende Resende Douro Resende  Santa Luzia Santa Luzia s/dados    s.r. 

95 145 Resende Resende Resende Douro Resende Loureiro Virgem das 
Preces 

Virgem das 
Preces 

urbana   150 SO 

98 141 Resende Resende Resende Douro Resende Cima de Resende São Brás São Brás isolada 0 0 550 O 

106 146 Resende Resende Resende Douro Resende Tabuadelo Virgem do 
Viso 

Virgem do 
Viso 

isolada   550 O 

198 150 Samodães Lamego Lamego Serra Samodães Samodães Virgem da 
Graça 

Virgem da 
Graça 

urbana 0 0 340 E 

192 149 Samodães Lamego Lamego Serra Samodães Angorês Virgem da 
Guia 

São Vicente 
Ferrer 

urbana 0 0 280 SE 

201 148 Samodães Lamego Lamego Serra Samodães Samodães São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 0 310 NO 

204 147 Samodães Lamego Lamego Serra Samodães Samodães Santa Comba Santa Comba periférica    s.r. 

264 151 Sande Sande Lamego Serra Sande Cimo de Sande Santa Luzia Santa Luzia isolada 0 0 360 N 

512 152 Sande Sande Lamego Serra Sande Sande Virgem das 
Abróteas 

Virgem das 
Abróteas 

urbana 0 0 280 S 

5 153 Nespereira Sanfins Sanfins Douro Santa Marinha de 
Nespereira 

Vila Chã São Brás São Brás urbana 0 0 300 SE 

7 154 Nespereira Sanfins Sanfins Douro Santo Erício de 
Nespereira 

Feira São Sebastião São 
Sebastião 

urbana 0 0 300 NO 

574 155 Nespereira Sanfins Sanfins Douro Santo Erício de 
Nespereira/Santa 
Marinha de 

Ervilhais (lugar 
grande) 

Virgem das 
Necessidades 

Virgem das 
Necessidades 

urbana 0 0 760 NO 



 

 

  

 

Nespereira 

70 156 São Cipriano Aregos Aregos Douro São Cipriano  Senhor dos 
Aflitos 

Senhor dos 
Aflitos 

isolada 0 0 670 O 

73 157 São Cipriano Aregos Aregos Douro São Cipriano Covelinhas Virgem dos 
Prazeres 

Virgem dos 
Prazeres 

periférica 0 0 580 NO 

18 160 São 
Cristóvão de 
Nogueira 

Nogueira Nogueira Douro São Cristóvão de 
Nogueira 

Ferreira/Quintã Calvário/Senh
or dos Passos 

Senhor dos 
Passos 

isolada 0 0 380 N 

21 158 São 
Cristóvão de 
Nogueira 

Nogueira Nogueira Douro São Cristóvão de 
Nogueira 

Vilar Virgem da 
Livração 

São Lourenço urbana 0 0 600 O 

359 159 São 
Cristóvão de 
Nogueira 

Nogueira Nogueira Douro São Cristóvão de 
Nogueira 

Canavesinhos São Sebastião São 
Sebastião 

urbana 0 0 170 O 

360 161 São 
Cristóvão de 
Nogueira 

Nogueira/Sanfi
ns 

Nogueira Douro São Cristóvão de 
Nogueira/Piães 

Cales Virgem das 
Cales 

Virgem das 
Cales 

isolada 0 0 580 NO 

113 165 Fontoura São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São João de 
Fontoura 

Covelas Virgem dos 
Remédios 

Virgem dos 
Remédios 

periférica 0 0 320 NO 

115 164 Fontoura São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São João de 
Fontoura 

Nadais Virgem da 
Guia 

Virgem da 
Guia 

isolada 0 0 250 O 

118 163 Fontoura São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São João de 
Fontoura 

Forjães São Pelágio São Pelágio urbana 0 0 670 O 

531 162 Fontoura São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São João de 
Fontoura 

 São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

urbana 1 0 150 N 

147 172 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Vila Verde São Pedro São Pedro urbana 0 0 560 N 

536 176 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

 Senhor do 
Calvário 

Senhor do 
Calvário 

periférica 1 0 400 O 

133 170 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Santa Eulália Santa Eulália Santa Eulália urbana 0 0 500 O 

134 166 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

 Santa Ana Santa Ana urbana 0 0 400 O 

136 167 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Peneda Santa Bárbara Santa 
Bárbara 

periférica 0 0 490 S 

532 168 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Cantim Santa Catarina Santa 
Catarina 

periférica 0 0 550 O 

577 177 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Santa Eulália Virgem da 
Ajuda 

Virgem da 
Ajuda 

isolada 0 0 450 S 

137 175 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

 São Sebastião São 
Sebastião 

s/dados    s.r. 

533 171 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

 São Leão São Leão s/dados    s.r. 

535 174 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Castelo São Salvador São Salvador s/dados    s.r. 

126 179 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Portela Virgem do 
Campo 

Virgem do 
Campo 

s/dados    s.r. 

142 169 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Santa Cristina? Santa Cristina Santa Cristina s/dados    s.r. 

537 178 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

 Virgem da 
Vitória 

Virgem da 
Vitória 

s/dados    s.r. 

534 173 São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

São Martinho 
de Mouros 

Douro São Martinho de 
Mouros 

Peneda São Pedro São Pedro isolada    s.r. 

539 180 São Romão Aregos Aregos Douro São Romão de 
Aregos 

 Virgem da 
Piedade 

Virgem das 
Angústias 

isolada 2 0  s.r. 

8 183 Santiago de 
Piães 

Sanfins Sanfins Douro São Tiago de 
Piães 

Vilar de Arca São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

urbana 0 0 650 NO 

15 182 Santiago de 
Piães 

Sanfins Sanfins Douro São Tiago de 
Piães 

Igreja Santo António Santo António periférica 0 0 450 NO 

16 185 Santiago de 
Piães 

Sanfins Sanfins Douro São Tiago de 
Piães 

Sanfins Virgem do 
Socorro 

Virgem do 
Socorro 

periférica 0 0 500 O 



 

 

  

 

17 184 Santiago de 
Piães 

Sanfins Sanfins Douro São Tiago de 
Piães 

Oleiros São Sebastião São 
Sebastião 

periférica 0 0 270 S 

10 181 Santiago de 
Piães 

Sanfins Sanfins Douro São Tiago de 
Piães 

Ventuzelas Santa Luzia Santa Luzia urbana   470 SE 

211 187 Sé (Lamego) Lamego Lamego Cidade Sé Monte Virgem dos 
Remédios 

Santo 
Estêvão 

isolada 1 0 610 E 

231 186 Sé (Lamego) Lamego Lamego Cidade Sé  Divino Espírito 
Santo 

Divino 
Espírito Santo 

urbana 1 0 490 NO 

243 188 Sé (Lamego) Lamego Lamego Cidade Sé Bairro de Santa 
Cruz 

Virgem do 
Desterro 

Virgem do 
Desterro 

periférica 2 0 490 SE 

249 189 Sé (Lamego) Lamego Lamego Cidade Sé Bairro da Ponte Virgem dos 
Meninos 

Virgem dos 
Meninos 

periférica 0 1 450 SO 

103 193 Ermida do 
Paiva 

Couto da 
Ermida 

Couto da 
Ermida 

Douro Sobradinho de 
Paiva 

Codeçais Virgem da 
Livração 

São 
Sebastião 

urbana 0 0 790 E 

114 190 Ermida do 
Paiva 

Couto da 
Ermida 

Couto da 
Ermida 

Douro Sobradinho de 
Paiva 

Vilar Santo António Santa 
Bárbara 

periférica 0 0 820 SO 

578 192 Ermida do 
Paiva 

Couto da 
Ermida 

Couto da 
Ermida 

Douro Sobradinho de 
Paiva 

Sobradinho São Lourenço São Lourenço urbana 0 0 580 SE 

579 191 Ermida do 
Paiva 

Couto da 
Ermida 

Couto da 
Ermida 

Douro Sobradinho de 
Paiva 

Carvalhosa Santa Catarina Santa 
Catarina 

urbana 0 0 1000 SO 

2 194 Souselo Sanfins Sanfins Douro Souselo Fonte Coberta Santo António Santo António urbana 0 0 230 SE 

1 195 Souselo Sanfins Sanfins Douro Souselo Igreja Santa Eulália São 
Sebastião 

periférica 0 0 210 O 

6 196 Tarouquela Couto de 
Tarouquela 

Sanfins Douro Tarouquela  São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0 430 SO 

31 198 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Aveloso Santa Ana Santa Ana urbana 0 0 980 N 

30 201 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Casais/Meridãos/
Sá 

São Pedro São Pedro isolada 0 0 1130 N 

34 200 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Marcelim São Lourenço São Lourenço urbana 0 0 780 SO 

37 205 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Meridãos São Vicente São Vicente isolada 0 0 780 SO 

46 199 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Valverde São João 
Baptista 

São João 
Baptista 

periférica 0 0 520 NO 

48 204 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Mourelos São Sebastião São 
Sebastião 

isolada 0 0 560 O 

567 202 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Granja Virgem do 
Rosário 

São Pedro urbana 0 0 680 O 

568 203 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Soutelo São Salvador São Salvador urbana 0 0 650 O 

38 197 Tendais Tendais Tendais Douro Tendais Enxidrô Santa Maria 
Madalena 

Santa  Maria 
Madalena 

periférica   300 s.r. 

573 206 Travanca Sanfins Sanfins Douro Travanca do 
Douro 

Santa Isabel Virgem da 
Visitação 

Virgem da 
Visitação 

isolada 0 0 220 SO 
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N.º Ficha:195 
N.º Edifício: 1 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.189 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Eulália 
Freguesia (actual): Souselo 
Lugar: Igreja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.191776 / Lat. 455498 
Altitude (metros): 210 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Souselo 
Microtopónimo: Santa Eulália 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: Santa Eulália 
Outras devoções: Ecce Homo, Cristo Humilhado, São Paulo, Virgem da Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  



 

  

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139 (ref. como de «S. Sebastião») 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 202. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:194 
N.º Edifício: 2 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.189 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Souselo 
Lugar: Fonte Coberta 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.191797 / Lat. 454410 
Altitude (metros): 230 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Souselo 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 202. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:70 
N.º Edifício: 4 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.076 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor dos Enfermos 
Freguesia (actual): Fornelos 
Lugar: Macieira 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.193855 / Lat. 450202 
Altitude (metros): 480 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Fornelos 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 18 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Púlpito interior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Prazeres 
Título actual: Senhor dos Enfermos 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134 (intitula-a «Nossa Senhora dos Prazeres») 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 222: 
 
«Há, nesta freguesia [de Fornelos], a capela pública do Senhor dos Enfermos, nos limites do lugar de Macieira. § Nesta 
capela faz-se, anualmente, uma festividade, muito concorrida de romeiros, e com animado arraial, no dia do Espírito Santo 
e no imediato. § É esta romaria de grande nomeada, no concelho. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 283-286. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:153 
N.º Edifício: 5 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.117 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Brás 
Freguesia (actual): Nespereira 
Lugar: Vila Chã 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.195266 / Lat. 448653 
Altitude (metros): 300 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Santa Marinha de Nespereira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1738 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária:  
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Brás 
Título actual: São Brás 
Outras devoções: São Martinho, São Sebastião, Santo António, Virgem 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  

1 foto de Ercílio Galhardo (c) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 234. 
 
TAVARES, José Manuel da Silva - Nespereira. Uma terra com sabor a História e a Povo. [Viseu]: [edição de 
autores], 1996. P. 36. 
 
- Referem os autores que esta ermida servida os povos de Azivoso e Carvalhais; documentada desde 1708. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 286. 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:196 
N.º Edifício: 6 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.195 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Tarouquela 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.195155 / Lat. 455582 
Altitude (metros): 430 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto de Tarouquela/ Sanfins 
Paróquia: Tarouquela 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Via-sacra 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 193. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:154 
N.º Edifício: 7 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.117 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Nespereira 
Lugar: Feira 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.196369 / Lat. 448011 
Altitude (metros): 300 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Santo Erício de Nespereira 
Microtopónimo: Feira 
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Virgem do Rosário, São Caetano 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 233. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:183 
N.º Edifício: 8 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.164 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Santiago de Piães 
Lugar: Vilar de Arca 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.196455 / Lat. 451483 
Altitude (metros): 650 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: São Tiago de Piães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções: Santo António, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano: 24 de Junho 

 
2 foto de Guido de Monterey (c) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
«D’estas [capelas] a de S. João é d’esta freguezia e da freguezia de S. Christóvão de Nogueira, de modo que um anno põe 
ermitão o abbade de Piães, outro o reitor de Nogueira» [deve ser engano e quereria o autor referir-se à ermida de N. S. das 
Cales?] 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, P. 165: 
 
«Esta capela é dos moradores do populoso logar de Vilar d’Arca, e nela tem jurisdição o Pároco da freguesia de Piães. § Aí 
se faz a festa do orago, em 24 de Junho; e é interessante ver como, neste dia, as raparigas acorrem à capela com grandes 
ramos de aromáticos cravos, que oferecem ao Santo, para que ele, por milagre, lhes faça desaparecer das mãos os 
verruguentos cravos, que lhas desfeiam.», p. 165. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p.280. 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:181 
N.º Edifício: 10 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.164 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Santiago de Piães 
Lugar: Ventuzelas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.197098 / Lat. 455660 
Altitude (metros): 470 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: São Tiago de Piães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 1 
N.º altares:  
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 165: 
 
«A capela pública de Santa Luzia, no logar de Ventozelas.§ Esta capela, que tem uma galilé, está situada no Cabo do lugar 
de Ventozelas. § Neste lugar viveram, em tempo, bons e abastados lavradores, que cuidavam do culto da capela, e 
promoviam, anualmente, a festas de Santa Luzia, a 13 de Dezembro. § Com a decadência económica dos moradores da 
terra, tem decaído, também o fervor do culto pela sua padroeira. E tem havido anos em que nem festa se faz, por 
insuficiência de donativos para a fazer.», p. 165. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:18 
N.º Edifício: 11 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.008 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Piedade 
Freguesia (actual): Alvarenga 
Lugar: Igreja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.197381 / Lat. 
444721 
Altitude (metros): 400 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Alvarenga/ Alvarenga 
Paróquia: Alvarenga 
Microtopónimo: Santo 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Coreto/via-sacra 
Notas: Reconstruída/transplantada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Tiago 
Título actual: Virgem da Piedade 
Outras devoções: São Francisco de Assis 
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 125 (refere a capela de Santiago) 
 
MENDES, António – Alvarenga. Esboço de uma monografia. [S.l.]: edição do autor, [1995], pp. 36-38: 
 
«Nossa Senhora da Piedade (o Calvário), no Vale do Santo, a E. da igreja, a qual capela existiu no lugar do Santo, já com 
o título que hoje tem, já com o de S. Tiago. § Pela sua muita antiguidade se desmoronou e foi trasladada a expensas de 
alguns devotos naturais desta freguesia e de outras sendo principais os Sr.s António Valente de Andrade e José Soares 
Correia de Noronha, ambos do lugar da Vila, Avelino Teixeira Martins, do Santo, Henrique Pinto de Vasconcelos, dos 
Carreiros, padre Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos, dos Carreiros, Martins de Noronha, de Pernambuco. § Foi feita a 
nova ermida pelo mestre pedreiro Francisco Moreira, de Ferreiros de Tendais, natural da Galiza; pelo carpinteiro Manuel 
Correia Montenegro, e pelo trolha Miguel Afonso Pereira, desta freguesia. § Teve a sua conclusão em 1884, sendo 
consagrada, em 18 de Junho do mesmo ano, pelo pároco da freguesia António Gonçalves Correia de Paiva, e para lá 
foram trasladadas as imagens no dia 20, por ocasião da festa do Coração de Jesus, as quais se achavam na matriz desde 
que a antiga capela teve de ser abandonada pelo seu estado de ruína. Importou em mais de oito cento mil reis, afora 
alguns serviços prestados por muitos paroquianos. § Este melhoramento deve-o a freguesia à iniciativa de dois filhos seus, 
o falecido Manuel Teixeira Bastos e… (sic) outro, que solicitaram donativos de diversas pessoas, - e à piedade, zêlo e 
incansável trabalho de Veríssimo da Fonseca, da casa de Lebrém.» 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Alvarenga, 1758, fl. 294 v.º:  
 
«Sita junto a Igreja»  
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N.º Ficha:16 
N.º Edifício: 12 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.008 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Alvarenga 
Lugar: Miudal 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.197220 / Lat. 443437 
Altitude (metros): 400 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Alvarenga/ Alvarenga 
Paróquia: Alvarenga 
Microtopónimo: Monte 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável x 
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 1939 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Coreto/casa romeiros 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): um brasileiro (tradição) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: São Francisco de Assis, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 13 de Junho 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 125. 
 
MENDES, António – Alvarenga. Esboço de uma monografia. [S.l.]: edição do autor, [1995], p. 38: 
 
«Santo António, capela paroquial, a S. da freguesia, um pouco abaixo da do Senhor dos Aflitos. Demora em uma pequena 
colina, arvorizada de carvalhos e sovereiros, que tornam aquele sítio aprazível e muito lindo para o arraial, que todos os 
anos ali se faz. Apesar de ser antiga, é uma das mais bonitas e bem conservadas capela de Alvarenga. Diz a tradição que 
fora um brasileiro que a mandara fazer à sua custa.» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:182 
N.º Edifício: 15 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.164 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Santiago de Piães 
Lugar: Igreja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.198162 / Lat. 455085 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: São Tiago de Piães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1640-1669 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Via-sacra 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Cristóvão Monteiro (reitor de Piães) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 154, 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:185 
N.º Edifício: 16 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.164 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Socorro 
Freguesia (actual): Santiago de 
Piães 
Lugar: Sanfins 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.198542 / Lat. 
453692 
Altitude (metros): 500 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: São Tiago de Piães 
Microtopónimo: Vinhões 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Socorro 
Título actual: Virgem do Socorro 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:184 
N.º Edifício: 17 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.164 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Santiago de Piães 
Lugar: Oleiros 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.198942 / Lat. 455854 
Altitude (metros): 270 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: São Tiago de Piães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Modificada no séc. XVIII 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 165: 
 
«Esta capela teve o seu assento em um campo da quinta, hoje denominada das Casas Novas que, por isso, ainda, pelos 
anos de 1732 se chamava quinta de S. Sebastião, como se mostra, em vélhos documentos; mas como os possuidores da 
quinta, naquele tempo – Manuel Moreira Pinto e sua Mulher, Sebastiana da Costa Faria – se sentissem prejudicados com a 
prática de caminhos e atalhos, que, através da mesma sua quinta, faziam as pessoas que iam ouvir missa à dita capela, 
requereram eles ao Rei D. João VI que lhes fosse permitido tapar o caminho que pelo meio dos pomares da sua quinta de 
S. Sebastião faziam os moradores do logar de Oleiros e outras pessoas. § O Rei concedeu a Provisão pedida, e, 
consequentemente, os requerentes, depois de taparem o caminho, demoliram a capela, e reeeificaram-na, á sua custa, no 
lugar de Oleiros, em comunicação com a via pública. § A festa ao Mártir é feita a 20 de Janeiro com tempo variável, ora 
frio, ora timidamente soalheiro, ora de saraivadas fustigantes; mas a sua capela, embora seja pequena, tem uma galilé 
acolhedora, onde encontra refúgio da intempérie aquele povo, bom, simples e alegre, que, finda a festividade e recolhida a 
procissão, em religioso silêncio, se diverte depois, ruidosamente, no largo fronteiro jogando o Entrudo […]. § Lá diz o velho 
e popular ditado – S. Sebastião, laranjinha na mão – como para significar que, nesse dia, começam os folguedos do 
Entrudo […]», pp. 165-166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:160 
N.º Edifício: 18 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.169 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Calvário/Senhor dos Passos 
Freguesia (actual): São Cristóvão de 
Nogueira 
Lugar: Ferreira/Quintã 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.200469 / Lat. 455807 
Altitude (metros): 380 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Nogueira/ Nogueira 
Paróquia: São Cristóvão de Nogueira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia/púlpito exterior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor dos Passos 
Título actual: Calvário/Senhor dos Passos 
Outras devoções: Senhor atado à coluna 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 276, 278 (fotografia 
interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:19 
N.º Edifício: 19 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.008 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Monte 
Freguesia (actual): Alvarenga 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.200755 / Lat. 444353 
Altitude (metros): 829 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Alvarenga/ Alvarenga 
Paróquia: Alvarenga 
Microtopónimo: Monte 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro x : fonte (dita da graça) 
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Muro protecção/Casa de romeiros 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem 
Título actual: Virgem do Monte 
Outras devoções: São Macário, Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 7-8 Setembro / procissão 1.º sábado de Junho (bôdo) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 125. 
 
MENDES, António – Alvarenga. Esboço de uma monografia. [S.l.]: edição do autor, [1995], p. 35-36: 
 
«Nossa Senhora do Monte. É paroquial e, como o seu título indica, está colocada a E. da freguesia, no cume do monte 
mais elevado dela, que é a extremidade da serra de Alvarenga. Em 1694 (L.º dos cap. desta freguesia), estava muito 
arruinada, indício da sua antiguidade. É dilatado e surpreendente o programa que ali se goza: vê-se a freguesia, que lhe 
serve de pedestal, e com as suas muitas leiras como que forma os degraus daquele majestoso e imponente trono; vê-se 
toda a extensão que medeia de alá até à cidade do Porto e o mar na costa da Foz do Douro, a O., o que tudo, apesar dos 
seus 70 ou mais kilómetros, muito se distingue em dias claros. Por ser o local muito exposto aos vendavais, tornou-se 
indispensável construir segunda parede por fora da primeira, elevando-se acima desta e colocar-lhe outra cobertura, algo 
tanto acima da antiga. Na parede exterior e na altura do tecto inferior, havia e há os precisos esgotos ou boqueiras para 
dar saída à chuva que porventura, caísse do tecto superior. Actualmente existe só o tecto inferior, conservando-se a 
parede exterior na altura precisa para abrigar a capela. § Há ali todos os anos um jubileu antiquíssimo a 7 de Setembro e 
festividade no dia seguinte, concorrendo muita gente desta freguesia e das circum-vizinhas. § A Imagem da Virgem-Mãe é 
uma das mais lindas que temos visto. § Entre várias procissões que ali vão todos os anos, tanto de Alvarenga, como de 
Nespereira, torna-se mais notável a Cerca, no 1.º Sábado de Junho, a qual, saindo dali, vai rodando sempre por um 
elevado monte a S. e O. da freguesia, até se recolher à igreja, tendo feito romaria nas capelas do Sr. dos Aflitos e de Santo 
António. § Durante este percurso, há duas refeições, a que chamam merendas. § Também se recorre àquela Fonte de 
Graça, em qualquer necessidade pública, como em ocasiões de grande invernias ou prolongadas estiagens. § Na mesma 
capela há duas imagens de grande confiança para o povo, que são Santa Bárbara e São Macário, e tem também a sua 
festa particular.» 
 
TAVARES, José Manuel da Silva - Nespereira. Uma terra com sabor a História e a Povo. [Viseu]: [edição de 
autores], 1996, p. 129: 
 
«Só se merendava, em Nespereira (e há muitos lavradores que mantêm o costume) nos dias grandes, desde a festa da 
anunciação que se realizava em Cádiz –a  25 de Março, até à festa da Senhora do Monte – a 8 de Setembro. A partir deste 
dia consideravam e consideram que já não era preciso merendar, porque os dias são mais pequenos, cada vez anoitece 
mais cedo e, portanto, ceia-se mais cedo.. § “Vão-se as merendas vêm os serões”. § Dizia o povo: 
 
Ó minha Senhora do Monte 
O que me havias de aprontar 
Tiraste-me a minha merenda 
E as horas de descansar”. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Alvarenga, 1758, fl. 294 v.º:  
 
«Sita no alto de hu monte» 
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N.º Ficha:17 
N.º Edifício: 20 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.008 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Lourenço 
Freguesia (actual): Alvarenga 
Lugar: Bustelo de Noninha 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.201408 / Lat. 445606 
Altitude (metros): 680 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Alvarenga/ Alvarenga 
Paróquia: Alvarenga 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: São Lourenço 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 125. 
  
MENDES, António – Alvarenga. Esboço de uma monografia. [S.l.]: edição do autor, [1995], p. 35: 
 
«S. Lourenço, junto do lugar de Bustelo, ao qual e ao de Noninha pertence. É muito antiga, e nela se faziam, até há poucos 
anos, os enterramentos desde 1800.» 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:158 
N.º Edifício: 21 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.169 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Livração 
Freguesia (actual): São Cristóvão de Nogueira 
Lugar: Vilar 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.201710 / Lat. 454391 
Altitude (metros): 600 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Nogueira/ Nogueira 
Paróquia: São Cristóvão de Nogueira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1715 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: Virgem da Livração 
Outras devoções: São Bento, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 276. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:49 
N.º Edifício: 22 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Paúves 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [S.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004, p. 318: 
 
- “Tem esta Vila e Concelho um juiz com dois tabeliães do Público, um Procurador, um vereador, e um escrivão da Câmara 
cada ano, para o que se elegem três cada triénio; um juiz dos órfãos com seu escrivão; um Ouvidor pelo senhor da terra 
que apresenta os ofícios e tem ela Casa da Câmara junto da igreja com seu pelourinho, e uma forca de pilares junto à 
Capela de S. Sebastião […]” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:47 
N.º Edifício: 23 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Eulália 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Santa Eulália 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.202827 / Lat. 457381 
Altitude (metros): 270 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Eulália 
Título actual: Santa Eulália 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUARTE, Joaquim Correia- Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004, p. 316. 
 
-«Uma capela de Santa Eulália, que o vulgo chama santa Ovaia e está sita no lugar deste nome. É do povo.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:45 
N.º Edifício: 24 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Contença 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.202938 / Lat. 453809 
Altitude (metros): 740 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta xvárzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1782 
Datas de ampliação/reedificação: 1787 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções: Santo António, São João Evangelista 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138. 
 
DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004, p. 316 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 272. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:44 
N.º Edifício: 26 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor do Calvário 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Cinfães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.203514 / Lat. 455602 
Altitude (metros): 490 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo: Ladário 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 (hoje capela cemiterial) 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Calvário 
Título actual: Senhor do Calvário 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138. 
 
GUIMARÃES, Bertino Daciano R. S. - Cinfães: subsídios para uma monografia do concelho. Porto: Junta de 
Província do Douro Litoral, 1954, p. 100. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Tt, MPRQ, Cinfães, 1758, p. 1328: 
 
«[…] a capella do Senhor do Calvário sita em hum monte por cima da igreja adonde se celebram os Santissimos Passos do 
Nosso Senhor Jesus Christo todos os annos em dia de Sam Jozé, sahindo da igreja a procissam com todo o senado para a 
dita capella» 
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N.º Ficha:50 
N.º Edifício: 27 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Apresentação 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Passagem 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Apresentação 
Título actual: Virgem da Apresentação 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138 (será a capela de N. S.ª da Encarnação, que o autor refere?) 
 
DUARTE, Joaquim Correia- Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004, p. 316:  
 
«[…] sita na Passagem à vista do Douro. É do povo.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:48 
N.º Edifício: 28 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Travassos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.204497 / Lat. 454867 
Altitude (metros): 430 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Em 1733 era do Povo 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): José Libório de Melo de Mourilhe (1758) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções: São Brás, São Caetano, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUARTE, Joaquim Correia- Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004, p. 316. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
AHML, Tombo da Provedoria, fls. 63 v.º a 66 v.º (cópia da instituição da capela de santa Luzia no lugar de 
Travassos). 
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N.º Ficha:24 
N.º Edifício: 29 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.029 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Cabril 
Lugar: Crasto 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.203896 / Lat. 443093 
Altitude (metros): 460 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cabril/ Cabril 
Paróquia: Baltar de Cabril 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Via-sacra 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções: São Cristóvão, Santa Bárbara, Santa Clara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano: 8 de Dezembro 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 129 (refere a capela de Santa Luzia) 
 
CORREIA, Alberto; ALVES, Alexandre; VAZ, João Inês - Castro Daire. Viseu: Câmara Municipal de Castro 
Daire, 1995, p. 215: 
 
«perto do Crasto, à beira do caminho, fica a capela de Santa Bárbara, com um pequeno alpendre de toscas colunas de 
xisto e cobertura o mesmo material.»  
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPQR,  Baltar, 1758, fl.120:  
 
«pertençe ao povo». 
«No dia da festividade da Santa [13 de Dezembro], sai da capela uma procissão em direcção ao Crasto, para retornar, 
depois de dar a volta a um cruzeiro que no mais alto do monte se levanta».   
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N.º Ficha:201 
N.º Edifício: 30 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Casais/Meridãos/Sá 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.204025 / Lat. 448738 
Altitude (metros): 1130 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo: Campo 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 1702 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Casa romeiros 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 28/29 de Junho 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
«[…] no Ermo[…]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 286. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 41 v.: 
Em 1726 estava suspensa; diz-se que tinha fábrica anual e que eram obrigados a fabricá-la os moradores de 
Casais (em cujo termo estava localizada), Sá e Meridãos, por uma escritura que fez Lourenço da Silva 
Magalhães a 10-09-1702; teve livro de Contas de Confraria e tomou as primeiras contas a 08-08-1712: 
 
«Item No Sitio do Lugar de Cazais desta freguezia hua / capela da Invocação de São pedro a qual he do Po/vo tem fabrica 
annual. Nesta capella se nam / dis Missa e São obrigados os Povos de Cazais, Sáa e / Miridãos a Frabricala por hua 
escritura que fes Lourenço da Silva / Magalhães a 10 de setembro do anno de 1702. Esta capella teve Livro / de Contas de 
Confraria tomou as [...] Contas o Doutor Antonio de / Sande [?] a 8 de Agosto de 1712 e a 25 de Dezembro de 1726 as 
tomou o / Reverendo Vizitador tem cada ano secenta reis» 
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N.º Ficha:198 
N.º Edifício: 31 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Ana 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Aveloso 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.204764 / Lat. 446398 
Altitude (metros): 980 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Púlpito móvel 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Ana 
Título actual: Santa Ana 
Outras devoções: São Joaquim 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 40 v. 
Era do povo e obrigados à fábrica os moradores de Aveloso; passou-se provisão para nela se dizer missa a 
11-01-1724 
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N.º Ficha:97 
N.º Edifício: 33 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Estrela 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Boassas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205216 / Lat. 457020 
Altitude (metros): 170 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de 
Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1710 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 (armae christi) 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Estrela 
Título actual: Virgem da Estrela 
Outras devoções: São José, São Francisco de Assis, São Sebastião 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
AHCR, 0016, fl. 1 v.-2 (instituição do morgadio de Boassas, 1655): 
 
«[…] Me mandaráo dizer duas Missas cada Semana para todo o sempre á Sestas feiras, e Sabbados 
Rezadas na Capella da Ermida de Nossa Senhora de Boaças da mesma freguezia de S. Miguel de Oliveira, e 
daráo e darão Cera para as dizer as ditas Missas com Sinco Mil e duzentos Reis de esmolla para o Padre de 
as dizer em cada hum anno, estes incargos e mais Rendimento das ditas propriedades, herdades, Campos 
das obrigaçoens atraz declaradas […]» 
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N.º Ficha:200 
N.º Edifício: 34 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Lourenço 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Marcelim 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205315 / Lat. 451844 
Altitude (metros): 780 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  : fonte 
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1758 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 (séc. XIX?) 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: São Lourenço 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 10 de Agosto 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 41: 
Era do povo e estava supensa em 1726 «por estar indecente» 
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N.º Ficha:108 
N.º Edifício: 35 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.125 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Parada de Ester 
Lugar: Vila 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Parada/ Parada 
Paróquia: Parada de Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 319. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Parada de Ester, 1758, p. 360: «pertence ao mesmo povo mas nesta se não dis Missa pela sua 
indecencia». 
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N.º Ficha:51 
N.º Edifício: 36 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Piedade 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Avitoure 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205582 / Lat. 454059 
Altitude (metros): 330 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas: Dita da Sr.ª da Penha de França (173-) 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Piedade 
Título actual: Virgem da Piedade 
Outras devoções: São Caetano, São Domingos de Gusmão, Virgem da Conceição, Menino Jesus, Santo 
António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas (ofertas votivas anatómicas em cera) 
Calendário litúrgico/ profano: 2 de Fevereiro 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUARTE, Joaquim Correia- Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara Municipal de Resende, 2004. p. 313 (dita 
capela de "Nossa Senhora da Penha de França") 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 272. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:205 
N.º Edifício: 37 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Vicente 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Meridãos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205970 / Lat. 
449642 
Altitude (metros): 780 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Vicente 
Título actual: São Vicente 
Outras devoções: Santa Margarida 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 41 v. 
Em 1726 era do povo e estavam obrigados a fabricá-la os moradores de Sá (em cujo termo se situaria), 
Meridãos e Casais; foi registada na Câmara a 20-01-1716; tinha licença para se celebrar missa. 
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N.º Ficha:197 
N.º Edifício: 38 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Maria Madalena 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Enxidrô 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205881 / Lat. 453076 
Altitude (metros): 300 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa  Maria Madalena 
Título actual: Santa Maria Madalena 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 288. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 41: 
Era do povo (não se diz quem estava obrigado à fábrica); em 1726 estava suspensa, mas já se havia 
mandado passar licença; estava registada na Câmara em 11-06-1697. 
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N.º Ficha:90 
N.º Edifício: 39 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.029 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Saúde 
Freguesia (actual): Cabril 
Lugar: Sobrado 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205979 / Lat. 443696 
Altitude (metros): 790 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cabril/ Cabril 
Paróquia: Moimenta de Baltar 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Isabel 
Título actual: Virgem da Saúde 
Outras devoções: Virgem do Rosário, Santíssima Trindade, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT MPQR, Moimenta de Cabril, 1758, fl.1910:  
 
«dentro do lugar de sobrado pertence ao povo». 
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N.º Ficha:94 
N.º Edifício: 40 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Roque 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Fundoais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206091 / Lat. 455958 
Altitude (metros): 330 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de 
Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Roque 
Título actual: São Roque 
Outras devoções: Santo António, Virgem com o Menino, Santo Antão 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:89 
N.º Edifício: 41 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.029 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Piedade 
Freguesia (actual): Cabril 
Lugar: Sobreda 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206114 / Lat. 444620 
Altitude (metros): 820 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cabril/ Cabril 
Paróquia: Moimenta de Baltar 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Virgem da Piedade 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPQR, Moimenta de Cabril, 1758, fl.1910:  
 
«e outra no lugar de sobreda de santa barbora tambem pertence ao povo». 
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N.º Ficha:104 
N.º Edifício: 42 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.125 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): Parada de Ester 
Lugar: Laboncinho 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206182 / Lat. 442920 
Altitude (metros): 790 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Parada/ Parada 
Paróquia: Parada de Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções: Imaculada Conceição, Santo António, Virgem com o Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
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N.º Ficha:107 
N.º Edifício: 43 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.125 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Bartolomeu 
Freguesia (actual): Parada de Ester 
Lugar: Meã 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.204828 / Lat. 441270 
Altitude (metros): 360 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Parada/ Parada 
Paróquia: Parada de Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Bartolomeu 
Título actual: São Bartolomeu 
Outras devoções: Virgem do Rosário, Santíssima Trindade, Santa Clara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 24 de Agosto (4.º domingo de Agosto) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 319. 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:96 
N.º Edifício: 44 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor dos Desamparados 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Fundoais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206507 / Lat. 456276 
Altitude (metros): 420 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Casa de romeiros/fontanário 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor dos Desamparados 
Título actual: Senhor dos Desamparados 
Outras devoções: Virgem da Piedade, Ecce Homo, Senhor atado à coluna, Senhor humilhado 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
AHCR, 0881, fls. 80 v.º a 83. 
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N.º Ficha:68 
N.º Edifício: 45 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Assunção 
Freguesia (actual): Ferreiros de Tendais 
Lugar: Ruivais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206779 / Lat. 455031 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Púlpito interior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Assunção 
Título actual: Virgem da Assunção 
Outras devoções: Santo António, Santa Ana, São Sebastião, 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134: 
 
«[…] com 3 altares […]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 372: 
 
«Encostada ao muro do adro jaz uma campa sepulcral, de tamba abaulada, infelizmente caiada. É crença antiga que o leite 
não faltará às mães para amamentarem os filhos se derramarem uma gota sobre esse monumento» 
 
p. 374: 
«[…] quer na igreja, quer na capela de Ruivais, na qual se sepultavam e oficiavam os defuntos desta povoação e de 
Amiais, Matelos e Matacos» 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, Chancelarias, Chancelaria de D. José, livro 13, fl. 49: Provisão de extinção da capela de João Pinto na 
Igreja de N. Senhora de Ruivais da dita freguesia [Ferreiros de Tendais] a Manuel Fernandes, de 2 de Abril 
de 1775. 
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N.º Ficha:199 
N.º Edifício: 46 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Valverde 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206787 / Lat. 451763 
Altitude (metros): 520 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1640 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Coreto 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): foi instituidor o padre Gaspar Francisco (ADL, DC, 1726, fl. 42) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 42: 
Passou-se provisão para nela se celebrar missa em 13-06-1640; possuía terras hipotecadas com obrigação 
de 3 missas. 
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N.º Ficha:67 
N.º Edifício: 47 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Ferreiros de Tendais 
Lugar: Covelas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.206954 / Lat. 452718 
Altitude (metros): 390 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1641 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: São Gonçalo, Sagrado Coração de Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 276. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 
APFT, Livro de Visitações (1634-1693) 
 

« hermida de Sam Sebastião […] muito descomposta e indecente […]a bestas exposta o que 
ne[…] entrem bestas e outros animaes o que Causa escamdallo pello que mando ao juiz e 
vereadores que em termo de dous messes Com pena mil reis por conta dos moradores do dito 
lugar fação reforma a dita hermida de todo o necessario e lhe fação de novo portas boas e 
seguras com sua fechadura de ferrolho as quais Sempre forão fechadas e pera que se possa fazer 
oração de fora se fara nellas huas gradezinhas de ferro por onde Se possa bem ver e a descobrir 
o altar da dita capella e ao Reverendo padre cura desta freguesia mando obrigue aos mordo/mos 
della Se os haá e quando não faça eleição delles onde hu pello menos para [?] / tenhão conta [?] 
com a dicta hermida […]  [8-12-1634]
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N.º Ficha:204 
N.º Edifício: 48 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Mourelos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.207031 / Lat. 
450666 
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo: Passadouro 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro/púlpito exterior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 41: 
Era do povo (do lugar de Mourelos) e estava suspensa  (sem qualquer justificação). 
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N.º Ficha:64 
N.º Edifício: 49 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Prazeres 
Freguesia (actual): Ferreiros de Tendais 
Lugar: Aldeia 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.207249 / Lat. 454004 
Altitude (metros): 570 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara x conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Maria 
Título actual: Virgem dos Prazeres 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 288. 
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N.º Ficha:65 
N.º Edifício: 50 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Barnabé 
Freguesia (actual): Ferreiros de 
Tendais 
Lugar: Ferreiros de Tendais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.207383 / Lat. 
452247 
Altitude (metros): 510 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Barnabé 
Título actual: São Barnabé 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134 («S. Barnabé Apóstolo») 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 291. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:53 
N.º Edifício: 51 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Roque 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Passais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 80 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ermida do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1590 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Padre Jorge de Leão (instituidor) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Roque 
Título actual: São Roque 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
AHCR, 0229 
1777, Outubro, 16, Lisboa: abolição de capela instituída por Jorge de Leão na ermida de São 
Roque requerida por Manuel Mendes Teixeira, de Ferreiros de Tendais (ver apêndice 
documental). 
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N.º Ficha:92 
N.º Edifício: 52 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Divino Espírito Santo 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Montão 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208326 / Lat. 456391 
Altitude (metros): 460 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de 
Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas: Coro (apeado) ou acesso exterior a púlpito 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Divino Espírito Santo 
Título actual: Divino Espírito Santo 
Outras devoções: Virgem do Rosário, São José 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

 
N.º Ficha:95 
N.º Edifício: 53 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Vila Nova 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208485 / Lat. 457199 
Altitude (metros): 380 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de 
Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Santa Quitéria 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:105 
N.º Edifício: 54 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.125 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Catarina 
Freguesia (actual): Parada de Ester 
Lugar: Mós 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208472 / Lat. 441695 
Altitude (metros): 800 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Parada/ Parada 
Paróquia: Parada de Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16-17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Catarina 
Título actual: Santa Catarina 
Outras devoções: Santo António, Santa Umbelina, Virgem das Dores, Menino Jesus, Virgem com o Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:69 
N.º Edifício: 55 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Encarnação 
Freguesia (actual): Ferreiros de 
Tendais 
Lugar: Vila Boa de Baixo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208514 / Lat. 451372 
Altitude (metros): 700 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: púlpito exterior (norte) 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Encarnação 
Título actual: Virgem da Encarnação 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134 (titula-a «da Anunciação») 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:106 
N.º Edifício: 58 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.125 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Comba 
Freguesia (actual): Parada de Ester 
Lugar: Eiriz 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208885 / Lat. 440812 
Altitude (metros): 600 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Parada/ Parada 
Paróquia: Parada de Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Comba 
Título actual: Santa Comba 
Outras devoções: São Pedro, São Sebastião, Virgem do Rosário, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 319. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:57 
N.º Edifício: 59 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.062 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Ester 
Lugar: Ester de Cima 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.209547 / Lat. 439247 
Altitude (metros): 440 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Castro Daire/ Castro Daire 
Paróquia: Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé x encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Relógio de sol 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Conceição 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções: São Sebastião,  São Bento,  Santa Bárbara, Menino Jesus, São Pedro Apóstolo, Santa 
Gertrudes 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Ester, p. 620: (…) As dos mais Lugares reportados são populares da freguezia; e todas tem Cino (...)» 
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N.º Ficha:66 
N.º Edifício: 60 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.070 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Martinho 
Freguesia (actual): Ferreiros de Tendais 
Lugar: Pimeirô 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.209822 / Lat. 452603 
Altitude (metros): 820 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de 
Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ferreiros de Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 1636 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 0 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Martinho 
Título actual: São Martinho 
Outras devoções: São Brás, Santo António, Santa Gertrudes 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 291. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:88 
N.º Edifício: 61 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.106 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Miomães 
Lugar: Vila das Caldas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.210292 / Lat. 459086 
Altitude (metros): 50 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Miomães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé x encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Albergaria, gafaria e barca 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Jerónimo Caetano Velho de Azevedo (adm. Em 1726) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Maria Madalena 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
«[…] cabeça de Commenda de 160$000 reis perto das Caldas, que existem na freguezia vizinha de Anriade, da qual se 
servem os que vão às caldas […]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, pp. 334-335: 
 
«Dona Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques, mostrou especial interesse por aquela obra, mandando dotar o Hospital e 
levantar junto dele uma capela da invocação de Santa Maria Madalena, suficientemente dotada para celebrar dias missas 
semanais e para prestar assistência e banhos gratuitos a todos os gafos. A administração estava confiada à Mitra de 
Lamego, e as despesas cobertas com os rendimentos da barca de passagem do Douro e de várias casas e herdades 
constantes duma relação do século XVI. Por essa altura, a capela, administrada pelo clérigo Pedro Rodrigues, trazia terras 
aforadas em Caldas, Felgueiras, Miomães, São Martinho de Mouros, Fornelos e Vigião […]. Além deste rendimento, todos 
os homens casados de São Cibrão (São Cipriano), Ovadas, Panchorra e Talhada, que granjeasseam casais, davam 
anualmente, à mesma capela, meio alqueire de vinho mole para ajuda da sustentaçao e banhos de todos os lázaros a seu 
cuidado. Cada enfermo internado recebia gratuitamente alojamento, vestido, alimento e banhos. A instituição mantinha, 
ademais, um barco de passagem no Douro e oferecia aos participantes no clamor de Resende, quando em romaria às 
Caldas, 7 almudes de vinho. O clamor do mosteiro de Cárquere tinha, nas mesmas circunstâncias, 7 canadas [nota 17: 
Juro dos Sabudos, ff. 64-67] 
 

COSTA, L. - Diccionario geografico, ou Noticia historica de todas as cidades, villas, lugares e aldeas ... dos reynos de 
Portugal e Algarve. na Regia Officina Sylviana, e da Academia Real, 1747, p. 548: 

Ha mais no sitio da Villa das Caldas, a Ermida de Santa Maria Madalena, fundada, e dotada pela primeira Rainha de 
Portugal D. Mafalda, mulher do Senhor Rey D. Affonso Henriques, com obrigação de duas Missas cada semana, e huma 
cantada no dia da Santa , que ainda hoje se dizem. Instituiu juntamente hum Hospital para curar lázaros, e gafos, no sitio 
em que na mesma Villa estaõ os banhos, e caldas de agua quente, com as mesmas qualidades das da Villa das Caldas da 
Rainha, e de S. Pedro do Sul. Nasce em tres olhos, que todos se juntam em hum famoso, e artificioso tanque, no qual, por 
mais agua que lhe tirem, nunca se acha diminuição. Saõ estes banhos milagrosos, a que concorre gente de muitas partes, 
e para este Hospital applicou a Rainha Instituidora bastantes rendas, como foraó o rendimento do barco da passagem do 
rio Douro no porto da mesma Villa das Caldas, e mais huns casaes, vinhas, e terras de paó: juntamente determinou, que 
todos os moradores desta Villa, e Concelho, que paó malhassèm, e vinho alagarassem, pagariaõ para o Hospital: os da 
Freguesia de Anreade hum cântaro de vinho, e os das mais Freguesias hum alqueire de paó e para Administradora da 
Capella, e Hospital, poz a Camera da mesma Villa, com obrigação de que tivessem hum Hospitaleiro sempre prompto no 
Hospital, para ter cuidado dos enfermos, e que seria pago do rendimento delle, e que tivessem mais duas camas 
aparelhadas em dous catres de todo o necesario para os mesmos, e huma dorna para elles tomarem os banhos. Tudo isto 
que até aqui referimos, consta da sua instituição, que se guarda no Archivo da Câmara desta Villa , o que tudo se observou 
até o tempo do Senhor Rey D. Joaõ IV. o qual desfez o Hospital, e lhe tirou todos os seus rendimentos, dos quaes fez 
mercê a hum Capitaó chamado Paulo Barbosa, dos quaes tomou posse em 22 de Julho de 1644 como consta do cartório 
do Tabelliaó na mesma Villa Manoel da Trindade e de presente os possue, por mercê do Senhor Rey D. Joaõ V. hum filho 
do Antonio Velho de Almeida, da Praça da Villa de Almeida. 

 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 30 
Em 1726 diz o redactor que esta capela estava situada junto ao rio, nas Caldas, sendo administrador dela 
Jerónimo Caetano Velho, morador na Praça de Almeida e tinha sido instituída por D. Mafalda. 
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N.º Ficha:2 
N.º Edifício: 62 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.005 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor do Amparo 
Freguesia (actual): Alhões 
Lugar: Alhões 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.210427 / Lat. 444197 
Altitude (metros): 1209 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Alhões 
Microtopónimo: Portas 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão x Outro  : muralha das Portas 
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1747 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Muro de protecção 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor do Amparo 
Título actual: Senhor do Amparo 
Outras devoções: Virgem do Rosário; Virgem do Rosário de Fátima 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 3.º domingo de Agosto 
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BOTELHO, Abel – Mulheres da Beira (contos). Lisboa: Libanio & Cunha editores, 1898 (ref. à quadrilha das 
Portas) 
 
FERREIRA, Adérito Pereira- Montemuro: Gente, flora, fauna. Castro Daire: Edição de autor, 2004. 
 
GIRÃO, Amorim - Montemuro: a mais desconhecida serra de Portugal. Coimbra: Coimbra editora, 1940.  
 
RESENDE, Nuno Resende - «”Fervor e devoção”. Dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de 
Montemuro – da Idade Média ao Antigo Regime: - a primeira abordagem». In, RESENDE, Nuno, coord., O 
Compasso da Terra. Diocese de Lamego: [s.l.], 2006, vol. I, pp. 48-65. 
 
ROCHA, Arnaldo - «A muralha das Portas. Algumas considerações para uma leitura diferente». Terras de 
Serpa Pinto. Viseu: Câmara Municipal de Cinfães, n.º 2 (1992), pp. 31 – 44. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, 1758, Ester: «Nam ha na Serra Mosteyros, nos vales ha Igrejas Mas Sem Romágem; e de novo 
há nella no Cima, no Sittio das Portas huma Imagem de Chrysto Senhor Nosso pintado em huma Crus que 
fas muytos millagres e ja os Moradores do lugar de Alhões a cuja freguezia pertence lhe tem edeficado huma 
Cappelinha que ainda está Só de paredes». MP 1758 Parada, p. 366. 
 
TT, MPRQ, 1758, Alhões: «Nam tem rromages Só no Sitio das Portas esta hum nicho Com huma imagem por 
titullo Snhor [sic] do imparo e Vai principiando a Correr, a gente de Romagem, e isto a pouco tempo», p. 555. 
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N.º Ficha:71 
N.º Edifício: 63 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.078 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Freigil 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.210770 / Lat. 457088 
Altitude (metros): 540 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Freigil 
Microtopónimo: Penedo 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 33 
Em 1726 tinha ermitão e este licença (08-03-1717) para nela se dizer missa; cabia ao dito ermitão prover de 
ornatos necessários a capela; as imagens da mesma foram benziadas a 15-10-1717. 
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N.º Ficha:56 
N.º Edifício: 64 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.062 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo Antão 
Freguesia (actual): Ester 
Lugar: Faifa 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.210823 / Lat. 442487 
Altitude (metros): 840 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): / Couto da Ermida 
Paróquia: Ester 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo Antão 
Título actual: Santo Antão 
Outras devoções: São José, Virgem do Rosário, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 
MP, Ester, 1758 p. 620: (…) As dos mais Lugares reportados são populares da freguezia; e todas tem Cino 
(...)» […]«(...) tem hum unico Altar [Santo Antão] donde se ademenistrão os Sacramentos.» 
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N.º Ficha:128 
N.º Edifício: 65 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Divino Espírito Santo 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Moção 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.211374 / Lat. 438999 
Altitude (metros): 500 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Divino Espírito Santo 
Título actual: Divino Espírito Santo 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:136 
N.º Edifício: 67 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Prazeres 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Vila Nova 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.211448 / Lat. 437658 
Altitude (metros): 300 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Prazeres 
Título actual: Virgem dos Prazeres 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:130 
N.º Edifício: 68 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Caetano 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Desfeita 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.211701 / Lat. 438863 
Altitude (metros): 500 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Cruz 
Título actual: São Caetano 
Outras devoções: Santíssima Trindade, Virgem do Rosário, São José, Virgem com o Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:139 
N.º Edifício: 69 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.154 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Ramires 
Lugar: Vale de Papas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.211994 / Lat. 450650 
Altitude (metros): 1020 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Ramires 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 295. 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:156 
N.º Edifício: 70 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.167 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor dos Aflitos 
Freguesia (actual): São Cipriano 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.212108 / Lat. 455094 
Altitude (metros): 670 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: São Cipriano 
Microtopónimo: Calvário 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Via-sacra 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor dos Aflitos 
Título actual: Senhor dos Aflitos 
Outras devoções: São Gonçalo, Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 34 v. 
Em 1726 não se dizia nela missa por estar indecente e, como tal, estava suspensa. 
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N.º Ficha:132 
N.º Edifício: 71 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Bartolomeu 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Póvoa 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.212138 / Lat. 441097 
Altitude (metros): 880 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Bartolomeu 
Título actual: São Bartolomeu 
Outras devoções: Santo António, Virgem 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:134 
N.º Edifício: 72 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Vila Seca 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.212858 / Lat. 439481 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 2 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: Virgem da Conceição, Santa Catarina 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
O pároco indica 2 imagens para esta capela, uma em cada altar, não indicando o orago de cada uma (talvez 
fosse a de São Sebastião, naturalmente, e a de Santo António, devoção que ultrapassou hoje o orago 
aptronal) cf. MP, Pinheiro, 1758, p. 1324. 
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N.º Ficha:157 
N.º Edifício: 73 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.167 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Prazeres 
Freguesia (actual): São Cipriano 
Lugar: Covelinhas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.212784 / Lat. 453875 
Altitude (metros): 580 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: São Cipriano 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Púlpito exterior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Prazeres 
Título actual: Virgem dos Prazeres 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

3 - foto de António Pereira © 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 133. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 34 v. 
Em 1726 dizia-se do povo e nela se celebrava missa. 
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N.º Ficha:135 
N.º Edifício: 74 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Vila Seca 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Conceição 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:129 
N.º Edifício: 75 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Ribas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.212853 / Lat. 439479 
Altitude (metros): 400 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções: Virgem da Graça 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:10 
N.º Edifício: 76 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.122 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Ovadas 
Lugar: Ovadas de Cima 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213200 / Lat. 452642 
Altitude (metros): 800 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Ovadas 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guia 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções: São Pedro Apóstolo 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 36 v. 
 
Em 1726 se diz que era do povo e que havia sido a antiga Igreja Matriz; fabricavam-na os fregueses (portanto, toda a 
freguesia); tinha autorização para nela se dizer missa como constava da provisão de 25-06-1717. 
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N.º Ficha:131 
N.º Edifício: 77 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Isabel 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Cetos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213565 / Lat. 441017 
Altitude (metros): 780 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Isabel 
Título actual: Santa Isabel 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:99 
N.º Edifício: 78 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.122 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Ovadas 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213729 / Lat. 451329 
Altitude (metros): 940 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Ovadas 
Microtopónimo: Monte 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: quadrada 
N.º de naves: 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
  

4 - foto de Paulo Bernardo (c) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136 (chama-lhe «São Pedro do Cão») 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 36 v.: 
 
Em 1726 diz-se localizada no sítio de São Pedro do Monte; era do povo e «muito antiga»; tinha provisão para nela se dizer 
missa passada a 30-06-1717 
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N.º Ficha:79 
N.º Edifício: 79 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.085 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor da Boa Morte 
Freguesia (actual): Gralheira 
Lugar: Gralheira 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213741 / Lat. 448309 
Altitude (metros): 1100 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Gralheira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor da Boa Morte 
Título actual: Senhor da Boa Morte 
Outras devoções: Santa Bárbara, Virgem da Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Resende, Nuno- "Fervor e devoção: dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de 
Montemuro - da Idade Média ao Antigo regime. A primeira abordagem.  In  Resende, Nuno- O 
Compasso da terra. [Braga]: Diocese de lamego, 2006. Vol.  1, p.  48-65. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADV, Notariais, 1788-1789 - Lv. 143/15, Fls. 16-18 (Escritura de obriga para a Capela do Senhor da Boa 
Morte) (ver apêndice documental) 
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N.º Ficha:43 
N.º Edifício: 82 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.032 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Cárquere 
Lugar: Torre de Beba 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213985 / Lat. 457027 
Altitude (metros): 640 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Cárquere 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1744 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 132 (chama-lhe São João Baptista dos Verdes) 
 
DUARTE, Joaquim Correia - Resende e a sua História: As freguesias. [Braga]: Câmara Municipal de 
Resende, 1994, p. 181. 
 
«Muito antiga, dizia-se que era do povo. Na altura em que o Códice (DCC) foi redigido, não se dizia lá Missa, por se 
encontrar “indecente” […]» 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726. 
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N.º Ficha:133 
N.º Edifício: 83 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.143 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São José 
Freguesia (actual): Pinheiro 
Lugar: Pereira 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.214205 / Lat. 441713 
Altitude (metros): 730 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Pinheiro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São José 
Título actual: São José 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:140 
N.º Edifício: 84 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo: Quinta do Mato 
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Não localizada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21: 
 
Em 1726 dizia-se suspensa (por se achar sem paramentos), sendo administrador o Povo 
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N.º Ficha:42 
N.º Edifício: 85 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.032 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Francisco 
Freguesia (actual): Cárquere 
Lugar: Tulhas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.214330 / Lat. 457316 
Altitude (metros): 611 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Cárquere 
Microtopónimo: Calvário 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Via-sacra 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Francisco 
Título actual: São Francisco 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Duarte, Joaquim Correia- Resende e a sua História: As freguesias. [Braga]: Câmara Municipal de Resende, 
1994, p. 184 (fotografia) 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:142 
N.º Edifício: 86 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Gens 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar: Sangens 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 250 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída/transplantada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Gens 
Título actual: São Gens 
Outras devoções: Santa Luzia 
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 19 
 
Em 1726 diz-se que no lugar de Sangens havia uma capela da invocação de São Guião (São Gião), que era do Povo; tinha 
licença para nela se dizer missa (03-08-1724) 
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N.º Ficha:98 
N.º Edifício: 88 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.122 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Ovadas 
Lugar: Panchorrinha 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.214551 / Lat. 452692 
Altitude (metros): 870 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Ovadas 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 36 
 
Em 1726 constava, por uma petição, serem os moradores a fabricá-la e nela se dizia missa por provisão de 05-06-1717. 
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N.º Ficha:101 
N.º Edifício: 89 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.122 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Vales 
Freguesia (actual): Ovadas 
Lugar: Roças/Mariaires 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.214666 / Lat. 454385 
Altitude (metros): 880 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Ovadas 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Vales 
Título actual: Virgem dos Vales 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 36 
 
Em 1726 era do povo, embora a fabricassem (eram fabricarios) certos moradores de Rossas e Mariaires que a dotaram 
com propriedades; tinha ecsritura de fábrica; tinha livro de contas que os visitadores tomaram até àquele ano. 
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N.º Ficha:103 
N.º Edifício: 91 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.124 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Panchorra 
Lugar: Talhada 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215004 / Lat. 451291 
Altitude (metros): 1070 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Panchorra 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Possui sacrário (século XVIII) 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Virgem com o Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 37 
 
Em 1726  diz-me «muito antiga», competindo ao povo da Talhada a sua fábrica; tinha um altar e, embora se dissesse nela 
missa, não tinha os ornamentos necessários. 
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N.º Ficha:144 
N.º Edifício: 92 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Tiago 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Tiago 
Título actual: São Tiago 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 570: di-
la inexistente. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21 v.: 
 
Em 1726 dizia-se do Povo e estava suspensa. 
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N.º Ficha:127 
N.º Edifício: 93 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.142 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Mamede 
Freguesia (actual): Picão 
Lugar: Picão 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215096 / Lat. 440342 
Altitude (metros): 650 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Picão 
Microtopónimo: Bugalhão 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Mamede 
Título actual: São Mamede 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Carvalho, Abílio Pereira de- Mosteiro da Ermida. [s.l.]: edição de autor, 2001. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 324: 
 
«Consta das inquirições de 1258 que a povoação de Bugalhão era toda foreira de jugada ao rei. Dela restam apenas 
ruínas de paredes dos edifícios e a capela de São Mamede, certamente reedificada duma ermida muito antiga e que a 
tradição julga ter sido a primitiva matriz. Fugindo à epidemia, os sobreviventes mudaram-se para o alto acolhendo-se nas 
cabanas ou alçarias onde os pastores do convento da Ermida recolhiam o gado.» 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

 
N.º Ficha:145 
N.º Edifício: 95 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das Preces 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar: Loureiro 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215312 / Lat. 461032 
Altitude (metros): 150 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica: 1695 
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Preces 
Título actual: Virgem das Preces 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 18 v. 
Em 1726 refere-se como sendo do Povo, tinha escritura de fábrica feita pelo Povo nas notas do tabelião 
Francisco Nunes e escritura feita por Manuel de Sousa Soares, ambas registadas na Câmara em Dezembro 
de 1695, outra de João Pereira em Dezembro de 1713; tinha licença passada a 22-12-1713. 
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N.º Ficha:41 
N.º Edifício: 96 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.032 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Cárquere 
Lugar: Paços 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215370 / Lat. 456877 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Cárquere 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Maria 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções: Virgem das Neves 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 132. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:141 
N.º Edifício: 98 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Brás 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar: Cima de Resende 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215845 / Lat. 458890 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Brás 
Título actual: São Brás 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21: 
 
Em 1726 encontrava-se suspensa por se achar indecente; diz-se, apenas, que era na freguesia de Resende. 
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N.º Ficha:63 
N.º Edifício: 100 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.066 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Rosário 
Freguesia (actual): Felgueiras 
Lugar: Beirós 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216090 / Lat. 455148 
Altitude (metros): 800 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Felgueiras 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: De administração particular (1726) / Maria Francisca 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Rosário 
Título actual: Virgem do Rosário 
Outras devoções: SãoJosé, Menino Jesus, São Caetano 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 17: 
 
Em 1726 achava-se suspensa; não se refere se era do povo, apenas se referindo à administradora Maria Francisca; diz-se 
que não aparecera licença. 
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N.º Ficha:143 
N.º Edifício: 102 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar: Enxertado 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216312 / Lat. 457575 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego, vol.VI (Barroco II). Braga: edição do 
autor, 1992, p. 533: 
 
«[…] a de S. Pedro, no Enxertado, pertencente ao povo do lugar, conforme sentença do dr. Provisor, de 14 de Dezembro 
de 1713, que autorizou a continuação da celebração das missas, com a cláusula de ser visitada.». 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21 v.:´ 
 
Em 1726 diz-se que era do Povo e nela se dizia missa, tendo provisão de 14-12-1713. 
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N.º Ficha:193 
N.º Edifício: 103 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.057 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Livração 
Freguesia (actual): Ermida do Paiva 
Lugar: Codeçais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216399 / Lat. 440781 
Altitude (metros): 790 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto da Ermida/ Couto da Ermida 
Paróquia: Sobradinho de Paiva 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1771 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: Virgem da Livração 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Carvalho, Abílio Pereira de- Mosteiro da Ermida. [s.l.]: edição de autor, 2001. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:146 
N.º Edifício: 106 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.155 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Viso 
Freguesia (actual): Resende 
Lugar: Tabuadelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216742 / Lat. 459237 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Resende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Viso 
Título actual: Virgem do Viso 
Outras devoções: Virgem da Soledade (séc. XVI) 
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 379: 
 
- Figurou uma imagem desta ermida, da invocação da Virgem da Soledade, datada do século XVI, em pedra ançã, na 
Exposição de Arte Sacra de Resende, em 1977. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 20 
 
Em 1726 tinha escritura de fábrica feita na nota de João Monteiro, do concelho de Resende a 27-05-1709; tinha provisão 
para nela se celebrar missa de 17-12-1713. 
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N.º Ficha:59 
N.º Edifício: 108 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.066 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Divino Espírito Santo 
Freguesia (actual): Felgueiras 
Lugar: Felgueiras 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216887 / Lat. 455174 
Altitude (metros): 840 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Felgueiras 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Divino Espírito Santo 
Título actual: Divino Espírito Santo 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 16 v. 
 
Em 1726 tinha Confraria (sem estatutos, porém, cabendo aos Visitadores a soma das Contas), licença para se dizer missa 
passada em 12-05-1720 e cabia ao povo (de Felgueiras) fabricá-la. As primeiras contas dela foram passadas em 1699. 
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N.º Ficha:60 
N.º Edifício: 110 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.066 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Cristóvão 
Freguesia (actual): Felgueiras 
Lugar: Monte 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217167 / Lat. 453682 
Altitude (metros): 1140 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Felgueiras 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: quadrada 
N.º de naves:1 
N.º altares: 0 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Cristóvão 
Título actual: São Cristóvão 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 16 v.: 
 
Em 1726 era do povo, tinha escritura de fábrica feita pelo povo e registada na Câmara em 08-04-1717; contudo, estava 
suspensa e nela se não dizia missa por não ter os paramentos necessários.  
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N.º Ficha:62 
N.º Edifício: 111 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.066 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Felgueiras 
Lugar: Pimeirol 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217220 / Lat. 456115 
Altitude (metros): 780 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Felgueiras 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 14 
Datas de ampliação/reedificação: 1926-1979 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: De administração particular (1726)/reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guia 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções: São Caetano 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 17: 
 
Em 1726 era administrador desta capela António Monteiro, da cidade do Porto e nesta morador, na rua da Bainharia; dizia-
se missa e constava ter instituído 2 missas anuais. 
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N.º Ficha:165 
N.º Edifício: 113 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.172 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Remédios 
Freguesia (actual): Fontoura 
Lugar: Covelas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217705 / Lat. 459476 
Altitude (metros): 320 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São João de Fontoura 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1785 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Remédios 
Título actual: Virgem dos Remédios 
Outras devoções: Natividade 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 10 v.: 
 
Em 1726 diz-se que o é do Povo que este se obrigou a fabricá-la por escritura de 10-03-1706 e possuía licença de 09-02-
1717. 
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N.º Ficha:190 
N.º Edifício: 114 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.057 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Ermida do Paiva 
Lugar: Vilar 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217644 / Lat. 441272 
Altitude (metros): 820 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto da Ermida/ Couto da Ermida 
Paróquia: Sobradinho de Paiva 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santo António 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Carvalho, Abílio Pereira de- Mosteiro da Ermida. [s.l.]: edição de autor, 2001. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
. 
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N.º Ficha:164 
N.º Edifício: 115 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.172 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Fontoura 
Lugar: Nadais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217829 / Lat. 460477 
Altitude (metros): 250 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São João de Fontoura 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guia 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21 v: 
 
Em 1726 era do Povo, tinha licença de 20-06-1715. 
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N.º Ficha:78 
N.º Edifício: 116 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Fojo 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Gosende 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217928 / Lat. 448308 
Altitude (metros): 1039 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Campo Benfeito/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo: Fojo 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1745 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado: Púlpito interior/casa romeiros/fontanário 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Fojo 
Título actual: Virgem do Fojo 
Outras devoções: São Pedro Apóstolo, Virgem da Conceição, Senhor dos Passos 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas (ex votos anatómicos de cera) 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 150. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Gosende, 1758, p. 525: 
 
 «[…]e hé Sr.ª de evidentes milagres aonde assiste munta gente de Romagem especialmente no vram […]» 
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N.º Ficha:163 
N.º Edifício: 118 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.172 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pelágio 
Freguesia (actual): Fontoura 
Lugar: Forjães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218081 / Lat. 458075 
Altitude (metros): 670 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São João de Fontoura 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pelágio 
Título actual: São Pelágio 
Outras devoções: Santo António, Santa  Luzia 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 21 v : 
 
Em 1726 dizia-se do Povo e estava suspensa. 
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N.º Ficha:109 
N.º Edifício: 119 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar: Moumis 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218092 / Lat. 455830 
Altitude (metros): 750 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 536. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 12: 
Em 1727 refere-se como sendo do Povo; tinha licença para se dizer missa, mandada passar em 11-09-1699 
e tinha fábrica registada na Câmara a 11-09-1699. 
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N.º Ficha:91 
N.º Edifício: 120 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.112 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Tiago 
Freguesia (actual): Moura Morta 
Lugar: Moura Morta 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218586 / Lat. 442365 
Altitude (metros): 830 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Moção/ Moção 
Paróquia: Moura Morta 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara x conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Tiago 
Título actual: São Tiago 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Moura Morta, 1758, p. 1767:  
 
«para a parte do Sul, pertence ao povo». 
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N.º Ficha: 111 
N.º Edifício: 122 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar: Fazamões 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218591 / Lat. 454294 
Altitude (metros): 730 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho 
de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: São Miguel, Virgem com o Menino, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 12 
Em 1726 tinha licença para nela se dizer missa (embora o documento não tivesse aparecido); havia Confraria 
cujas contas se haviam tomado em 03-03-1717 
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N.º Ficha:112 
N.º Edifício: 123 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar: Souto 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218910 / Lat. 454840 
Altitude (metros): 650 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo: São Pedro do Souto 
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1722 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções: Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 536. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Em 1726 se não refere (ADL, DCC, 1726, fl. 12-12 v.) 
 
MP, Paus, 1758, fl. 293: 
 
« (…) a qual se festeja em a última Segunda Feira de Agosto e finda a missa vai em procissão para um 
campo chamado “da Senhora” defronte da mesma capela, onde está altar preparado para a mesma Senhora, 
púlpito para o sermão, com advertência que os mordomos da senhora em cada ano, mandam cozer por 
esmolas que tiram, até quarenta alqueires de trigo e o mandam fazer em regueifas que mal valem a dez réis 
cada uma, o os tais mordomos as levam em sacos na mesma Procissão; e tanto que entre este pão no 
“Campo da Senhora”, fica bento e incorrupto e repartido aos pobres e mais povo que muitas vezes passam 
de mais de duas mil pessoas, pelo grande concurso que se ajunta; e consta que antigamente se mandavam 
matar dois bois e carneiros coma arroz, e faziam-se as rações para os pobres e confrades que vêm a ser 
devotos que se assinavam em um livro; e falando eu (por residir nesta freguesia há quarenta e três anos 
Pároco) com pessoas antigas sobre as tradições desta devoção, me disseram que também assistiram nestas 
funções mas que, pelos distúrbios e pendências que havia, certo Prelado mandar suspender este festejo; 
porém, que no ano seguinte e no tal dia, de noite, no mesmo campo se ouviram grandes alaridos e bramidos, 
razão por que tornaram a recorrer ao Prelado e lhes concedeu tão somente o pão que hoje se coze e dá aos 
pobres», MP 1758 Paus, fl. 293 apud DUARTE, 2004: 453. 
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N.º Ficha:179 
N.º Edifício: 126 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Campo 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Portela 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Campo 
Título actual: Virgem do Campo 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:138 
N.º Edifício: 127 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.147 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Milagres 
Freguesia (actual): Pretarouca 
Lugar: Dornas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219222 / Lat. 451792 
Altitude (metros): 980 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Pretarouca 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Púlpito exterior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Milagres 
Título actual: Virgem dos Milagres 
Outras devoções: São José, Virgem do Rosário, São Joaquim 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Pretarouca, p. 542:  
 
«que se festeja em 15 de Agosto em dia da Assumpçam (…) e neste mesmo dia acode a festa munta gente de varias 
freguezias, entre as quaes, vay o pároco de Gosende com a sua procissão levantada e a major parte de seo povo». 
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N.º Ficha:114 
N.º Edifício: 130 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Tiago 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar: Paredinhas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219575 / Lat. 456007 
Altitude (metros): 570 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Tiago 
Título actual: São Tiago 
Outras devoções: Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 12: 
 
Em 1727 refere-se como sendo do Povo, e «muito antiga»; constava haver licenças na mão do escrivão da 
Câmara e era obrigado o povo a fabricá-la 
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N.º Ficha:170 
N.º Edifício: 133 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Eulália 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Santa Eulália 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219735 / Lat. 457578 
Altitude (metros): 500 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de 
Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Eulália 
Título actual: Santa Eulália 
Outras devoções: São Pedro Apóstolo, Santo António, Santa Bárbara, São Gonçalo, Virgem e o Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:166 
N.º Edifício: 134 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Ana 
Freguesia (actual): São Martinho de 
Mouros 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219809 / Lat. 453379 
Altitude (metros): 400 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo: Pelourinho 
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Ana 
Título actual: Santa Ana 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:167 
N.º Edifício: 136 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): São Martinho de 
Mouros 
Lugar: Peneda 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.220445 / Lat. 457874 
Altitude (metros): 490 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1712 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8 
 
Em 1726 diz-se do povo e com licença para nela se celebrar missa, atribuída a 16-07-1695. 
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N.º Ficha:175 
N.º Edifício: 137 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Feira Nova 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219945 / Lat. 459700 
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo: Calvário 
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 18 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Incorporada no Calvário 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: Calvário 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135 («ao pé do Calvário») 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8: 
Em 1726 dizia-se do Povo e com despacho de prorrogação para nela se dizer missa de 12-09-1725. 
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N.º Ficha:87 
N.º Edifício: 141 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.105 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das Antas 
Freguesia (actual): Mezio 
Lugar: Mezio 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.220224 / Lat. 446224 
Altitude (metros): 920 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Honra do Mezio/ Mezio 
Paróquia: Mezio 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Antas 
Título actual: Virgem das Antas 
Outras devoções: Santa Apolónia, Santa Luzia 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, pp. 326-327 
 
«A umas centenas de metros para noroeste e sobranceira ao povoado, levanta-se uma capela a que dá acesso uma série 
de degraus de pedra e uma galilé de tecto apoiado em quatro colunas também granítica, aneladas. É conhecida pelo nome 
de Nossa Senhora das Antas e situa-se à beira do caminho que leva a um sítio do mesmo nome, umas dezenas de metros 
mais acima. O topónimo distingue as “Antas Mioras” e apontam-se outras mais avante que seriam as “maiores”. 
Infelizmente não escapou um único vestígio desses monumentos megalíticos. A imagem da Senhora, de madeira, 
vivamente cromada, parece dos fins do século XVI e afirma a tradição que, transportada do seu nicho para a igreja 
paroquial, por mais de uma vez regressou, milagrosamente, àquele local, obrigando o povo a construir-lhe ermida. No 
mesmo sitio se veneraria o orago da paróquia. Efectivamente o povo escolheu, em toda a parte, pontos eminentes para 
prestar culto ao arcanjo São Miguel, o que não sucede com a actual matriz, situada na planície, de construção do século 
XVIII. Ainda há poucos anos, os moradores de Bigorne se mantinham fiéis ao antigo costume de deslocar-se, de cruz 
alçada, à Senhora das Antas em procissão de penitência.» 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:169 
N.º Edifício: 142 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Cristina 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Santa Cristina? 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  1 (1726) 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Cristina 
Título actual: Santa Cristina 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 7 v.: 
 
Em 1726 diz-se do Povo, suspensa; tinha um altar. 
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N.º Ficha:26 
N.º Edifício: 143 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.023 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo Amaro 
Freguesia (actual): Barrô 
Lugar: Vilarinho 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.220582 / Lat. 461375 
Altitude (metros): 280 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Barrô 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo Amaro 
Título actual: Santo Amaro 
Outras devoções: Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 130. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, Douro Capellas e Confrarias, 1726, fl. 3 
 
Em 1726 constava ser do povo e possuía autorização para nela se dizer missa, passada em 13-04-1712. 
 
TT, MPRQ, Barrô, 1758, fl. 376 (apud DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara 
Municipal de Resende, 2004, p. 361): 
 
«É do povo» 
 
«Às ermidas de Santo Domingos, Santo Amaro acode alguma gente pelo ano e lhe dão as suas ofertas por benefícios que 
de Deus lhes alcançam, mas não é com muita frequência» 
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N.º Ficha:31 
N.º Edifício: 144 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.025 
Tipologia: Ermida/igreja 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Bigorne 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.220838 / Lat. 448705 
Altitude (metros): 980 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Bigorne 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Cabido da Sé de Lamego 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: São Domingos de Gusmão, Sagrado Coração de Jesus, São João Baptista, Santa Luzia, 
Santa Bárbara, Menino Jesus, Virgem da Conceição, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 145. 
 
FERNANDES, A. de Almeida – As origens nas Igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [s.e.], 1963. Separata 
do Boletim da Casa Regional da Beira-Douro (1960-1963), pp. 21-22: 
 
«IGREJA DE BIGORNE» 
«Compete-lhe inteiramente o que sobre paroquialidade e orago se disse para S. Sebastião de Arneirós (recentidade). No 
entanto, é de considerar que o local constituía uma honra de fidalgos nos inícios da Nacionalidade, com possível erecção 
de um templo. Mas o paroquial, muito mais tarde, viria a sê-lo esse? De qualquer modo, a catedral criou a paróquia depois 
do séc. XVI; e templo pode vir de então, não falando ainda dela o Censual de cerca de 1530. 
 
MAURÍCIO, Rui - «São Sebastião». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de Lamego, 
[s.l.], 2006, vol. I. pp. 118-119. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:172 
N.º Edifício: 147 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): São Martinho de 
Mouros 
Lugar: Vila Verde 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221006 / Lat. 460380 
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções: São Lourenço, Santa Luzia 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8: 
 
Em 1726 era do povo e tinha licença passada em 19-02-1704 em 02-05-1712. 
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N.º Ficha:28 
N.º Edifício: 148 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.023 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Gonçalo 
Freguesia (actual): Barrô 
Lugar: Ribeira 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221427 / Lat. 464387 
Altitude (metros): 70 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Barrô 
Microtopónimo: São Gonçalo 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea x depressão x Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: quadrada 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída? 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): João Pinto de Oliveira 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Gonçalo 
Título actual: São Gonçalo 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 130 (refere a capela de São Gonçalo da Ribeira) 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, 4 v.: 
 
Em 1726 diz-se «hera administrador João Pinto de Oliveira morador na dia quinta da Ribeira»; tinha provisão passada por 
ordem do bispo D. Nuno Alvares Pereira de Melo a 06-06-1712; havia concessão para que nesta capela se dissesse missa 
nas festas principais, passada a a18-12-1713 
 
TT, MPRQ, Barrô, 1758, fl. 376 (apud DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara 
Municipal de Resende, 2004, p. 361): 
 
«É do povo». 
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N.º Ficha:80 
N.º Edifício: 150 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.100 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): Magueija 
Lugar: Magueija Grande 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221539 / Lat. 452923 
Altitude (metros): 840 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Magueija/ Magueija 
Paróquia: Magueija 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Marinha 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções: Virgem do Rosário, Santíssima Trindade, Senhor dos Passos, Sagrada Família 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152 (diz «Santa Bárbara») 
 
COSTA, M. Gonçalves da – Paróquias beiraltinas. Penude e Magueija. Edição de autor, 1975, p.70: 
 
«A mordomia da Santa Bárbara vivia apenas das ofertas destinadas às despesas das festas e às obras da capela. 
Também esta imagem recebeu uma coroa, em 1817, sem grande valor real, pois custou apenas 200 réis». 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:27 
N.º Edifício: 151 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.023 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Domingos 
Freguesia (actual): Barrô 
Lugar: Porcas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221667 / Lat. 463152 
Altitude (metros): 330 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Barrô 
Microtopónimo: São Domingos 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): José de Azevedo (dotador) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Domingos 
Título actual: São Domingos 
Outras devoções: São João Baptista, São João Evangelista 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 130. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego, vol.VI (Barroco II). Braga: edição do 
autor, 1992, p. 560: 
 
«Em 15 de Junho de 1717, D. João V passou provisão aos moradores do termo do concelho de São Martinho, a conceder-
lhes a celebração de uma feira junto á capela de S. Domingo […]» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 5: 
 
Em 1726 constava ser do povo mas se não dizia missa nela por estar indecente. 
 
TT, MPRQ, Barrô, 1758, fl. 376 (apud DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara 
Municipal de Resende, 2004, p. 361): 
 
«Sita pegada ao lugar de Porcas e a estrada pública que vem da Penajóia pelo meio desta freguesia, que agora dotou e 
venera o Padre José de Azevedo que de primeiro, era do povo» 
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N.º Ficha:81 
N.º Edifício: 152 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.100 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Magueija 
Lugar: Vila Nova 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221705 / Lat. 453272 
Altitude (metros): 800 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Magueija/ Magueija 
Paróquia: Magueija 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: Santa Maria Madalena, Menino Jesus, Virgem da Piedade, santa Luzia, São Caetano, 
Cristo crucificado 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:82 
N.º Edifício: 155 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.100 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Magueija 
Lugar: Magueijinha 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221981 / Lat. 453701 
Altitude (metros): 790 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Magueija/ Magueija 
Paróquia: Magueija 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: A fachada integra uma abertura para esmolas 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções: Santa Eufémia, Virgem do Rosário, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:122 
N.º Edifício: 156 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Piedade 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Portela/Valclaro 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221935 / Lat. 464427 
Altitude (metros): 250 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 19 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Piedade 
Título actual: Virgem da Piedade 
Outras devoções: Santa Ana, Sagrada Coração de Jesus, São José, Menino Jesus, Santo António , São 
Pedro, Virgem de Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:84 
N.º Edifício: 157 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.100 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Esperança 
Freguesia (actual): Magueija 
Lugar: Matança 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.220086 / Lat. 454451 
Altitude (metros): 810 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Magueija/ Magueija 
Paróquia: Magueija 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Expectação 
Título actual: Virgem da Esperança 
Outras devoções: Santo Antão, São Caetano, São Gonçalo 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: 
[Typographia do Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
Costa, M. Gonçalves da- Paróquias beiraltinas: Penude e Magueija. [s.l.]: [edição de autor], 1975. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:30 
N.º Edifício: 158 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.023 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Seara 
Freguesia (actual): Barrô 
Lugar: Vales 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.222300 / Lat. 461828 
Altitude (metros): 600 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Barrô 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 1723 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Seara 
Título actual: Virgem da Seara 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego, vol.VI (Barroco II). Braga: edição do 
autor, 1992, p. 561: 
 
«A capela de São João baptista, no lugar da Seara, do povo, era visitada pela autoridade eclesiástica com a 
propina do costume. Tinha escritura de fábrica. A licença para ser benzida foi passada a 16 de Abril de 1723, 
tendo pago de chancelaria 5.600 réis ao recebedor Bernardo da Silva Teles.» 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 6 
 
Em 1726 refere-se a existência de uma capela do povo no lugar da Seara, da invocação São João Baptista, a qual era do 
povo. Supomos que se tratasse da mesma ermida que em 1758 é referida como da Virgem da Seara (terá havido alteração 
do orago principal); tinha escritura de fábrica e provisão de licença passa a a16-04-1723 
 
MPRQ, Barrô, 1758, fl. 375 (apud DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [s.l.]: Câmara 
Municipal de Resende, 2004, p. 359): 
 
 «É do povo»    
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N.º Ficha:85 
N.º Edifício: 159 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.105 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Mezio 
Lugar: Valabrigoso 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.222552 / Lat. 445488 
Altitude (metros): 970 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Honra do Mezio/ Mezio 
Paróquia: Mezio 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: São Franciso, Cristo crucificado 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:86 
N.º Edifício: 160 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.105 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da 
Apresentação 
Freguesia (actual): Mezio 
Lugar: Valabrigoso 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.222447 / Lat. 445574 
Altitude (metros): 970 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Honra do Mezio/ Mezio 
Paróquia: Mezio 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): João Homem (instituidor) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Apresentação 
Título actual: Virgem da Apresentação 
Outras devoções: Santa Bárbara, São Bartolomeu 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 3 de Maio (Santa Cruz) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:115 
N.º Edifício: 164 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Cimo de Vila 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.222059 / Lat. 463918 
Altitude (metros): 410 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 2 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: Imaculada Conceição, São Brás 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:123 
N.º Edifício: 165 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.137 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Rosário 
Freguesia (actual): Penude 
Lugar: Outeiro 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.222642 / Lat. 455412 
Altitude (metros): 810 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penude 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Martinho 
Título actual: Virgem do Rosário 
Outras devoções: Virgem, Menino Jesus, Santa Bárbara, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:120 
N.º Edifício: 168 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Fundo de Vila 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Conceição 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:119 
N.º Edifício: 171 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Ajuda 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Moledo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.223310 / Lat. 465167 
Altitude (metros): 70 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Albergaria/barca 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Câmara Municipal de Lamego (administração) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Ajuda 
Título actual: Virgem da Ajuda 
Outras devoções: São José, Santo António, São Caetano 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
«[…] no Moledo, obra de Santa Mafalda, ou de Santa Isabel, administrada pelo senado de Lamego com o barco Por Deos, 
que passa no Douro os passageiros […]» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Segundo o pároco, em 1758, era do povo, sendo administrada pela Câmara de Lamego 
MP, Penajóia, p. 894:  
«Tem hua Albergaria, que junto com huma capela, tudo no lugar de Moledo, e huma barca pro deo no mesmo lemite, no rio 
Douro, que dizem deixou a Senhor rainha Sancta Isabel, para cuja sustentaçam,e  para se pagar a hum capelam, que diga 
Missa todos os Domingos, e dias sanctos na dita Capela deu muitas fazendas, e os cazeiros, que as pessuem, por finta em 
cada anno dam o necessario para a dita Albergaria, Capela, e barca, e pága do ditto Capelam, de que tudo he 
Administrador o Senado da Camera da Cidade de Lamego (...) 
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N.º Ficha:117 
N.º Edifício: 175 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Molães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.223507 / Lat. 464143 
Altitude (metros): 320 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 

ADL, Instituições, fls 629-630 verso (ver Apêndice documental) 
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N.º Ficha:118 
N.º Edifício: 177 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Tiago 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Sobre a Igreja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Tiago 
Título actual: São Tiago 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:126 
N.º Edifício: 185 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.137 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Penude 
Lugar: Ordens 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.224467 / Lat. 456950 
Altitude (metros): 690 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penude 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cemitério 
Notas: Reconstruída/transplantada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:121 
N.º Edifício: 188 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Encarnação 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: São Gião 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225052 / Lat. 464252 
Altitude (metros): 270 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 0 
Outro património associado: Cemitério/sacristia/casa de irmandande 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Encarnação 
Título actual: Virgem da Encarnação 
Outras devoções: Senhor dos Milagres, São Miguel, Santo António, Menino Jesus, São Sebastião, São 
Caetano, São Brás, Santo Ovídio, São Paio 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 152. 
 
RESENDE, Nuno - «Cristo crucificado. Senhor dos Milagres».In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da 
Terra, Diocese de Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 114-117. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:23 
N.º Edifício: 191 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.019 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das Candeias 
Freguesia (actual): Avões 
Lugar: Avões de lá 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225297 / Lat. 461458 
Altitude (metros): 630 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Avões 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 14-15 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: púlpito interior 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 2 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Candeias 
Título actual: Virgem das Candeias 
Outras devoções: São Brás, Menino Jesus, Virgem da Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano: 2 de Fevereiro 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 144. 
 
DIAS, Augusto - Lamego do século XVIII. [s.l.]: Beira Douro, 1950, p. 111: 
 
No século XVIII havia duas confrarias: de São Brás e da Virgem da Conceição. 

 
SANTA MARIA, Agostinho, frei- Santuario Mariano [...]. Lisboa: [Na Officina de Antonio Pedrozo 
Galram], 1711. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Avões, p. pp. 943-944:  
 
«Tem a dita freguezia huma hermida com a Invocação de N. Sr.ª das candeas adonde no dia 2. de Fevereiro de cada hum 
anno acode bastante Romage (...) com declaração que a Cappela ou Ermida com a invocação da Senhora das Candeas, 
asima mencionada hé do Povo da dita freguezia a Cuja fabrica está obrigado (…)» 
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N.º Ficha:149 
N.º Edifício: 192 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.158 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Samodães 
Lugar: Angorês 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225307 / Lat. 463865 
Altitude (metros): 280 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Samodães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1732 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Vicente Ferrer 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções: São Vicente Ferrer, São Sebastião, Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:12 
N.º Edifício: 196 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Medelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225671 / Lat. 458203 
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto de Medelo/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17-18 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guia 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções: Santa Marinha, Santa Bárbara, São Macário, São Miguel, São João Baptista, Menino 
Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
«A villa de Medello, dita antes Amedello, é sempre de Almacave, com duas capella de S. Sebastião no primeiro, e no fim 
da Senhora da Guia […]» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), 1758 p. 357:  
«Com pouca distancia, está a Villa de Medello, que tãobem pertense a esta freguezia, há nella duas capellas, huma 
dedicada a São Sebastiam, que está logo na entrada, e outra da Senhora da Guia, que está no fim da ditta Villa.» 
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N.º Ficha:150 
N.º Edifício: 198 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.158 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Graça 
Freguesia (actual): Samodães 
Lugar: Samodães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225855 / Lat. 463615 
Altitude (metros): 340 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Samodães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17-18 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Graça 
Título actual: Virgem da Graça 
Outras devoções: Santo Ovídio, São Pelágio, Santo Amaro, São João Baptista, São pedro Apóstolo, São 
Tiago 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:21 
N.º Edifício: 199 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.220 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Vila Nova de Souto d'El Rei 
Lugar: Ruivós 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225773 / Lat. 456863 
Altitude (metros): 650 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Arneirós 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções: Virgem do Rosário, São Francisco de Assis, São Domingos 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 143. 
 
«[…] fora do povo junto ao logar que chamam Ruivós, da mesma freguezia [Arneirós]» 
 
FERNANDES, A. de Almeida – As origens nas Igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [s.e.], 1963. Separata 
do Boletim da Casa Regional da Beira-Douro (1960-1963), p. 19 (cf. ficha 20) 
 
«Quanto a S. João, ainda nos meados do séc. XVII perseverava a sua “igreja” em Ruivós, local, como o de Arneirós, que 
fora um dos da “villa” Maddonis (madões, topónimo hoje desaparecido por motivos inexplicáveis mas que ora não 
interessam), o que confirma a fórmula null villa sine ecclesia – e assim se documentam naquela data: Ruvoos circa Sanctu 
Johanem (Inquis., 1040). A dita “villa”, incluída na paróquia da Sé, não foi erecta em freguesia senão tarde de mais, como é 
dito: se cedo o tivesse sido, talvez hoje tivéssemos uma paróquia de S. João de Madões. Esta “ecclesia” ainda estava 
representada no séc. XVII pela ermida de S. João Baptista “junto ao lugar que chamam Ruivós”, segundo nos informa D. 
Joaquim de Azevedo (Hist. Ecles. de Lam., pág. 143). Tudo indica que no local de Arneirós, tornado povoação principal por 
aqui, foi erecto um templo pela catedral, dedicado a S. Sebastião, um dos titulares, como vimos, da mesma Sé. Esta, 
quanto a nós, a origem do culto local a S. Sebastião (séc. XVII-XVIII), tornado paroquial.» 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Arneirós, 1758:  
 
«fica fora do lugar, mas perto, esta he da freguezia» 
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N.º Ficha:148 
N.º Edifício: 201 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.158 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Samodães 
Lugar: Samodães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.225887 / Lat. 463398 
Altitude (metros): 310 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Samodães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Santa Comba, São Caetano, Virgem da Conceição, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:147 
N.º Edifício: 204 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.158 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Comba 
Freguesia (actual): Samodães 
Lugar: Samodães 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Samodães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Comba 
Título actual: Santa Comba 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:7 
N.º Edifício: 205 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Medelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226258 / Lat. 458515 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1570 
Datas de ampliação/reedificação: 18 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: São Gonçalo, São Bento, Santa Bárbara, Santa Apolónia, Santa Águeda, Santa Luzia, 
Cristo crucificado; Sagrado Coração de Maria, Imaculada Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
«A villa de Medello, dita antes Amedello, é sempre de Almacave, com duas capella de S. Sebastião no primeiro, e no fim 
da Senhora da Guia […]» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), 1758 p. 357:  
«Com pouca distancia, está a Villa de Medello, que tãobem pertense a esta freguezia, há nella duas capellas, huma 
dedicada a São Sebastiam, que está logo na entrada, e outra da Senhora da Guia, que está no fim da ditta Villa.» 
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N.º Ficha:34 
N.º Edifício: 207 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Brás 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Pousada 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226304 / Lat. 462309 
Altitude (metros): 440 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 19 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Brás 
Título actual: São Brás 
Outras devoções: Cristo atado à coluna 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«[…] Pouzada que tem por seu patrono o senhor S. Brás, com confraria e dezassete fogos […]» 
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N.º Ficha:22 
N.º Edifício: 209 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.220 
Tipologia: Ermida/igreja 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Vila Nova de Souto d'El Rei 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226433 / Lat. 457212 
Altitude (metros): 620 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Arneirós 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 5 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado: sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Mitra de Lamego 
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Bom Jesus (Cristo crucificado), Virgem do Rosário, Almas do Purgatório, Santa Bárbara, 
Santa Úrsula, Santa Catarina de Alexandria, Sagrado Coração de Jesus, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 20 de Janeiro 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 143. 
 
FERNANDES, A. de Almeida – As origens nas Igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [s.e.], 1963. Separata 
do Boletim da Casa Regional da Beira-Douro (1960-1963), pp. 18-19: 
 
«IGREJA DE ARNEIRÓS» 
«Cuidamos inútil buscar notícia da existência desta paróquia antes do séc. XVIII; nem as Inquirições dos séc. XIII, nem o 
arrolamento paroquial de 1321, nem o Censual do cabido (ms. De cerca de 1530), etc, a mencionam, a despeito do 
vetustíssimo povoamento local. § Devoções antigas, como já se esperaria, portanto, não podiam faltar aqui. Mas poderá 
dizer-se que e é na localidade a de S. Sebastião? Nada mais duvidoso. Antigos são no território da actual freguesia os 
cultos à Santa Cruz e a S. João (certamente o Baptista). Em 1258, encontramos esta referência ao primeiro, sem nada o 
mostrar então recente: termino de Lameco in fine de Lameyras de Santa Cruce (Inquis., 1030). Desta arcaica devoção, 
alguma coisa dissemos já no proémio deste trabalho, e mais veremos ao tratar da igreja de Santa Cruz de Alvarenga. Aqui 
apenas nos cumpre chamar a atenção para o facto de o actual lugar da Póvoa (nesta freguesia) se ter chamado 
primitivamente Santa Cruz. (Seria estulto pensar em santa Cruz de Lamego, nome que só no séc. XVII começou a firmar-
se, substituindo o antigo Vila Rei). A ermida ainda hoje existe com esse título; mas, claro está, já não é a primitiva. Este é o 
facto mais comum: vê-se um templozinho que parece de dois ou três séculos e nada dirá a antiguidade remota daquele 
que aí mesmo o antecedeu (e assim em igrejas), chegando até a aparecer nome de fundador, que não passa de 
reedificador. A esta ermida de Santa Cruz pertence, por exemplo, uma noticie de 1455 (Liv. Das Doações, etc., da Sé, doc. 
113. Fl. 95 e v., na T. do Tombo). 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:187 
N.º Edifício: 211 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.181 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Remédios 
Freguesia (actual): Sé (Lamego) 
Lugar: Monte 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226605 / Lat. 458108 
Altitude (metros): 610 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Sé 
Microtopónimo: Santo Estêvão 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 13/15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Fonte/casa ermitão 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Bispos de Lamego 
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo Estêvão 
Título actual: Virgem dos Remédios 
Outras devoções: São Jerónimo, São José, São Joaquim, Santa Ana, Santo António, São Tiago, Santa Rita 
de Cássia, São Francisco de Paula, ão João Baptista, Santo Agostinho 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, pp. 122-123: 
 
«Na cumiada do monte de Santo Estêvão, a cavelleiro da cidade para o poente, se ostenta elegante e gracioso o bello 
templo de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade, e fervorosamente venerada por seus habitantes. § Á 
devoção e reconhecida liberalidade do Snr. Bispo D. Manoel de Noronha se attribue a primitiva fabrica d’esta capella, sob a 
invocação de Nossa Senhora, fazendo-se para ella a trasladação de Santo Estêvão, de pequena ermida, que ainda mais 
no alto do monte fundara o Bispo D. Durão. § A capella que actualmente existe, obra apparatosa e esbelta, é de moderna 
data, ultima metade do passado século, tomando n’essa reconstrucção parte mui notável o tercenario da Sé José Pinto 
Teixeira, que já sepultado na mesma capella, logo adiante da porta principal. No dia 25 de Abril de 1784 ahi foi elle 
depositado, conforme seus desejos, fazendo-lhe lustroso préstito, desde a cidade, o Cabido e as Irmandades que de era 
confrade. § O tecto da capella-mor é de aboboda e o do corpo da igreja de estuque, notável pelo primor de vários quadros 
e lavores, tão perfeitos no desenho como na execução; obra muito moderna e de artista portuguez da província do Minho. 
§  São três os altares, o primeiro dedicado á Virgem, com bella tribuna de talha dourada e as imagens da Senhora, santo 
Estêvão, que é muito antiga, de S. José e de S. Jeronymo; os dois lateraes encostados ao arco, dedicados a S. Joaquim e 
a Santa Anna, com as respectivas imagens de vulto. Tem coro sobre a porta principal e um pequeno órgão. § Era rica de 
paramentos e alfaias, cuja maior parte foi consumida com a sacristia na noite de 17 de Dezembro de 1868 por um rijo 
incêndio que alli se ateou, não se descobriu como. § Depois d’isso a muita devoção do povo da cidade e mesmo de fora 
acudiu com avultadas esmolas, que vão supprindo os prejuízos d’aquelle incêndio terrível. § É também elegante, commoda 
e bem construída a casa do capellão, fronteira á capella do lado do sul. § O local é aprazível e vistoso, mostrando um largo 
horizonte de muitas léguas e panorama vasto e pittoresco para o nascente, sul e norte, nas duas províncias da Beira e 
Traz-os-Montes. § Essa perspectiba, e ainda mais a devoção, convidam alli muita gente todos os dias, mas particularmente 
na manhã de S. João, e nos dias 7 e 8 de Setembro, festa da padroeira, e romaria notável, que chama peregrinos de muito 
longe. Para se avaliar o grande concurso, na quasi totalidade de gente de campo, bastará dizer que a esmola d’esses dois 
dias eleva-se, termo médio, á somma avultada de oitocentos mil reis a um conto. § A capella gosa de indulgencia plenária 
em todos os dias do anno, concedida pelo Summo Pontifice Pio VI em 1780, de altar privilegiado em três dias cada 
semana. § A notável e grandiosa escadaria, que em muitos lanços desce até á raiz do monte, tem sido construída 
gradualmente e em diversas épocas. Não obstante se tem seguido um plano regular e symetrico, mas tão dispendioso, 
quanto monótono e pesado. Duas peças, ainda assim, se destacam, dignas de menção pela elegância e perfeição, os dois 
pórticos no plano da pyramide e das estatuas, e a capellinha sextagona no terceiro lanço e em frente da moderna e 
desgraciosa cascata. Toda a obra de pedraria, de moderna data, e as dezoito estatuas dos Reis e Patriarchas de Israel, 
que acompanham estas duas peças, são notavelmente inferiores. […] § O local é pobre de aguas, e conquanto se tenham 
feito diligencias para obter Maios porção, é ainda insufficiente para os melhoramentos que deviam introduzir-se alli para 
maior commodidade e aprazimento dos visitantes.» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 471-472: 
 
«[…] a primeira menção documentada que encontrámos da “capela de Nossa Senhora dos Remédios” é de 16 de Abril de 
1633, em casamento nela efectuado entre Manuel Fernandes, de Galvã e Catarina Rodrigues, de Penajóia, residentes na 
cidades». 
 
DIAS, Augusto- Senhora dos Remédios: Nasoni em Lamego. Porto: Beira Douro, 1975. 

 
MARRANA, José António- História do culto de N. Senhora dos Remédios em Lamego. [Lamego]: 
[edição de autor], 1957. 
 
PINTO, Lucinda de Jesus Barros- O santuário de Nossa Senhora dos Remédios: contributo para o 
estudo da sua construção [2 vols.]. Porto: Universidade do Porto, 1997. 
 
QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira - Os retábulos da cidade de lamego e o seu contributo para a 
formação de uma escola regional: 1680-1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002. ISBN 972-
95820-3-3. 
 
 

 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé, 1758, pp. 294-297: 
 
«Neste monte poes chamado Santo Estévão primeyro que o  titulo dos Remedios foy erecta hua capella do ditto Santo  
pelo Bispo Dom Durão; como consta da tradição mais antiga, e  apelido que ainda hoje de Conserva em Rezão do que a 
mesma  Capella da Senhora dos remedios vay o Reverendissimo Cabbido  desta Sé em procissão duas vezes cada anno; 
a primeyra em  trez de Agosto, dia da Invenção de Santo Estevão  Protomartir, e a Se//Segunda no dia Outavo da 
festevidade do  mesmo Santo. E na primeyra Outava do Natal /dia de Santo  Estêvão/ se faz hum grande mercado na 
deveza, ou Soutos, que  ficão por detraz da Capella de Nossa Senhora dos Remedios,  todas estas memorias não deyxão 
Escurecer a lembrança, de  que naquelle sitio estava algum dia a Capella do ditto  Santo. § Consta mais que a pia devoção 
do Illustrissimo Dom Manoel de  Noronha já Referrido, heregio nova Capella no mesmo sytio,  ou pouco assima, aonde 
Existio a do ditto Santo, e nella  colocou a Imagem de Nossa Senhora dos Remedios, mandando por  em Sima do arco da 
Capella mor a Imagem do mesmo Santo  Estevão aonde hoje se Conserva. Tem esta Capella trez  altares: O primeyro he o 
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altar mor, aonde está a  milagrozissima Imagem da mesma Senhora. Os dous seguintes  estão no Cruzeiro, fazendo face, 
hum ao outro; no da parte  do Evangelho está collocada a Imagem de Sam Joaquim, e no da  Epistolla a de Santa Anna. E 
todos tem retabulos dourados, e  com verdade [...] a Senhora este dignissimo titulo dos  Remedios, pelos continuos 
prodigios que continuamente Está  obrando em os enfermos, que a este suplicão, que bem  mostrados os innumeraveis 
milagres, mortalhas de enfermos,  muletas, delozas [?], braços de aleyjados, etcª que tudo  está pendente na sua capella. 
Tem a porta principal para o  Nascente, e travessa para o Sul. Tem sua sacrestia, e Ricos  ornamentos. Tem // [296] § Tem 
boas acomodaçoins para o Capellão, e Ermitão Com o  quintal, e hum jardim guarnecido de canteyros de murtas; na  Sima 
do qual Esta hua fonte que Lança Copioza agoa por duas  bicas em hum bem talhado tanque, Elevado sobre alguns  
degráos, tudo de pedra lavrada. § he esta Capella muyto frequentada de gente, asim por hirem  vizitar a Senhora, como se 
devertirem em o deliciozo Sytio  della, coberto da sombra de innumeraveis Castanheyros,  Chopos, e álamos, e muyto 
abundante de agoa de varias  fontes; e aos Sabbados quazi se despovoa a Cidade, e seos  arredores, para hirem a dita 
Capella ouvir missa, e Rezar na  Ladainha da Senhora. § He esta Cappela pertencente ou da porterção dos  
Excellentissimos Bispos deste Bispado: E costumão vir a ella  na Romagens todos os annos; A primeyra da da Villa do  
Medello, freguezia de Almacave E vem na primeira, e segunda  Ladainha de Mayo. A segunda da freguezia de Melcoens, 
tam  bem na primeira ladainha de Mayo. A terceyra da freguezia de  Arneirós na Quinta feyra da Ascenção do Senhor. A 
quarta da  freguezia de Arneyrós na Segunda Ladainha de Mayo. A quinta  da freguezia de Santo Aleixo em dia de Sam 
Barnabé. A Seista  do lugar de Alvellos desta minha freguezia em dia tambem de  Sam Barnabé. A séptima da fregue// 
Freguezia de Penude, e tambem Vay em dia do mesmo Santo tem  esta Capella Confraria ou Irmandade com o titulo da 
Senhora  dos Remedios, E muytas indulgencias Concedidas pelo Papa  Urbano 8.º expedidas no anno de 1669 para 
Sempre. § De prezente por devoção do Juiz, Mordomos, e moradores desta  Cidade /por se achar a ditta Capella Com 
suas Ruinas/ se  procedeo a huma sumptuoza Capella nova, contigua à antiga, à  qual se deo principio no anno de 1750 
Lançando se a primeyra  pedra em 14 de Fevereyro do ditto anno. Em cuja obra se tem  continuado athe ao prezente 
/ahinda que Lentamente por não  ter a Irmandade rendimentos, e só se faz com as Esmolas dos  devottos da mesma 
Senhora; por cujo motivo ahinda se não  finalizou a Capella mor, suposto se tem gasto nella perto de  dez mil cruzados, 
porque Vay feyta de pedra muy bem lavrada,  Com toda a magnificencia. He por dentro oytavada, E passa de  40 palmos 
de Largura; por fora he quadrada E se pertende  fexar de aboboda com trez arcos de pedra, que hade Levar  para remate. 
O corpo da Igreja Se intenta fazer da mesma  imitação, continuando os devottos Com mesmo fervor que athe  ao prezente 
tem mostrado. (...) // 
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N.º Ficha:4 
N.º Edifício: 215 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Luz 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Amoreiras 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226057 / Lat. 459026 
Altitude (metros): 575 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1576 inscrição sobre a porta axial): CAPELA.QM /DOV.FAZER/ IORGEDALVR.A/ 1576 
e LOUVVADOSEIAOSANTISSIMOSACRAMENTO (como moldura do arco da porta axial) 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 (cenas da Infância e Vida de Cristo) 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia com lavatório 
Notas: 1694 (Douramento do retábulo, cf. ADV, Lamego, lv. 531/37, fls. 10-10 v.) 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Jorge de Alvarenga 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Virgem da Luz 
Outras devoções: Santo Ovídio, São Sebastião, Sagrada Família 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, Alexandre- Artistas e artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu: I. Viseu: Governo Civil, 2001, pp. 
16-17:  
 
Referências ao douramento do retábulo e às imagens de Santo António e Santa Luzia, pelo pintor Lourenço de Abreu, de 
Arneirós. 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
CARVALHO, Maria João Vilhena de - «Conjunto escultórico do Calvário e Santa Luzia». In RESENDE, Nuno, 
coord. O Compasso da Terra, Diocese de Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 140-141. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 104, 474: 
 
Pelos meados do século XVI, Jorge de Alvarenga mandou erigir a ermida da Senhora da Luz, no lugar das Moreiras e nela 
encabeçou um óbito de 2 missas anuais perpétuas. Falecido ele, a viúva 
 
DIAS, Augusto- Lamego do século XVIII. [s.l.]: Beira Douro, 1950.  
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Dias, Augusto - Lamego do século XVIII. [s.l.]: Beira Douro, 1950, p. 104: 
 
Nesta data era orago principal a Virgem da Luz. Tinha «porta para o nascente» e estava sobre «um ladrilho levantado de 
pedra lavrada em retábulo de entalhado e o teto dourado e pintado, em que está a imagem da Senhora de roupas», cf. 
[DIAS], 1950: 104. 
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N.º Ficha:35 
N.º Edifício: 217 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Lourenço 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Carosa 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226757 / Lat. 462553 
Altitude (metros): 350 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo: Souto 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável x 
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 19 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: São Lourenço 
Outras devoções: Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
SOALHEIRO, João - «Natividade e Circuncisão». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese 
de Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 164-167. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«[…] Souto e Maduros com vinte e três vezinhos, que servem ao Senhor São Lourenço, com confraria […]» 
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N.º Ficha:5 
N.º Edifício: 218 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Nazes 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226767 / Lat. 459000 
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo: Sangens 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Gens 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: São Gens, Virgem das Dores, Menino Jesus e Cristo crucificado 
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: Último domingo de Janeiro 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 475. 
 
DIAS, Augusto - Lamego do Século XVIII. [S.l.]: Beira Douro, 1950, p. 104. 
 
LARANJO, F.J. Cordeiro – Lamego antiga. [Viseu]: C. M. de Lamego, 1989, p. 39 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:33 
N.º Edifício: 219 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Pomarelhe 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.226889 / Lat. 462912 
Altitude (metros): 300 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 19 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções: SãoJosé, Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«Lamelas, Portela e Pumarelhe, contíguos, que constam de sessenta e três fogos. Tem a capella do Senhor Santo 
Santonio com confraria […]» 
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N.º Ficha:14 
N.º Edifício: 223 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Amparo 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Bairro do Castelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227240 / Lat. 458921 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento xelevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 1661-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Socorro 
Título actual: Virgem do Amparo 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124: 
 
«Junto á porta da villa está a casa da câmara da cidade, e dentro dos muros duas capellas, a da Senhora do Socorro, ou 
da Lapinha, mui antiga; por cima a do Salvador, ou Senhora da Paz, que dizem ser do tempo da primitiva igreja, a primeira 
da cidade, cathedral de Sardinario e dos mais Bispos de Lamego, depois ou antes até á entrada dos mouros que a 
profanaram, e fizeram mesquita; outros negando esta popular fama, dizem ser obra do santo Rei D. Afonso; as sepulturas 
de seu adro mostram grande antiguidade.» 
 
DIAS, Augusto - Lamego do Século XVIII. [S.l.] : Beira Douro, 1950, p. 58: 
 
Refere-se que presidia ao altar maior uma «imagem de vulto de roupas, com retábulo dourado, e portas pintadas e duas 
frestas dos lados com grades» e era «do povo». 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Almacave, 1758: 
 
Nesta data dizia-se do Amparo. Também é referenciada como Virgem da Lapinha.  
 
TT, MPRQ, Sé (Lamego), 1758, p. 355:  
 
«Por bayxo desta Capella [da da Virgem da Paz], está outra dedicada a Nossa Senhora do Amparo, que he de Roupas a 
Imagem a quem o povo tem especial devoção.» 
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N.º Ficha:6 
N.º Edifício: 224 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Paz (São Salvador do Mundo) 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Bairro do Castelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227256 / Lat. 458925 
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária: 1 
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Salvador 
Título actual: Virgem da Paz 
Outras devoções: Calvário; Virgem da Paz 
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124: 
 
«Junto á porta da villa está a casa da câmara da cidade, e dentro dos muros duas capellas, a da Senhora do Socorro, ou 
da Lapinha, mui antiga; por cima a do Salvador, ou Senhora da Paz, que dizem ser do tempo da primitiva igreja, a primeira 
da cidade, cathedral de Sardinario e dos mais Bispos de Lamego, depois ou antes até á entrada dos mouros que a 
profanaram, e fizeram mesquita; outros negando esta popular fama, dizem ser obra do santo Rei D. Afonso; as sepulturas 
de seu adro mostram grande antiguidade.» 
 
DIAS, Augusto - Lamego do Século XVIII. [S.l.] : Beira Douro, 1950, p. 58: 
 
Era do povo e presidia nela uma «imagem de vulto, de roupas, antiga e milagroza»; possuía retábulo dourado e altares 
laterais com invocação da Senhora da paz e Cristo crucificado (é provável que este Cristo crucificado constituísse um 
programa de Calvário, medieval, a que pertenceria o São João Evangelista depositado na Igreja de Almacave, cf. 
MAURÍCIO, 2006, infra) 
 
MAURÍCIO, Rui - «São João Evangelista». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de 
Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 108-109. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), 1758, p. 355:  
 
«Dentro dos muros da Cidade antiga, no sitio chamado o Castello ha huma Capella que mostra antiguidade mayór, tanto 
na formatura della, como nas Imagens que estão nos seus altares; he dedicada ao Salvador do mundo, que está de vulto 
no altar mayor, e nos Colatráes, em hum da parte do Evangelho, christo Crucificado, e no da parte da Epistola Nossa 
Senhora da Pax; Dicem que foi dos Templarios, e com effeito, em hum pequeno Adro, que tem apparecerão alguns 
tumulos de pedra dos que elles uzavão.» 
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N.º Ficha:3 
N.º Edifício: 225 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Bárbara 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Bairro do Castelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227247 / Lat. 458942 
Altitude (metros): 570 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Câmara Municipal de Lamego 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Bárbara 
Título actual: Santa Bárbara 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 463: 
 
«[…] poucos casamentos em capelas, com excepção dos presos que os realizavam na ermida anexa ao castelo […]» 
 
DIAS, Augusto - Lamego do Século XVIII. [S.l.] : Beira Douro, 1950, p. 58: 
 
Diz-se que dentro da cadeira pública, no castelo de Lamego, «estava uma capela de Santa Bárbara, que por mal tratada se 
mandou fazer outra fora do muro do Castelo, para os presos ouvirem missa». 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MP, 1758, Almacave: 
 
«[…] aonde se vay dizer Missas todos os Domingos, e Dias Santos, por ordem da Camara desta cidade que he a que paga 
ao Capelao».  
 
MP, Sé (Lamego), p.  355:  
 
« Defromte das grades do Castello, em que se Recolhem os prezos, do Secular, está huma Ermida de Santa Barbara, 
aonde Se vai dizer Missa todos os Domingos, e dias Santos, por Ordem da Camara desta cidade, que he a que paga ao 
capelão.» 
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N.º Ficha:186 
N.º Edifício: 231 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.181 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Divino Espírito Santo 
Freguesia (actual): Sé (Lamego) 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227276 / Lat. 458541 
Altitude (metros): 490 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Sé 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé x encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 2 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Púlpito interior/sacristia/fontanário 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): D. Manuel de Noronha (atrib.) 
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Divino Espírito Santo 
Título actual: Divino Espírito Santo 
Outras devoções: Virgem dos Prazeres, Cristo crucificado 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 122. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 471. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), 1758, p. 284-285: « Hé esta Capella de bastante Comprimento, e Largura. Esta Ricamente 
ornada, e guarnecida de tudo o que lhe he necessario assim de prata, como de ornamentos. Tem alem do 
altar mor dous Collateraes, fazendo face hum e outro, e todos com seos retabulos de talha muy bem ornada. 
No altar mor está a Imagem da Santissima Trindade e nos Lados em nizos a do Menino JEZUS, e de Nossa 
Senhora da Assumpção de marfim e perfeytissimamente estofada cuja Imagem tem perto de dous palmos de 
altura, com Seo afogador de ouro, cravejado de oyto grandes diamantes ao pescoço, e braceletes de aljofres 
finos nos Bra//Braços. esta Imagem mandou da Cidade de Goa Pedro Guedes de Magalhaens desta minha 
freguezia para a mesma Capella. No altar da parte do Evangelho se adota a Imagem de Cristo Crucificado de 
Vulto, como as mais atraz declaradas. E no da parte da Epistola se venera a Imagem de Nossa Senhora dos 
Prazeres de escultura de Róca Com seu vestido de seda de ouro. Ha esta Cappela toda azulejada, e tem a 
porta principal para o Norte, e travessa para o nascente; a qual mandou fazer o Illustrissimo Dom Manoel de 
Noronha, Bispo que foy deste Bispado; e pertence ao ordinario. tem Sua Irmandade intitulada do Espirito 
Santo.§ A esta Capella costumão em todos os annos quatro Romagens. A primeyra da freguezia de Arneiros, 
em dia de Sam Bernabé; aonde entréga o Juiz da Vintena Velho, a vara ao Juiz novo. A segunda da Villa de 
Medello, em dia da Ascenção Com seu Juiz Ordinario de Vara branca. A terceira da freguezia de Avoins, na 
ultima Outava do Espirito Santo. E a quarta o Reverendissimo cabbido da Sé; na quinta Sesta feyra da 
Quaresma.» 
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N.º Ficha:11 
N.º Edifício: 233 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Esperança 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Bairro da Seara 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227332 / Lat. 439287 
Altitude (metros): 540 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo: Cerdeira 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara x conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé x encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1586 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia/Casa Irmandade 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Padre Francisco Gonçalves 
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Esperança 
Título actual: Virgem da Esperança 
Outras devoções: Cristo, Virgem do Terço, São José, Santa Ana, Santo António, São Vicente, São 
Domingos de Gusmão, São Francisco Xavier 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano: 3.º domingo de Agosto 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALBUQUERQUE, Ramiro - «Relicário Lamecense». Voz de Lamego, ano XXXII, n.º1655 (1962) 8. 
 
ALVES, Alexandre – Artistas e artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu. Viseu: Governo Civil do Distrito de 
Viseu, 2001, vol II, pp. 143-147; ALVES, Alexandre – Artistas e artífices nas Dioceses de Lamego e Viseu. 
Viseu: Governo Civil do Distrito de Viseu, 2001, vol II, p. 84 (ref. à carnação de uma imagem do Ecce Homo, 
em 1653); 
 
No ano de 1655 foi mandada fazer uma imagem do Ecce Homo, em pasta, para uso nesta ermida. Após a morte do artista 
que a fabricou, correu litígio (1673) para obter a posse da dita imagem que permaneceu em casa da viúva do escultor, cf. 
ALVES, 2001, II: 143-147. 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 123: 
 
«[…] tem a freguezia [Almacave] metade na cidade pelas ruas do Cerdeiral, Seara e no fim d’ella a capella da Senhora da 
Esperança, que fundou o padre Francisco Gonçalves, e a deu ao povo  […]» 
 
CORREIA, Francisco Carvalho - «A Capela da Senhora da Esperança, de Lamego: o recheio artístico da 
ermida» [I]. Voz de Lamego, n.º 2774 (1984) 2. 
 
CORREIA, Francisco Carvalho - «A Capela da Senhora da Esperança, de Lamego: o recheio artístico da 
ermida» [II]. Voz de Lamego, n.º 2775 (1984) 2. 
 
CORREIA, Francisco Carvalho - «A Capela da Senhora da Esperança, de Lamego: o recheio artístico da 
ermida» [III]. Voz de Lamego, n.º 2776 (1984) 2. 
 
CORREIA, Francisco Carvalho - «A Capela da Senhora da Esperança, de Lamego: o recheio artístico da 
ermida» [IV]. Voz de Lamego, n.º 2777 (1984) 2 e 7 
 
COSTA, M. Gonçalves da - «Inéditos de História: a capela de Matança». Voz de Lamego, ano XL, n.º 2169 
(1972) 1 e 7. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 472-473. 
 
DIAS, Augusto - Lamego do Século XVIII. [S.l.] : Beira Douro, 1950, pp. 59-62: 
 
«E vendo a descrição da [cidade] moderna, é esta também de forma prolongada, do norte, ao sul, no princípio lhe serve de 
coroa a capela de Nossa Senhora da Esperança, que foi fundada pelo Bispo D. Manuel de Noronha! está a dita imagem, 
que é de pedra dourada, e estofada, em uma tribuna também dourada, e pintada a capela-mor; no cruzeiro, que também é 
de entalhado dourado está da parte do Evangelho, um altar de retábulo dourado com a imagem do «Ecce-Homo», 
sumamente devota, e da parte da Epístola, outro altar de Cristo Crucificado também de retábulo dourado: tem-se por 
experiência que, em saindo em procissão de prece esta Imagem da Senhora, faz Deus por ela o milagre de conceder o 
tempo que se lhe pede; tem Irmandade, é esta capela do povo; tem boa sacristia, e o teto de aparelhado pintado, e os 
frisos dourados; tem a porta para o sul, com duas frestas dos lados com grades de ferro, tem um alpendre ladrilhado, cora 
guardas ao redor de boa cantaria, para a qual se sobe por umas escadas de pedra lavrada, no cimo das quais está um 
padrão levantado, que se erigiu em aplauso da aclamação do Senhor Rei D. João IV, como declara o seu letreiro; chama-
se o sítio do cerdeiral e fica sendo fundamento de uma eminência, que se chama, Mons Santo, que vem de Monte Santo, 
como antigamente se lhe chamou, por se sagrar para cemitério dos que morriam apestados no tempo da antiga peste 
desta cidade onde estão umas fragas muito altas, em que no tempo das guerras se costumava pôr a faixa. Fica a sobredita 
capela em um largo entre duas estradas, das quais, uma vai para a freguesia de Cambres, e rio Douro em a qual em pouca 
distância da cidade está um cruzeiro de pedra, e logo abaixo em uma planície a capela do milagroso S. Vicente, Imagem 
de Vulto estofada, e também alpendre de pedra lavrada coberto sobre colunas da mesma, e é do povo, tem a porta para o 
sul, e duas frestas aos lados com grades de ferro. À outra estrada vai para a quinta de Alvoraçães onde está uma fonte de 
saborosa e salutífera água, e daí se reparte a dita estrada para várias partes. Segue-se a rua da Seara, no fim da qual, 
para o lado esquerdo entra a rua da Cruz com este nome chamada, por nela existir sempre uma cruz; e logo se segue a 
rua da Cadeia que vai findar com o princípio da praça, ficando-lhe para o lado esquerdo a rua dos Ferradores.» 
[sublinhados nossos] 
 
P. 126 
«É em contrário a notícia que achei em um traslado que nos livros dos baptizados fez Francisco da Costa, Vigário ou Reitor 
que foi da Igreja de Almacave. O termo é na forma seguinte:§ Aos 18 do mês de Maio de 1587 levaram a Imagem de 
Nossa Senhora da Esperança, em procissão solene à Ermida do Cerdeiral arriba da Ceara, a qual ermida mandou fundar o 
P.e Francisco Gonçalves por sua devoção, o qual disse Missa cantada na dita ermida aonde concorreu a maior parte da 
Cidade, e em especial o Senhor D. Diogo Leitão, Deão da Sé, e o Vigário de Almacave, Francisco da Costa, e os mais 
beneficiados de Almacave, António Gaspar tercenário na Sé e o Meirinho do Senhor Bispo Melchior Dias, e os confrades 
da confraria do Espírito Santo, que também vinham com a sua cruz e bandeira levando toda a cera da confraria; e por me 
parecer necessário ficar esta lembrança a escrevi neste livro dos baptizados desta Igreja dia era et supra 18 do mês do 
ano de 1587. Francisco da Costa.» 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

ERAOPH, 1882 
Catálogo ilustrado / Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Hespanhola celebrada em 
Lisboa em 1882 sob a protecção de Sua Majestade el-Rei o Senhor D. Fernando II. - Lisboa: Impr. Nacional, 
1882, p. 36 (ref. ao cálice) 
 
LARANJO, F. J. Cordeiro – Cidade de Lamego. Capela de N.ª S.ª da Esperança. C.M. de Lamego: [Viseu], 
1987. 
 
RESENDE, Nuno - «Cristo humilhado». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de 
Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 136-139. 
 
RESENDE, Nuno Resende - «”Fervor e devoção”. Dedicação de ermidas e espiritualidade na serra de 
Montemuro – da Idade Média ao Antigo Regime: - a primeira abordagem». In, RESENDE, Nuno, coord., O 
Compasso da Terra. Diocese de Lamego: [s.l.], 2006, vol. I, pp. 48-65. 
 
RESENDE, Nuno; ALMEIDA, Eugénia Borges de, colab. - Lamego: um inventário em construção. Lamego: 
Diocese, 2006, p.  
 
[S.a.] - Temas citadinos: impressões de um turista. Voz de Lamego, ano XXVIII, n.º 1425 (1958) 8. 
 
[S. a.] – Imaginária de Pedra (catálogo). Lamego: Museu de Lamego, 1969. 
  
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Arquivo da Irmandade de Nossa Senhora da Esperança (apud LARANJO, 1987) (AINSE) 
 Livro de Despeza e Receita (1784-1802) 
 Livro de Despeza e Receita (1802-1820) 
 Livro de Actas (1867-1890) 
 
TT, MP, 1758, Almacave, p. 355: 
«Na ametade da Cidade, que pertense a esta freguezia ha as Ermidas ou Capellas seguintes: No Sima da Rua da Seara 
huma Capella de bastante grandeza, e ricamente ornada dedicada a Nossa Senhora com o titolo da Esperança, e a sua 
devota Imagem, que he antiga, e de pedra, esta perfeitissimamente estufada, e no meyo da Tribuna, que he de talha 
dourada; Tem mais dois altares colatráes, dedicados, hum á Imagem de Christo Crucificado, e outro ao Senhor Ecce 
Homo.» 
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N.º Ficha:37 
N.º Edifício: 238 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Felgueiras 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227505 / Lat. 462531 
Altitude (metros): 330 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções: Santo António, São Francisco de Assis, Santa Bárbara, Santa Apolónia 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«Tem a capella do Senhor S. Pedro, com confraria» 
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N.º Ficha:39 
N.º Edifício: 239 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Corredoura 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227246 / Lat. 462271 
Altitude (metros): 350 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17-18 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146 (diz ser «S. Lourenço, no logar da Corredoura»). 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Em 1717 a capela de S. Sebastião «tinha abatido», como se vê da escritura lançada em tabelião para o seu 
conserto, cf. ALVES, 2001, II: 86-87  
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«Corredoura e Cambres vinte [vizinhos] e o Senhor Sam Sebastiam com confraria do povo e huma grande capella.» 
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N.º Ficha:9 
N.º Edifício: 242 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Vicente 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227560 / Lat. 459853 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ 
Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo: Cruz Alta 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: E 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada xx afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Vicente 
Título actual: São Vicente 
Outras devoções: São Lourenço 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
«[…] no caminho para o Douro está a capella de S. Vicente […]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 472-473. 
 
«Prosseguindo pela estrada em direcção ao Relógio do Sol, deparava-se, ao dobrar da lombada, um cruzeiro conhecido 
como Cruz Alta, que no século XIX daria o nome ao cemitério construído no local. Ali comprou Gaspar de Carvalho uma 
vinha, em Julho de 1611, possuída, em Junho de 1684, por João de Carvalho de Rebelo. Mais, adiante, na descida, 
levanta-se a capela de S. Vicente, também ela alpendrada e valorizada interiormente pela imagem do orago e por um 
painel de S. Lourenço, uma e outro tidos por milagrosos pelo povo que a ele recorria nas suas necessidades» 
 
[DIAS], 1950: 61 refere que era uma imagem «de vulto estofada». A capela era dotada de um alpendre «de 
pedra lavrada coberto sobre colunas da mesma», tinha porta para o sul.  
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), 1758, p.  356:  
 
«Ao sahir da Cidade para a parte do Douro, está huma Capella antiga, dedicada a S. Vicente, Imagem tão bem antiga, e de 
vulto; e em hum painel do Retabolo está tão bem a de S. Lourenço, a huma, e outra, tem o povo devoção especial.» 
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N.º Ficha:188 
N.º Edifício: 243 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.181 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Desterro 
Freguesia (actual): Sé (Lamego) 
Lugar: Bairro de Santa Cruz 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227639 / Lat. 458324 
Altitude (metros): 490 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Sé 
Microtopónimo: Desterro 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia/cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Lopo Pereira de Lima (Comendador de Poiares inst.) 
Irmandade(s): 2 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem do Desterro 
Título actual: Virgem do Desterro 
Outras devoções: São Pedro, Santa Quitéria, São Gonçalo, Santo António, 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 122, 123: 
 
«A irmandade dos Clerigos, com o titulo de S. Pedro, está na capella da Senhora do Desterro» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 109: 
 
«Partiu [D. Luís de Sousa] em Outubro [de 1671] para a Diocese, pernoitou de 10 para 11 no convento de Santo António 
de Ferreirim onde foi cumprimentado pela nobreza da cidade. Guardando um velho costume, o cabido e a clerezia 
aguardavam-no na igreja do Desterro, frente à qual se apeou da mula, revestiu-se de pontifical e prosseguiu em cortejo até 
à catedral.»  
 
«ermitão António Fernandes», falecido a 08-05-1638, «deve-se às suas diligências o plano de construção dum templo de 
maiores proporções e valor arquitectónico e para o concretizar encontrou boa aceitação junto do abastado comendador e 
bailio de Leça Fr. Luís de Távora, que já por 1598 havia procedido a dispendiosas obras no famoso mosteiro do seu 
bailiado.», p. 467 
 
p. 468: «capelão Domingos da Fonseca», referido em 1655. 
 
NEVES, Antonino - «Ciclo da Infância de Cristo». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de Lamego, 
[s.l.], 2006, vol. I. pp. 180-184. 
 
QUEIRÓS, Carla - A importância da sede do Bispado de Lamego na difusão da estética retabular: tipologias e gramática 
decorativa nos séculos XVII-XVIII. Porto: [edição de autor], 2006, 2 vols [policopiado]. Dissertação para obtenção do grau 
de doutoramento em História de Arte Portuguesa, apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
 
p. 182 
Luís António Ferreira, pintor e dourador, morador no Castelo, Lamego, responsável pelo «douramento da tribuna do altar 
mor e toda a outra talha da Igreja de Nossa Senhora do Desterro», 26-12-1742, [fonte: ADV, notas de Lamego, lv. 421/206 
fls. 195-197 v.]  
p. 186  
Manuel Teixeira da Fonseca, natural de Arneirós, - responsável pelo «douramento da trbuna do altar-mor e toda a outra 
talha da igreja de Nossa Senhora do Desterro», 26-12-1742, (n1) (fonte: ADV, Notas de Lamego, lv. 421/206, fls. 195-197 
v. 
(n1): Manuel Teixeira da Fonseca teria sido contratado para fazer esta obra antes de Luís António Ferreira. Face à sua 
indisponibilidade e dúvida na aceitação da mesma, uma vez que teria como obrigação "lha dar por feita e acabada a dita 
obra the o ultimo dia do mês de Agosto do anno que vem de mil e cetecentos e tres", a obra foi entregue a Luís António 
Ferreira que estava presente no acto do contrato juntamente com outros mestres, obrigando-se a fazer a dita obra até à 
data referida. Vide Queirós, Carla Sifia Ferreira - ob. cit., p. 84, nota 7 e p. 116, nota 6. 
 
p. 191 
Manuel de Gouveia, escultor, natural de Lamego, responsável pelos «retábulos colaterais da igreja de Nossa Senhora do 
Desterro, 29-5-1738, [fonte: ADV, notas de Lamego, lv. 419/66, fls. 198-199]. 
 
p. 202 
Manuel Martins, entalhador, ensamblador, escultor e carpinteiro, natural de Lamego, responsável pelo «forro do tecto da 
capela-mor e corpo da igreja de Nossa Senhora do Desterro», 23-1-1736, [fonte: ADV, notas de Lamego, lv. 419/66, fls. 
51v.-54 v.] - a autora refere que foi obra de parceria com o escultor Manuel de Gouveia. 
 

 
SOUSA, Gonçalo Vasconcelos e - «Cruz processional». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de 
Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 211. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), p. 298-299: «No mesmo Sitio, em que estava huma capella pequena da mesma  Senhora do Desterro 
(que era dos ascendentes dos Bailios)  Fundou ou Eregio novo Templo a ditta Senhora Frey Luiz  Alvares de Tavora, Balio 
de leça (da Caza dos Condes de Sam  João) e [...] Marques de Tavora, e tambem tinha a Commenda  de Pojáres. He esta 
Capella de grande Comprimento, e  Largura, feyta com toda a magnificência, e desde a porta  principal (que fica 
dominando o Sul) athé à Capella mor, he  quazi toda de talha dourada. Tem esta hum perfeytissimo  retabulo; e na tribuna 
as Imagens de Nossa Senhora, e Sam  Joseph com o menino no meyo, quando do Egypto voltava para  Nazareth; tem nos 
lados [...] as Imagens de Sam Pedro (que  he Oraculo de huma Irmandade dos clerigos desta Cidade) e a de Santa Luzia. 
Nos  dous altares Collateraes estão em hum a milagrozissima  Imagem de Sam Gonçalo, e em outro a de Santo Antonio. 
Tem  mais duas Irmandades, ou Confrarias, huma com o titulo da  Senhora do Desterro, e outra com o de Sam Gonçalo. 
Tem boa  sacristia, e asseados ornamentos com Capellão; e sacristão.  Pertence esta capella do Ordinario, e costuma hir a 
ella  huma Romagem da Freguezia de Avoins no primeyro dia depoes  da Outava do Espirito santo. Nesta Capella se 
peramentão os  Excellentissimos Prelados (quando dam Sua primeyra entrada  nesta Cidade) e della Sáem de bayxo do 
Paleo athe a Sua  Cathedral, como mandão as Seremonias dos Bispos.» 
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N.º Ficha:15 
N.º Edifício: 247 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Conceição 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Penelas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227911 / Lat. 461582 
Altitude (metros): 390 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave/Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19-20 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): João Galvão Castelo Branco 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 2 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Conceição 
Título actual: Virgem da Conceição 
Outras devoções: São Gonçalo, São João Baptista, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Sé (Lamego), 1758, p. 357: 
 
«Ultimamente outro Lugar, chamado de Penellas he desta freguezia com alternativa, porque hum anno pertence a ella e 
outro á de São Martinho de Cambres, que he do Padroado Real, e da Comenda do Ex.mo Conde de Coculim. Tem huma 
Ermida dedicada a Nossa Senhora da conceyção, de que he Padroeyro João Galvam Scretario do Dezembargo do Paço, 
da Repartição das Justissas; alem do altar mayor onde está a Imagem da Senhora tem dois Colatraes, hum de São 
Gonçallo, e outro de São João Baptista.» 

 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«[…] lugar de Penellas com dezanove vezinhos e a capella de Nossa Senhora da Conceissam, com confraria. Tem mais 
dois altares, hum do Senhor Joam Baptista e outro de Senhor S. Gonçallo, este também tem confraria. Neste povo tem 
alternativa o Reitor e Beneficiados de S.tª Maria Mayor de Almacave sendo um anno curado por este parocho e outro 
pellos desta freguezia partindose todos os annos os dízimos igualmente tirada a terça do Prelado, metade daquelle Reitor, 
e benefiçiados a a outra pertence ao aprestimo do meu beneficio». 
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N.º Ficha:38 
N.º Edifício: 248 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Roque 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Rio Bom 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227896 / Lat. 463870 
Altitude (metros): 110 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Roque 
Título actual: São Roque 
Outras devoções: São José, Menino Jesus, São João Baptista 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«Rio Bom, de cinquenta e cinco vezinhos que servem ao senhor S. Roque a quem fizeram capella e tem confraria» 
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N.º Ficha:189 
N.º Edifício: 249 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.181 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Meninos 
Freguesia (actual): Sé (Lamego) 
Lugar: Bairro da Ponte 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227805 / Lat. 458216 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Sé 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 1 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro/sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): D. Manuel de Noronha (atrib.) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Meninos 
Título actual: Virgem dos Meninos 
Outras devoções: Santo António, Virgem da Conceição, Santa Rita de Cássia, São Caetano, São Pedro A., 
Cristo cruficicado, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 123: 
 
«[…] tem irmandade própria […]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 469-470. 
 
 
FRIAS, Duarte - «Pintura de caixotão da Ermida de Nossa Senhora Meninos». In RESENDE, Nuno, coord. O 
Compasso da Terra, Diocese de Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 172-173. 
 
QUEIRÓS, Carla - A importância da sede do Bispado de Lamego na difusão da estética retabular: tipologias e 
gramática decorativa nos séculos XVII-XVIII. Porto: [edição de autor], 2006, 2 vols [policopiado]. Dissertação 
para obtenção do grau de doutoramento em História de Arte Portuguesa, apresentada na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. 
 
p. 183 
Manuel de Sousa Ferreira, ensamblador, natural de Lamego e morado na rua de Santa Cruz, autor das «grades de pau-
preto da Capela de Nossa Senhora dos Meninos (...)», [fonte: ADV, notas de Lamego, lv. 415/34, fls. 43-44]  
 
p. 208 
Francisco de Mesquita, dourador, pintor, natural ou residente em Lamego, responsável pelo «douramento do retábulo, 
frontal e tecto, pintura do tecto e estofo dos anjos do retábulo.mor da Capela de Nossa Senhora dos Meninos», 4-4-1714, 
[fonte: ADV, notas de Lamego, lv. 434/172, fls. 155-155 v.] 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
MP, Sé (Lamego), p. 300-301: «Está situada esta Capella [da Senhora dos Meninos] sobre  humas 
profundissimas róchas, ou frágoas pendentes, e immo [...] ao Rio Balcemão. Foy fundada pello Illustrissimo 
Bispo  Dom Manoel de Noronha. Tem o altar hum perfeyto Retabulo  dourado, e nelle a Imagens de Nossa 
Senhora assentada em  huma cadeyra como o Menino no Seo Regaço. Dam a esta  milagrozissima Imagem 
tres titulos: o da Senhora do Amparo,  o da Senhora da Cadeyrinha, e o da Senhora dos Meninos, e  lhe 
impozerão os Seos devottos este ultimo tittulo, por  verem os continuos milagres que a Senhora obra com os  
Meninos daquelle Bayrro, que continuamente erão submergidos  nas profundas correntes do Rio Balcemão, e 
por interceção da  Senhora Sahyão sãos, e salvos. Esta esta Capella debayxo da  jurisdição Ordinaria, e 
pertence ao Povo. Tem sua sacristia,  bons ornamentos, e a porta principal para o Poente. Vem a  esta 
Capella as Romagens seguintes. O Reverendissimo Cabbido  duas vezes cada hum anno, a primeyra Sesta 
Feyra da  Quaresma; a Segunda no primeyro dia das Ladaynhas de Mayo,  vindo incorporado com o mesmo 
cabbido os Reverendos  Benefficiados de Almcave. A Irmandade da Mizericordia no  Segundo Domingo da 
Quaremas. A da freguezia de Sepoens, e a  de Alvellos, em dia da Ascensão, sendo que esta tambem vay  
em dia de Santa Maria Magdallena. E a da freguezia de  Arneyros em dia da Ascenção do Senhor, tem sua 
Confraria com  o Titulo da mesma Senhora. 
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N.º Ficha:40 
N.º Edifício: 256 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guia 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Tourais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.228235 / Lat. 464832 
Altitude (metros): 100 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água x nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea x depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guia 
Título actual: Virgem da Guia 
Outras devoções: Santo António, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Menino Jesus, Cristo 
crucificado, São José 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146 (chama-lhe «Nossa Senhora da Gloria») 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 67: 
 
«Em Cambres se instalou a primeira comunidade religiosa de Clarissas, em Portugal, ainda em vida da fundadora. 
Estabeleceram-se no lugar de Mesquinhata e uma certa Catarina Gonçalves fez-lhes uma doação, em 1253. Segundo a 
tradição, a capela da Senhora da Guia, em Tourais, foi a igreja delas, como o sugeriam as casas anexas em forma de 
claustro, rodeadas de murtas e buxo.» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPQR, Cambres, 1758, p. 381:  
 
«Em Touraes huma de Nossa Senhora da Guia, esta hé do povo e por isso também tem confraria e foi antiguamente igreja 
de humas religiozas, o que consta, não só por tradissam, mas porque em a quinta que está juncto à capella nas cazas terá 
ainda a forma de claustro com murtas e buxas e alguns arcos que bem mostra, esta certeza, porque em nenhuma quinta 
do Douro se acha este aceio e para mais confirmassam e certeza, no Convento de Santa Maria de Salzedas que hé da 
Ordem de S. Bernardo e aqui vezinho a esta mesma cappella tem huma quinta. Se acha em pergaminho escripto hum 
contrato que huma abadeça daquelle convento fez com abbade e seus religiozos.» 
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N.º Ficha:13 
N.º Edifício: 257 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Saúde 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Paredes 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 560 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente x pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1586 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): António Soares 
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Saúde 
Título actual: Virgem da Saúde 
Outras devoções: São Caetano, Santo António 
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
«[…] Paredes foi povo maior, e tem capella da Senhora da Piedade, ou da Saude, imagem mui antiga, que dizem ser casa 
de Templarios […]» 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 473-474: 
 
«Na mesma direcção [da capela de São Vicente] situava-se o lugar de Paredes, com a capela da Senhora da Saúde, ou da 
Piedade, com um letreiro recordar que fora edificada no século XVI por António Soares, que se obrigou por si e pelos 
herdeiros da sua geração a repará-la e provê-la de todo o necessário. Tal como sucedera com a Senhora da Esperança, 
também a da Piedade com o Filho morto nos braços foi conduzida processionalmente da igreja de Almacave, a 13 de 
Setembro de 1586, pelo reitor Francisco da Costa, incorporando-se todos os beneficiados, o dão, alguns prebendados, os 
colegiais de S. Nicolau, os capelães da Sé e demais clerezia da cidade, além de numerosíssimo povo e pessoas 
proeminentes, como Tristão Vaz e filho Gaspar, André Dinis, Lic. Duarte Rodrigues Amado, Duarte Rodrigues, o Formoso, 
Simão de Oliveira, e o sacristão da catedral, Francisco Lourenço. O bispo D. António Teles de Meneses autorizou a 
construção dum altar para o reitor presidir a uma missa solene “a canto de órgão” pela capela musical. Chegava-se à 
entrada da ermida através dum patim gradeado, ao lado do qual brotava uma fonte pertença da câmara, conforme 
inscrição gravada num painel. No altar, dotado de retábulo dourado nos começos do século XVIII, veneravam-se também 
as imagens de S. Caetano e de Santo António.» 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
Dias, Augusto- Lamego do século XVIII. [s.l.]: Beira Douro, 1950, p. 105: 
 
Entrava-se nela «por um ladrilho lavrado com guardas da mesma forma, do qual sai uma fonte de boa e fresca água, em 
cujo painel tem um letreiro que declara ser esta fonte da Câmara». 
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N.º Ficha:36 
N.º Edifício: 260 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.030 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Miguel 
Freguesia (actual): Cambres 
Lugar: Quintião 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.228409 / Lat. 462492 
Altitude (metros): 260 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Cambres 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 20 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: sacristia 
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Miguel 
Título actual: São Miguel 
Outras devoções: Virgem das Dores, Imaculada Conceição 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 146. 
 
CARVALHO, Maria João Vilhena de - «Arcanjo São Miguel». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da 
Terra, Diocese de Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 112-113. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Cambres, 1758, p. 378-379: 
 
«[…] Quintias ao Nascente com trinta vezinhos e a capella do Senhor S. Miguel com confraria.» 
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N.º Ficha:10 
N.º Edifício: 263 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Ajuda 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar: Souto Covo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.228548 / Lat. 460771 
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 20 
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria: 1 
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado: sacristia 
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Ajuda 
Título actual: Virgem da Ajuda 
Outras devoções: Senhor da Agonia, São Sebastião, Virgem do Rosário, Santa Ana, São Paulo, Santo 
António, São José, Menino Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 124. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 45 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. III. Renascimento I. Lamego: [edição 
de autor], 1982, p. 321 (ref. ao sepultamento, em 1600, de um João Fernandes, enterrado na ermida de 
Souto Covo) 
 
FERNANDES, A. de Almeida – As origens nas Igrejas da Diocese Lamecense. Porto: [s.e.], 1963. Separata 
do Boletim da Casa Regional da Beira-Douro (1960-1963), pp. 17-18: 
 
IGREJA DE SOUTO COVO 
«Nada sabemos dizer das origens desta igreja paroquial medieva (cuja paróquia se conhece até pelo menos o séc. XIV, 
mas que do XV para o XVI estava extinta, havia talvez já muito). A sua fundação deve ter sido muito remota; mas também 
pode pôr-se a hipótese de um templo erecto de comum pelas paroquiais de Lamego: a catedral e a igreja de Almacave, 
tanto uma como a outra da invocação de Santa Maria, culto que, neste caso, aqui puderam ter instituído. § Pelo menos, a 
paróquia dever-se-á às duas; e daí, talvez, que as Inquirições de 1258 acusem nela a sujeição a ambas: juratus et 
interrogatus de patronatu de ecclesia de Sauto Covo dixit quod ecclesia de Sauto Covo est parrochia et decimaria sedis de 
Lameco et ecclesie Sancte Marie de Almacave per médium (Inquis., 1020). § Apesar de tudo, inclinamo-nos para supor 
esta igreja como um dos numerosos templos de fundação pré-nacional à roda de Lamego, dos quais alguns já vimos e 
outros teremos de conhecer. O que mais podemos afirmar é que a velha igreja era representada nos fins do século XVIII (e 
cremos que hoje ainda) pela capela ou ermida de N.ª S.ª da Ajuda.» 
 
MACHADO, Ana Paula - «Cruz processional». In RESENDE, Nuno, coord. O Compasso da Terra, Diocese de 
Lamego, [s.l.], 2006, vol. I. pp. 192-193. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, 1758 
Referida a imagem titular de N. S.ª da Ajuda como sendo de roca, ou seja «vestida de roupas». 
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N.º Ficha:151 
N.º Edifício: 264 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.159 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Sande 
Lugar: Cimo de Sande 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.228596 / Lat. 461171 
Altitude (metros): 360 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sande/ Lamego 
Paróquia: Sande 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 0 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Caixa esmolas (1866) 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:25 
N.º Edifício: 346 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.029 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Cabril 
Lugar: Cabril 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.202665 / Lat. 442118 
Altitude (metros): 457 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cabril/ Cabril 
Paróquia: Baltar de Cabril 
Microtopónimo: Passal 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1757 
Datas de ampliação/reedificação: 1955 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída/transplantada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 129. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
TT, MPRQ, Baltar, 1758, fl.120:  
 
«em hum monte no passal do rejtor também pertencente ao povo».  
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N.º Ficha:54 
N.º Edifício: 349 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.060 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Espadanedo 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto de Tarouquela/ Sanfins 
Paróquia: Espadanedo 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 133. 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:72 
N.º Edifício: 350 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.078 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Freigil 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Freigil 
Microtopónimo: Calçada do Mártir 
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 378: 
 
- Ref. à imagem, depositada na igreja, que foi escolhida para figurar na Exposição de Arte Sacra de Resende, em 1977, a 
saber: um São Francisco de Assis e uma Santa Clara, em alto-relevo de madeira, alt. 1,40 cm cada; um São Francisco de 
Assis, madeira estofada, do século XVII, de alt. 1,43 cm. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 33: 
Em 1726 estava fechada; tinha ornamentos mas encontrava-se suspensa e nela se não dizia missa por estar 
indecente. 
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N.º Ficha:93 
N.º Edifício: 355 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.119 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santo António 
Freguesia (actual): Oliveira do Douro 
Lugar: Castelo de Fundoais 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.203172 / Lat. 455752 
Altitude (metros): 330 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Oliveira do Douro 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1640 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santo António 
Título actual: Santo António 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 294. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:116 
N.º Edifício: 356 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.132 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Penajóia 
Lugar: Lagoas 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penajóia 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:124 
N.º Edifício: 357 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.137 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Miguel 
Freguesia (actual): Penude 
Lugar: São Miguel 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.223660 / Lat. 456835 
Altitude (metros): 750 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penude 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Miguel 
Título actual: São Miguel 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:159 
N.º Edifício: 359 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.169 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): São Cristóvão de Nogueira 
Lugar: Canavesinhos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.201031 / Lat. 456812 
Altitude (metros): 170 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Nogueira/ Nogueira 
Paróquia: São Cristóvão de Nogueira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções: Santo António, Virgem do Rosário, Santa Ana 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 277. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:161 
N.º Edifício: 360 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.169 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das Cales 
Freguesia (actual): São Cristóvão de 
Nogueira 
Lugar: Cales 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.199740 / Lat. 453902 
Altitude (metros): 580 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Nogueira/Sanfins/ Nogueira 
Paróquia: São Cristóvão de Nogueira/Piães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
x pastagem natural/plantada x afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1700 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Casa de romeiros 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Cales 
Título actual: Virgem das Cales 
Outras devoções: São Caetano, São Gonçalo, São José 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

5 - Foto de Alfredo Pinto Azevedo (c) 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 360: 
 
 
«O culto cristão pré-nacional patenteia-se na invocação de antigos mártires. Além do padroeiro da matriz, São Cristóvão, 
venera-se São Lourenço em Vila de Baixo, São Miguel na Granja, e Santa Olaia, que mais tarde cederia o lugar à Senhora 
da Piedade. O São Bento, em Louredo, pertence à Idade Média. Num recôncavo na serra, na divisória com a freguesia de 
Piães, levanta-se a capela de Nossa Senhora das Cales, antigamente Cades, do nome da cidade andaluza de Cádis, 
donde a imagem teria sido conduzida ante a aproximação dos muçulmanos, e escondida entre o mato onde permaneceu 
até ao tempo da Reconquista. A actual imagem, de pedra de anca, obra dos fins da Idade Média, mostra-nos a Senhora no 
acto de oferecer o seio ao Menino. A ermida tornou-se centro de procissões das paróquias circunjacentes, acorrendo o 
povo em maior número nos sábados de Quaresma, durante a novena de preparação para a festa e mais tarde também no 
dia 25 de Março e da Ascensão, quando foi autorizada feira franca nas duas festividades.» 
 
p. 363: 
«[…] o cargo de Tesoureiro [da Colegiada de Piães], na altura desempenhado por Pedro Álvares, seria suprimido para, 
com o apréstamo do pé de altar de Santa Maria de Cales, que lhe estava anexo, se aumentar a porção dos 3 beneficiados. 
Gozariam dos privilégios do cabido da Sé […]» 
 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, pp. 160-164: 
 
«A capela ou ermida de Nossa Senhora das Cales ou Santa Maria das Cales, ainda que o documento transcrito diga que é 
da freguesia de Sant’Iago de Piães, é certo que disputaram, entre si, a jurisdição nela o Abade da Freguesia de Sant’Iago 
de Piaães e o Reitor da Igreja de São Cristóvão de Nogueira. § Por fim acordaram eles haver ali um Ermitão, da confiança 
dos dois párocos, que cuidava da guarda e asseio daquela ermida. § Isto se deduz de uma Sentença do Juízo das Acções 
Novas da cidade do Porto, datada de 5 de Dezembro de 1768, em que foi confirmada a posse e direito de o Ermitão da 
capela de Nossa Senhora das Cales ser apresentado, simultâneamente, pelo Pároco de Piães e pelo de S. Cristóvão de 
Nogueira; dizendo-se nessa Sentença que assim se decidia em razão de se achar (naquele tempo) a dita capela na divisão 
das duas freguesias.», pp. 162-163 
 
[…] 
«Sabido, como é, que, ainda em fins do século passado, ali concorriam, em 25 de Março (Anunciação de Nossa Senhora) 
as procissões das freguesias de Cinfães, S. Cristóvão de Nogueira, Sant’Iago de Piães, Tarouquela, Nespereira, Fornelos 
e Moimenta, nas quais se incorporavam muitos romeiros; as novenas que aí se faziam; e ainda a existência de uma casa, 
hoje arruinada, onde se recolhiam os fiéis que ali vinham, de longe, trazer suas promessas, e não tinham outro abrigo…, 
tudo isto me leva a crer que a Ermida de Nossa Senhora das Cales foi edificada pela devoção dos fiéis, e em cumprimento 
de um voto, naquele sítio, ainda hoje quási ermo de vizinhos, como são tão bem: a capela de S. Pedro, do concelho de 
Cinfães; a capela de Santa Bárbara, em um monte da freguesia de Ramires, do mesmo concelho; a capela de S. 
Domingos, no alto de um monte da freguesia de Raiva, concelho de Arouca; a capela de Santo Adrião em hum monte da 
freguesia de Real, do mesmo concelho de Arouca; a capela da Senhora do Monte em um monte da freguesia de 
Alvarenga; também no dito concelho de Arouca […]», p. 168 
 
TAVARES, José Manuel da Silva - Nespereira. Uma terra com sabor a História e a Povo. [Viseu]: [edição de 
autores], 1996, p. 129: 
 
«Só se merendava, em Nespereira (e há muitos lavradores que mantêm o costume) nos dias grandes, desde a festa da 
anunciação que se realizava em Cádiz –a  25 de Março, até à festa da Senhora do Monte – a 8 de Setembro. A partir deste 
dia consideravam e consideram que já não era preciso merendar, porque os dias são mais pequenos, cada vez anoitece 
mais cedo e, portanto, ceia-se mais cedo.. § “Vão-se as merendas vêm os serões”. § Dizia o povo: 
 
Ó minha Senhora do Monte 
O que me havias de aprontar 
Tiraste-me a minha merenda 
E as horas de descansar”. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 275. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:1 
N.º Edifício: 361 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.005 
Tipologia: Ermida/igreja 
Invocação: São Pelágio 
Freguesia (actual): Alhões 
Lugar: Alhões 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.209987 / Lat. 446550 
Altitude (metros): 1030 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Ferreiros de Tendais/ Ferreiros de Tendais 
Paróquia: Alhões 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Cemitério 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica: Ordem 
Administrador(es): Reitor da Ermida 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pelágio 
Título actual: São Pelágio 
Outras devoções: Virgem, Santo António, Sagrado Coração de Jesus 
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:8 
N.º Edifício: 364 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.006 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Sebastião 
Freguesia (actual): Almacave 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.227066 / Lat. 459218 
Altitude (metros): 530 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Cidade 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Almacave 
Microtopónimo: Campo das Freiras 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 16 
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Sebastião 
Título actual: São Sebastião 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:20 
N.º Edifício: 377 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.010 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Remédios 
Freguesia (actual): Anreade 
Lugar: Granja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.211228 / Lat. 459021 
Altitude (metros): 210 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Anreade 
Microtopónimo: Antas 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente/Em 1726 diz-se do Povo 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Padre José António  e outros (1758) 
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Remédios 
Título actual: Virgem dos Remédios 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 442. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, Douro Capellas e Confrarias, 1726, fl. 2:  
 
- Ref. a um caso ambíguo, em que a capela fora instituída por particulares e em 1726 se dizia do povo: Virgem dos 
Remédios, lugar da Granja, Anreade. Em 1758, diz-se administrada pelo Padre António José e outros, cf. TT, MP, vol. 4, 
memória 21. 
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N.º Ficha:83 
N.º Edifício: 396 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.100 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor dos Aflitos 
Freguesia (actual): Magueija 
Lugar: Vila Lobos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221112 / Lat. 454067 
Altitude (metros): 970 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Magueija/ Magueija 
Paróquia: Magueija 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor dos Aflitos 
Título actual: Senhor dos Aflitos 
Outras devoções: Cristo Atado à coluna, Senhor dos Passos, Virgem das Dores 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

 
N.º Ficha:32 
N.º Edifício: 398 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.025 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Guadalupe 
Freguesia (actual): Bigorne 
Lugar: Ribabelide 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.221840 / Lat. 450037 
Altitude (metros): 960 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Britiande/ Britiande 
Paróquia: Bigorne 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:0 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 1 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Cruzeiro de madeira 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Guadalupe 
Título actual: Virgem da Guadalupe 
Outras devoções: Santa Bárbara, Cristo crucificado, São João Evangelista, São João Baptista 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:46 
N.º Edifício: 437 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Cristina 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Vila Viçosa 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205085 / Lat. 453025 
Altitude (metros): 600 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 1797 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Cristina 
Título actual: Santa Cristina 
Outras devoções: Santo António, Virgem com Menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 138. 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 272. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726. 
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N.º Ficha:52 
N.º Edifício: 439 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.049 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem dos Remédios 
Freguesia (actual): Cinfães 
Lugar: Lagarelhos 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.205079 / Lat. 453831 
Altitude (metros): 490 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Cinfães/ Cinfães 
Paróquia: Cinfães 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento x elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1760 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Fontanário/alminhas 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem dos Remédios 
Título actual: Virgem dos Remédios 
Outras devoções: Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DUARTE, Joaquim Correia - Resende no século XVIII. [S.l.]: Câmata Municipal de Resende, 2004. 
 
- Frei Teodoro de Melo di-la situada no lugar de Lagarelhos (1733); em 1758 não se refere na Memória redigida pelo Padre 
Heitor Cardoso. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:55 
N.º Edifício: 449 
Cota inv. Diocese de Lamego: (hoje Diocese do Porto) 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pelágio 
Freguesia (actual): Espiunca 
Lugar: Cornes 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.193136 / Lat. 448848 
Altitude (metros): 350 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Paiva 
Paróquia: Espiunca 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 19 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pelágio 
Título actual: São Pelágio 
Outras devoções: Santo António, Virgem das Dores, Virgem com o Menino, Santa Apolónia 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
  

 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:58 
N.º Edifício: 452 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.065 
Tipologia: Ermida/Igreja 
Invocação: Santa Luzia 
Freguesia (actual): Feirão 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.217662 / Lat. 451622 
Altitude (metros): 1070 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Feirão 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Reitor de Cárquere 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Luzia 
Título actual: Santa Luzia 
Outras devoções: Santo António, Virgem do Rosário, Santa Bárbara, Imaculada Conceição, São Sebastião, 
Virgem dos Milagres, Sagrado Coração de Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 477-
480: 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:61 
N.º Edifício: 454 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.066 
Tipologia: Ermida/Igreja 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Felgueiras 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216735 / Lat. 454892 
Altitude (metros): 870 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Resende/ Resende 
Paróquia: Felgueiras 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 4 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Abade de Resende 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções: Virgem do Rosário, Santo António, São Gonçalo, São Sebastião, Menino Jesus, Sagrado 
Coração de Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 134. 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 489. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

 
N.º Ficha:76 
N.º Edifício: 473 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida/Igreja 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Gosende 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219190 / Lat. 448913 
Altitude (metros): 1040 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Campo Benfeito/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15 
Datas de ampliação/reedificação: 16-17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 4 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 1 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Beneficiado da Colegiada de São Martinho de Mouros 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 1 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções: Virgem do Rosário, São Miguel e as Almas, Sagrado Coração de Jesus, Santa Luzia, São 
Sebastião, Santa Bárbara, São João Baptista, São Caetano, Santo António, São Francisco 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
AUC: Secção universitária, Estante 17  
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N.º Ficha:77 
N.º Edifício: 474 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pelágio 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Gosende 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219286 / Lat. 448948 
Altitude (metros): 990 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Campo Benfeito/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 15-16 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pelágio 
Título actual: São Pelágio 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:75 
N.º Edifício: 475 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Miguel 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Rossão 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216696 / Lat. 446376 
Altitude (metros): 1000 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Rossão/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Miguel 
Título actual: São Miguel 
Outras devoções: Santo António, São Sebastião, Virgem, Menino Jesus, Sagrado Coração de Jesus 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:74 
N.º Edifício: 476 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Domingos 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Cotelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216929 / Lat. 449448 
Altitude (metros): 1030 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Cruzeiro 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Domingos 
Título actual: São Domingos 
Outras devoções: Virgem do Rosário, Santa Marinha, São José, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:73 
N.º Edifício: 477 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.082 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Comba 
Freguesia (actual): Gosende 
Lugar: Campo Benfeito 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.216369 / Lat. 447642 
Altitude (metros): 970 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Campo Benfeito/ Gosende 
Paróquia: Gosende 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea x depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas: Reconstruída 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Comba 
Título actual: Santa Comba 
Outras devoções: São Francisco de Assis, Menino Jesus, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:102 
N.º Edifício: 490 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.124 
Tipologia: Ermida/igreja 
Invocação: São Lourenço 
Freguesia (actual): Panchorra 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213720 / Lat. 449530 
Altitude (metros): 1080 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: Panchorra 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Reitor de Ovadas 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: São Lourenço 
Outras devoções: Virgem do Rosário, São Sebastião, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 136. 
 
«[…] vigararia da Mitra, que renderá 70$000 reis, cujos dízimos pertencem ao hospital de Santo Antonio dos Portuguezes, 
em Roma, com, obrigação da fábrica e congrua do vigário […]» 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 519-
520, 525-526. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 37 
 
Em 1726 não tinha sacrário. 
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N.º Ficha:110 
N.º Edifício: 493 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Quitéria 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219573 / Lat. 456001 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1782 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Data inscrita: 1782 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Quitéria 
Título actual: Santa Quitéria 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:113 
N.º Edifício: 494 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.131 
Tipologia: Ermida/Igreja 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Paus 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218937 / Lat. 456437 
Altitude (metros): 470 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Paus 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 5 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 1 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Colegiada de São Martinho de Mouros/Mitra 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções: Menino Jesus, Virgem do Rosário, São Sebastião, Cinco Chagas 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:152 
N.º Edifício: 512 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.159 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das Abróteas 
Freguesia (actual): Sande 
Lugar: Sande 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.229233 / Lat. 461702 
Altitude (metros): 280 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sande/ Lamego 
Paróquia: Sande 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Abróteas 
Título actual: Virgem das Abróteas 
Outras devoções: Menino Jesus, Santa Gertrudes 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:162 
N.º Edifício: 531 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.172 
Tipologia: Ermida/Igreja 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Fontoura 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218099 / Lat. 460137 
Altitude (metros): 150 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São João de Fontoura 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: N 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Reitor de São Martinho de Mouros 
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
 



FERVOR E DEVOÇÃO  

 

 Nuno Resende © | Inventário de ermidas | Montemuro, sécs. XVI-XVIII 

 

 
N.º Ficha:168 
N.º Edifício: 532 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Catarina 
Freguesia (actual): São Martinho de 
Mouros 
Lugar: Cantim 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.218804 / Lat. 458553 
Altitude (metros): 550 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Catarina 
Título actual: Santa Catarina 
Outras devoções: São Pedro Apóstolo 
Culto activo (s/n): sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 342-343: 
 
«Como era de esperar, o núcleo formado junto do castro tomou por orago a São Salvador, invocação que acabou por 
designar o povoado levantado na base do morro. […] Devem considerar-se igualmente pré-nacionais as invocações de 
Santa Eulália (também recordada na hagiotoponímia), São Pedro, São Leão (esta no lugar do Concelho, pegada à igreja 
matriz), Santa Catarina, em Cantim e possivelmente outros. A capela de Santa Eulália mudou o orago para Senhora da 
Ajuda. As imagens de Santa Catarina e de São Pedro, esta paramentada com vestes góticas, pertencem aos fins do século 
XIV. De época mais tardia será uma Virgem policromada, arrumada na mesma capela, e um São Martinho guardado na 
casa da Mata.» 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982, p. 379 
 
- Desta ermida seguiu um par de galhetas que figurou na Exposição de Arte Sacra de Resende, em 1977. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego, vol.VI (Barroco II). Braga: edição do 
autor, 1992, p. 550. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 9: 
Em 1726 estava em obras (reedificada e por forrar) e por isso se não dizia missa nela; era do Povo.  
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N.º Ficha:171 
N.º Edifício: 533 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Leão 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo: Igreja 
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Leão 
Título actual: São Leão 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 344, 352: 
 
«As procissões reais entravam na capela de São Leão, ao lado sul da igreja; as das rogações, uma delas realizada na 
véspera da Ascensão, dirigiam-se à primitiva capela de São Salvador do Castelo e a Alvelos, respectivamente.» 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8: 
Em 1726 diz-se do Povo e onde iam as «procissões reais»; porém, não se dizia missa nella, há muitos anos, 
por estar sem ornamentos, nem imagens. 
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N.º Ficha:173 
N.º Edifício: 534 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Peneda 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219932 / Lat. 458522 
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo: São Pedro o velho 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 344. 
 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego, vol.VI (Barroco II). Braga: edição do 
autor, 1992, p. 550: 
 
«[…] a de S. Pedro na Peneda, era lugar de romaria do Povo, foi reconstruída desde os fundamentos, cerca de 1712, 
mediante licença do bispo D. Nuno […]». 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8 v.: 
 
Em 1726 dizia-se do Povo e tinha sido feita «de novo a Fundamentis»; tinha licença passada a 22-12-1712. 
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N.º Ficha:174 
N.º Edifício: 535 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Salvador 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Castelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Salvador 
Título actual: São Salvador 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 344, p. 352: 
 
«As procissões reais entravam na capela de São Leão, ao lado sul da igreja; as das rogações, uma delas realizada na 
véspera da Ascensão, dirigiam-se à primitiva capela de São Salvador do Castelo e a Alvelos, respectivamente.» 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 8: 
Em 1726 dizia-se constava ser do Povo, mas era administrada pelos herdeiros de Bernardo Pereira do 
Castelo; tinha licença de 03-06-1712. 
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N.º Ficha:176 
N.º Edifício: 536 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor do Calvário 
Freguesia (actual): São Martinho de 
Mouros 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219945 / Lat. 459700 
Altitude (metros): 400 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo: Feira Nova 
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 3 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: sacristia 
Notas: A sacristia actual, atrás do retábulo-maior poderá ter sido a antiga ermida de S.Sebastião 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 1 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor do Calvário 
Título actual: Senhor do Calvário 
Outras devoções: São Francisco, Santa Clara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 135. 
 
PINTO, Joaquim Caetano – Resende. Monografia do seu concelho. Braga: [edição de autor], 1982: 
 
«O interior mede 12,43 por 10 metros de nave e 8,45 por 6,62 na capela-mor, por trás da qual, na cabeceira, fica a 
sacristia. Encerra, entre outros, dois valiosos altares de talha barroca, que pertenciam à igreja paroquial antes das obras de 
restauro naquele monumento nacional, e algumas esculturas e imagens de valor, em que sobressai, no camarim, a de 
Cristo caído com a cruz às costas – o Senhor do Calvário – escultura moderna de flagrante realismo». 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:178 
N.º Edifício: 537 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Vitória 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: s/dados 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Não localizada 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Vitória 
Título actual: Virgem da Vitória 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:180 
N.º Edifício: 539 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.176 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Piedade 
Freguesia (actual): São Romão 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Aregos/ Aregos 
Paróquia: São Romão de Aregos 
Microtopónimo: Calvário 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Governo do Reitor de Anreade/inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 2 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Angústias 
Título actual: Virgem da Piedade 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n):  
Ofertas votivas:  
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 137. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 26 v.: 
Em 1726 dizia-se do Povo; tinha duas irmandades: da Via Sacra e dos Clérigos de São Pedro, documentada 
desde, pelo menos, o episcopado de D. Miguel de Portugal (confirmação dos estatutos a 19-06-1639) 
 
Fls. 26 v. – 28: 
Item no mesmo Povo e Freguezia huma Capella da Senhora das Angustias a qual he do Povo. Consta de hum Livro que a 
dita Capella tem haver huma Provizão de Licença para se rever a Capella e ser revista pelo Reverendo Reitor de Anrriade 
Antonio Maria cardozo he rever a Capella // A capella por Provizão do Illustrissimo Senhor D. Frej Luis da Silva Bispo de 
Lamego passada aos quatorze do mes de Septembro de mil seis centos setenta e nove e sendo revista informou estava 
capaz por que Sua Illustrissima Servido mandar passar nova Provizão em os vinte e dous dias do mes de Janeiro de mil 
seis centos e outenta annos sendo escrivão da Camara Manoel Soares e dis a Provizão as clauzulas do seguinte havendo 
respeito ao que na petição retro enviarão ao Illustrissimo Senhor Bispo, os moradores da Freguezia de São Romão anexa 
de Anrriade sobre se lhe dar licença para se dizer missa na Capella do calvario da invocação da Senhora das Angustias 
sita na mesma Freguezia, e visto o que alegão as escrituras de dote e fabrica da dita capella, que se achão registadas no 
Livro dellas a folhas cento e vinte duas digo vinte e huma, e consta por informação do dito reitor de Anrriade estar a dita 
Capella decentemente ornada, e ter todos os paramentos nesessarios, e hum altar fixo dou licença para que coalquer 
Sacerdote possa Benzer a dita Capella, na forma do ritual Romano e depois de Benta nella se diga missa não perjudicando 
aos Direitos Parrochiais e será Vizitada a dita Capella pelo Illustrissimo Senhor Bispo, ou Seos Vizitadores quando forem 
em Vizita e se lhe dará de propina dous Capois, ou duzentos reis por elles e mejo tostão ao escrivão da Vizita. Dado em 
lamego debajxo de meu signal e sello de Sua Illustrissima aos Vinte, e dous dias do mes de Janeiro de mil seis centos e 
outenta annos. Frej Nicolau Rodrigues Rebello = Consta mais do dito Livro que recebeu a Chancelaria o escrivão Manoel 
Soares e que // se registavão as duas escrituras = e havia despacho que o mesmo Illustrissimo Senhor havia concedido 
para se passar a Provizão de Licença, e mandou fosem registadas as ditas escrituras dentro de hum mes cujo despacho 
deu a nove de janeiro de 1680. Consta ser feita huma escritura aos vinte quatro de Janeiro de mil Seis centos setnta e 
nove annos no Livro de Notas de Pedro Colaço Tabaliam no Concelho de Aregos na Coal escriptura pedem os moradores 
a sua Illustrissima pello amor de Deos lhe conceda Licensa pera nella se dizer missa, e se obrigavão a tudo cumprir e 
guardar, e de nunca em Juizo e fora delle hir em Couza en Contrario. Tem mais outra escritura feita em os vinte e sete de 
Agosto de mil seiscentos secenta e quatro na nota do Tabalião Manoel Cardozo = estes Documentos que vi no Livro nao 
estão tresladados em publica forma da Camara do Illustrissimo Senhor Bispo estarão [?] melhor estas couzas. = Nesta 
Capella há huma Irmandade da Via Sacra com Licença que se concedeu como se vé do Livro filhas huma = se concedeu 
Licença para se poder faser de sinco de Junho de 1677 e achej que em acto de Vizita tomou contas da capella e a Vizitou 
o Reverendo Vizitador Antonio Correia Leitão, no anno de 1682, e depois forão tomando, e vizitando a Capella athe o anno 
de 1709 Sendo o Reverendo Joam Pinheiro de Afonseca Conigo da See, e não acho mais provimentos e neste anno de mil 
sete centos e vinte sei em Novembro a Vizitou Domingos da Costa Neves Vizitador // Vizitador, e se lhe pos no Livro 
provimento visto em Vizitaçam = e a folhas cento, e treze verso do Livro das contas da Comfraria, ou Via sacra sita na 
Capellla da Senhora das Angustias de São Romão. Constava principiarem a tomar estas contas da Receita, e despeza e 
as primeiras acho aprovadas pello Reverendo Doutor Manoel de Affonseca Ceolho sendo Vizitador em sete de Fevereiro 
de mil seiscentos outenta e seis e depois as Forão tomando os Reverendos Vizitadores sem contradição de Pessoa 
alguma athe o anno de mil sete centos e vinte, e dous pello Doutor Joseph da Silva Chaves em vinte, e tres de Fevereiro 
de mil sete centos, e vinte e seis tomou e aprovou as contas, e que os julgava por sentença, e Levou as contas qie 
costumavão levar os Reverendos Vizitadores Secenta reis cada anno. = E sem embargo de tudo isto o Reverendo Doutor 
Domingos da Costa Neves tomou estas contas em 9 de Novembro de 1726. 
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N.º Ficha:202 
N.º Edifício: 567 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem do Rosário (São 
Pedro) 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Granja 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208297 / Lat. 448722 
Altitude (metros): 680 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume x planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Comenda da Ermida (adm. 1758) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: Virgem do Rosário 
Outras devoções: São Caetano 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Resende, Nuno- Escrever História sem palavras. A influência económica e espiritual dos mosteiros 
cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra de Montemuro, através da análise de 
fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In  González García, Miguel Ángel;Carreiras, José Luís 
Albuquerque- Actas. IV Congresso Internacional Císter en Portugal y en Galicia. Braga-Oseira, 
2009. Vol.  1, p.  345-390. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:203 
N.º Edifício: 568 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.197 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Salvador 
Freguesia (actual): Tendais 
Lugar: Soutelo 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.208850 / Lat. 
449417 
Altitude (metros): 650 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Barcelos 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Tendais/ Tendais 
Paróquia: Tendais 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 16 
Datas de ampliação/reedificação: 17-18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado: Coreto 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Salvador 
Título actual: São Salvador 
Outras devoções: Santo António, Virgem do Rosário 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 139. 
 
COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. II. Idade Média: Paróquias e 
Conventos. Braga: [edição de autor], 1979, p. 379. 
 
Resende, Nuno- Escrever História sem palavras. A influência económica e espiritual dos mosteiros 
cistercienses de São João de Tarouca e Salzedas, na serra de Montemuro, através da análise de 
fontes indirectas (séculos XVI a XVIII).  In  González García, Miguel Ángel;Carreiras, José Luís 
Albuquerque- Actas. IV Congresso Internacional Císter en Portugal y en Galicia. Braga-Oseira, 
2009. Vol.  1, p.  345-390. 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
 
ADL, DCC, 1726, fl. 40 v. 
 
Era do povo e estavam os moradores de Soutelo a fabricá-la, por escritura registada a 22-11-1718 (na mesa 
se passou provisão para nela se dizer missa); nesta altura «constava ser capella há mais de Cem annos 
erecta» 
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N.º Ficha:206 
N.º Edifício: 573 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.201 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Visitação 
Freguesia (actual): Travanca 
Lugar: Santa Isabel 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.192327 / Lat. 452620 
Altitude (metros): 220 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Travanca do Douro 
Microtopónimo: Fontaínhas 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação: 1760 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado: Sacristia 
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Visitação 
Título actual: Virgem da Visitação 
Outras devoções: São João Baptista, Virgem com o menino 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Identificadas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AZEVEDO, Joaquim de, dom – Historia eclesiástica da cidade e bispado de Lamego. Porto: [Typographia do 
Jornal do Porto]: 1877, p. 140. 
 
BRAVO, Manuel de Castro Pinto - Monografia do extinto concelho de Sanfins da Beira. Porto: [edição de 
autor], 1938, p. 216: 
 
«A de Nossa Senhora da Visitação, também chamada de Santa Isabel no lugar deste nome. § É de boas proporções, e 
tem a sua galilé, que a faz avultar com aparências de maior do que realmente é. § Aqui se faz uma festividade, 
anualmente, a Santa Isabel, no mês de Julho. E nos largo fronteiro a esta capela, um animado arraial, no dia da sua festa. 
§ Em outro tempo, a festividade tinha véspera, com noitada, iluminação, fogo de artifício.», p. 216 
 
MONTEREY, Guido de – Terras ao léu. Cinfães. [Porto]: [edição do autor], [1985], p. 178: 
   
«A imagem de Nossa Senhora da Visitação, em Santa Isabel, Travanca, está ligada, desde remota antiguidade, a 
palpitante lenda, de sabor miraculoso. § Prevalecia a crença de que a Senhora da Visitação operava quotidianamente o 
milagre de fazer vir o leite às mães que amamentavam filhos, na condição de elas se deslocarem à sua capela com uma 
oferta de sal. Até ao seu altar acorriam em procissão de romaria os povos de Tarouquela no dia da festa, em 2 de Julho; os 
de Fornelos no de São Barnabé, a 11 de Junho, e os de Moimenta do Douro no primeiro domingo de Junho»  [apud M. 
Gonçalves da Costa]. 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:155 
N.º Edifício: 574 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.117 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem das 
Necessidades 
Freguesia (actual): Nespereira 
Lugar: Ervilhais (lugar grande) 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.199873 / Lat. 451003 
Altitude (metros): 760 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Sanfins/ Sanfins 
Paróquia: Santo Erício de Nespereira/Santa Marinha de Nespereira 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 1787 
Datas de ampliação/reedificação: 1893 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 1 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 1 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem das Necessidades 
Título actual: Virgem das Necessidades 
Outras devoções: São Sebastão, Santo António 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
TAVARES, José Manuel Silva, et alli- Nespereira: Uma terra com sabor a História e a Povo. 
[Viseu]: [edição dos autores], 1996. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:137 
N.º Edifício: 575 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.147 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Senhor dos Aflitos 
Freguesia (actual): Pretarouca 
Lugar: Pretarouca 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.219832 / Lat. 451007 
Altitude (metros): 950 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Pretarouca 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: NO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto x vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 0 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Senhor dos Aflitos 
Título actual: Senhor dos Aflitos 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:125 
N.º Edifício: 576 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.137 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Pedro 
Freguesia (actual): Penude 
Lugar:  
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros):  
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Serra 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Lamego/ Lamego 
Paróquia: Penude 
Microtopónimo: Passal 
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: s.r. 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta:  
N.º de naves: 
N.º altares:  
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas: Inexistente 
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s):  
Confraria(s):  
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Pedro 
Título actual: São Pedro 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Não 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Costa, M. Gonçalves da- Paróquias beiraltinas: Penude e Magueija. [s.l.]: [edição de autor], 
1975. 
 
 
NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:177 
N.º Edifício: 577 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.175 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Virgem da Ajuda 
Freguesia (actual): São Martinho de Mouros 
Lugar: Santa Eulália 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 450 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: São Martinho de Mouros 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: isolada 
Orientação fachada: S 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada x afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es): Manuel Coelho (em 1726 dito fabricario) 
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Virgem da Ajuda 
Título actual: Virgem da Ajuda 
Outras devoções: São Pedro 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:192 
N.º Edifício: 578 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.057 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São Lourenço 
Freguesia (actual): Ermida do Paiva 
Lugar: Sobradinho 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.213737 / Lat. 440359 
Altitude (metros): 580 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto da Ermida/ Couto da Ermida 
Paróquia: Sobradinho de Paiva 
Microtopónimo: Rua de Baixo 
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SE 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São Lourenço 
Título actual: São Lourenço 
Outras devoções: Virgem com o Menino, São José, Sagrada Família, Santa Bárbara 
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano: 10 de Agosto 
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NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:191 
N.º Edifício: 579 
Cota inv. Diocese de 
Lamego:LAM.057 
Tipologia: Ermida 
Invocação: Santa Catarina 
Freguesia (actual): Ermida do Paiva 
Lugar: Carvalhosa 
  
  
LOCALIZAÇÃO 
 
Coordenadas: Long.215100 / Lat. 443930 
Altitude (metros): 1000 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): Couto da Ermida/ Couto da Ermida 
Paróquia: Sobradinho de Paiva 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: urbana 
Orientação fachada: SO 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento x elevação x jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável  
sopé  encosta x várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação:  
Datas de ampliação/reedificação:  
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves: 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n):  
Galilé (s/n):  
Tumulária:  
Azulejaria:  
Pintura retabular:  
Pintura de caixotão:  
Coro:  
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: Santa Catarina 
Título actual: Santa Catarina 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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N.º Ficha:29 
N.º Edifício: 580 
Cota inv. Diocese de Lamego:LAM.023 
Tipologia: Ermida 
Invocação: São João Baptista 
Freguesia (actual): Barrô 
Lugar: Seara 
  
  
LOCALIZAÇÃO 

 
Coordenadas: Long. / Lat.  
Altitude (metros): 700 
Província: Beira 
Diocese: Lamego 
Comarca: Lamego 
Distrito eclesiástico: Douro 
Termo (município/couto/honra - 1527/1758): São Martinho de Mouros/ São Martinho de Mouros 
Paróquia: Barrô 
Microtopónimo:  
Implantação no espaço: periférica 
Orientação fachada: O 
Elementos do meio natural associados: Curso de água  nascente  pico/cume  planície/planalto  vale 
 pastagem natural/plantada  afloramento  elevação  jazida  seara  conjunto/espécie arbóreo notável 
 sopé  encosta  várzea  depressão  Outro  :  
 
 
ESTRUTURA 
 
Data de edificação: 17 
Datas de ampliação/reedificação: 18-19 
Outros elementos datáveis: 
Planta: rectangular 
N.º de naves:1 
N.º altares: 1 
Campanário (s/n): 1 
Galilé (s/n): 0 
Tumulária: 0 
Azulejaria: 0 
Pintura retabular: 0 
Pintura de caixotão: 0 
Coro: 0 
Outro património associado:  
Notas:  
 
 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Fábrica:  
Administrador(es):  
Irmandade(s): 0 
Confraria(s): 0 
 
 
DEVOÇÕES 
 
Título primitivo: São João Baptista 
Título actual: São João Baptista 
Outras devoções:  
Culto activo (s/n): Sim 
Ofertas votivas: Desconhecidas 
Calendário litúrgico/ profano:  
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NOTAS DOCUMENTAIS 
(Arquivo/Fundo/Cota/Ano/Fólio) 
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