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RESUMO: 

O nosso estudo centra-se na análise da evolução de um território situado a sul do distrito de 

Bragança. Analisámos os poderes da aristocracia e a sua relação com as comunidades pré-existentes. 

Durante a baixa Idade Média, esse território está ocupado por comunidades locais tuteladas pela 

aristocracia regional. Em simultâneo, o poder régio vai-se disseminando através da criação de novas 

comunidades sob a sua tutela. Essas novas comunidades, os concelhos, vão rodeando os senhorios 

aristocratas. No reinado de D. Dinis, o poder régio finalmente absorveu os senhorios existentes, 

primeiro reduzindo-os e depois integrando-os no seio das novas administrações que criou. Com este 

rei, uma nova tutela senhorial substitui a velha aristocracia. Agora, o seu poder e autoridade não 

emanam da tradição ou da linhagem, mas do rei. As comunidades locais vão se desenvolvendo e 

estruturando o governo local. A conjuntura política determinou uma mudança estrutural. O poder 

régio adota definitivamente a instalação dos senhorios donatários, como seus agentes. Um modelo 

feudal dependente da autoridade e política régia que coexiste com o modelo de autoridade local e 

concelhia. A terra pertence ao rei que a dá a quem lhe é fiel e obediente e lhe presta serviço, mas que 

não é alienada. 

Palavras-chave: Política, geografia histórica, senhores donatários, senhorio régio, municipalismo. 

 

ABSTRACT:  

Our study focuses on the analysis of the evolution of a territory situated south of Bragança district. 

We analyzed the aristocratic powers and its relationship with pre-existing communities. During the 

low Middle Ages, this territory is occupied by local communities overseen by the regional 

aristocracy. Simultaneously, the royal power will be disseminated through the creation of new 

communities under his tutelage. These new communities, municipalities, will surrounding the 

aristocratic landlords. During the reign of King Dinis, the royal power finally absorbed the existing 

landlords, first reducing them and then integrating them within the new administrations have created. 

With this king, a new manor protection replaces the old aristocracy. Now, their power and authority 

does not emanate tradition or lineage, but by the king. Local communities are developing and 

structuring the local government. The political situation led to a structural change. The royal power 

definitely adopts the installation of grantees landlords, as its agents. A feudal model dependent on 

authority and royal policy that coexists with the local authority and district council model. The land 

belongs to the king who gives it to him who is faithful and obedient and hires the service, but that is 

not alienated. 

Keywords: Politics, historical geography, grantees gentlemen, regal landlord, municipalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há um aforismo em Ciência Histórica, que diz que sem documentos não há História
1
. Isto 

aplica-se à localidade objeto do nosso presente estudo. Porque sempre se supôs serem escassos os 

documentos que informassem sobre as origens medievais desta localidade antes do foral de D. Dinis 

de 1294. Também sempre se ignorou que alguma vez o território, que veio a ser Alfândega da Fé, 

tivesse sido senhorio da nobreza.  

O Historiador do presente deve utilizar todas as fontes documentais, arqueológicas, 

epigráficas, imateriais e inclusive, como sugeriu um grande historiador francês, a paisagem pode ser 

objeto de estudo e auxiliar da história
2
, que estejam ao seu dispor no seu labor de reconstituir o 

passado humano. 

O tempo histórico que definimos neste estudo determinou a sua estruturação. Começamos no 

primeiro capítulo por construir o território partindo do momento em que o Condado Portucalense se 

afirma como reino autónomo na unidade política que foi o Reino de Leão e Castela, com o reinado 

do nosso primeiro rei. O momento escolhido como ponto de partida é sintomático para conhecermos 

quando, como e porquê a região de Trás-os-Montes integrou o reino de Portugal. A partir daqui 

fazemos a evolução do povoamento do território, os movimentos sociais e a ação política até 

chegarmos ao reinado de D. Dinis e o corolário que foi o Tratado de Alcañices para a integração 

definitiva da região transmontana e da de Riba Côa no reino de Portugal.  

Foi nas vésperas deste Tratado que a vila de Alfândega nasceu. E não só! Concorreu para 

este nascimento a política régia de centralização do poder, que foi eliminando ou reduzindo à 

expressão de dependência o poder e a influência senhorial da nobreza, que havia dominado esta terra 

até àquele momento. Alfândega nasceu por um ato deliberado político do rei D. Dinis, que 

                                                   

1 Dias, Geraldo Amadeu Coelho,“Alfândega da Fé: os Forais do concelho e sua documentação”, in Construção 

de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, Arquivo Distrital de Bragança, 2002, p. 57 

2 Duby, Georges, L’ economie rurale et la vie des campagnes, vol. I, Paris, 1962, p. 8 – citado por Almeida,  

1970, p. 98. 
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provavelmente conhecia a região
3
 e as fragilidades que afetavam esta terra de “fronteira”

4
 e que 

exigiu uma intervenção política firme e definitiva. Perceber como aconteceu e as suas consequências 

é o tema do segundo capítulo que escolhemos para o definir uma frase que sintetiza o querer e 

vontade deste rei. 

Consolidado o reino e consolidado o território, a evolução da vila de Alfândega acompanha a 

evolução do Portugal senhorial depois daquele rei. O rei funda a terra e só ele tem o poder arbitrário 

de a dar a quem ele quiser. D. Dinis inaugura a era dos senhorios Donatários. Alfândega da Fé é terra 

de fronteira a quem o rei dá a quem demonstre melhor aptidão e fidelidade para a defender. D. 

Afonso IV e D. Pedro I confiaram na capacidade dos Homens Bons de Alfândega para governarem e 

defenderem a terra e promoverem o seu povoamento e desenvolvimento socioeconómico.  

O terceiro e último capítulo que encerra este estudo, analisa-se o período mais conturbado da 

história desta localidade e da região. Não só os caprichos da natureza, como as ambições dos 

homens, trouxeram a destruição a esta terra. As Guerras Fernandinas e de independência, em 

consequência da crise sucessória de 1383-85, impuseram definitivamente o modelo de Senhor 

Donatário como governante desta terra. Num período de menos de vinte anos a vila conheceu cinco 

senhores: João Rodrigues Portocarreiro, Fernando Afonso de Zamora, Vasco Peres de Sampaio, Gil 

Vasques da Cunha e os irmãos Rui Lourenço e Pero Lourenço de Távora, o Reposteiro-mor. Por fim, 

vingou este último e a sua linhagem durante 350 anos, governando esta terra e promovendo o seu 

desenvolvimento económico-social. Até que o seu domínio cessará tragicamente no cadafalso em 

janeiro de 1759, retornando definitivamente para a coroa. 

Deste modo enunciamos a estrutura e o tempo escolhido deste nosso estudo. 

 

 

O que se sabe sobre Alfândega e sobre a região? O “Estado da Arte”! 

O Concelho de Alfândega da Fé foi objeto de estudo por quatro autores locais que visavam 

um público local, com o propósito de melhorar e ampliar o conhecimento sobre a sua terra.  

A primeira e a mais antiga foi escrita num contexto político específico que o autor não 

disfarça, e que era a pretensão de ver restaurado o Concelho de Alfândega da Fé. O seu autor, João 

Manuel d’ Almeida Moraes Pessanha, era cavaleiro da Ordem Militar de Aviz, professor de 

Matemática e de Inglês no liceu de Bragança. Em 1897, deu à estampa a obra “Alfândega da Fé: 

                                                   
3 Não podemos deixar de referir que um dos seus aios e futuro mordomo-mor era Nuno Martins de Chacim, 

poderoso senhor da região transmontana. 

4 Sobre a questão de fronteira, fronteira arbitrária, a política, e fronteira natural, veja-se o artigo do Doutor 

Armindo de Sousa em: “Fronteira e representação parlamentar na Idade Média Portuguesa”, In, Revista da 

Faculdade de Letras: História, IIª Série, vol. XV, 1998, p.53-62; o autor na introdução do seu artigo 

desenvolve agradavelmente este assunto e define da seguinte modo o nominativo fronteira: «onde não há 

limites naturais (…) a fronteira é uma zona», uma região, acrescentamos nós. 
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Breve estudo feito acerca d’ esta villa de Portugal”
5
. Foi o primeiro a sugerir que a origem do nome 

Alfândega vem do étimo árabe Fandagh. Sem qualquer outra prova documental que o simples 

exercício erudito de analogia semântica. É também ele que sugere, sem outro argumento e de forma 

gratuita, que a fundação da vila aconteceu no tempo do califado de Córdova
6
. E baseado nos seus 

conhecimentos empíricos de história geral desfia um rol de justificações muito ao jeito da literatura 

panegírica romântica. Traz-nos um relato escrito da lenda de Alfândega, onde faz uma analogia e 

estabelece um paralelismo com as crónicas cristãs que relatam idênticos acontecimentos de batalhas 

entre cristãos e mouros
7
. Depois do introito histórico-lendário, Pessanha chega ao assunto que o 

move: a intervenção política e, sobretudo, a crítica à decisão de extinguir o concelho de Alfândega 

da Fé, um par de anos antes, que repartiu o território pelos concelhos vizinhos, o que para ele 

significou um erro grosseiro
8
. Remata a obra com o elogio à personalidade local, o morgado de 

Vilarelhos, o Dr. Francisco António Pereira de Lemos, a quem chama “o maior homem do concelho 

d’ Alfândega” no seu tempo, um Setembrista, que considera tinha aos seu dispor todos os meios 

políticos e influentes necessários para emendar o erro
9
. Esta obra para o historiador moderno é já em 

si um monumento literário. Uma fonte para o estudo do tempo e do ambiente político-cultural em 

que o autor viveu. As suas observações sobre o passado de Alfândega não têm sentido crítico. De 

relevante foi o primeiro a transcrever o foral de D. Dinis à vila de Alfândega da Fé.  

A obra seguinte do professor João Vilares foi publicada nos finais da terceira década do 

século XX. O autor acompanha João Pessanha quanto à origem do nome Alfândega sem qualquer 

discussão ou crítica
10

. No entanto, o seu propósito já é mais didático e acrescenta algumas leituras. 

Está muito influenciado pelo labor do padre Francisco Manuel Alves, o Abade de Baçal e pelas 

pesquisas e recolhas que vinha fazendo acerca do distrito de Bragança e que reuniu na monumental 

obra “Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança”
11

. 

A obra de João Vilares é mais genérica, não tanto focada no passado, mas, no presente. É 

influenciado pela sua profissão de professor primário. Ele fixa um retrato do seu concelho no 

                                                   
5 Pessanha, João Manuel d’ Almeida Moraes, Alfândega da Fé: Breve estudo feito acerca d’ esta villa de 
Portugal, Bragança, Typographia Brigantina, 1897. 

6 Idem, ibidem, pp. 1-17. 

7 Idem, ibidem, pp. 18-25 

8 Idem, ibidem, pp. 26-33 

9 Idem, ibidem, pp. 34-44 

10 Vilares, João Baptista, Monografia do Concelho de Alfândega da Fé, Edição da C. M. de Alfândega da Fé, 

Porto, Companhia Portuguesa Editora, Lda., 1926 

11 Alves, Francisco Manuel, Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Edição Câmara 

Municipal de Bragança/Instituto Português de Museus – Museu do Abade de Baçal, 2000, 12 volumes. A 

edição original tinha nove tomos. 



 

16 

 

momento em que o redige. Faz a sua caracterização geográfica e toponímica, de modo a transmitir às 

gerações futuras alguns aspetos contemporâneos e que ele reconhece se poderem perder.  

Seria necessário esperar pelo fim do século para se voltar a estudar o concelho de Alfândega 

da Fé. A ocasião foi a celebração do centenário do Foral Dionisino, em 1994. 

A primeira obra foi da iniciativa de Francisco José Lopes
12

 com o título Arquivo Histórico 

Municipal de Alfândega da Fé. Organização e Constituição. (Edi. C.M. Alfândega da Fé, 1994). Um 

trabalho meritório de recolha, organização e inventariação dos documentos relativos à administração 

municipal. O arquivo possui informação desde 1766 até 1974. Os documentos encontravam-se 

dispersos sem arrumação e foram organizados pelo autor, que esboça na introdução um pouco da 

história e origens de Alfândega. Segue a sugestão anterior que o topónimo Alfândega remonte ao 

tempo da influência islâmica. Assenta a sua crença nas sugestões de Manuel Pessanha
13

, de Joaquim 

Neto
14

 e na lenda dos “Cavaleiros das Esporas Douradas”
15

.  

Sobre o Castelo, defende que ele tenha existido escudado na referência encontrada no Tombo 

dos Bens do Concelho, de 1766
16

, aos “antigos muros”
17

. Sobre uma das portas cita o tombo: «(…) 

casas que estão aonde era a porta da vila e pegavam com o muro (…) partem do norte com a rua que 

entra para o castelo e do sul com os campos em que foi a barreira velha do concelho e do nascente 

com o mesmo campo e praça velha que agora se acha em detrás da capela mor da misericórdia 

(…)»
18

. Este autor tem uma crença, mera suposição, que o Castelo possa não ter sido originalmente 

construído no sítio da vila. Mas não a suporta em nenhum indício documental concreto ou fonte 

arqueológica
19

. 

Naquele ano publicou-se um pequeno opusculo de carater memorialista e etnográfico para o 

período contemporâneo, sobre O Santuário de Santo Antão de Parada, (Parada – Alfândega da Fé, 

1994) de António dos Santos Lopes, autodidata natural da localidade.  

                                                   
12 Professor na escola secundária local, licenciado em História na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. 

13 Pessanha, João Manuel d’ Almeida Moraes, Alfândega da Fé: Breve estudo feito acerca d’ esta villa de 

Portugal, Bragança, Typographia Brigantina, 1897, pp. 1-17. 

14 Neto, Joaquim Maria, A leste do território bracarense, Edição de autor, Torres Vedras, 1975 – p. 25 

15 Pessanha, João Manuel d’ Almeida Moraes, Alfândega da Fé: Breve estudo feito acerca d’ esta villa de 

Portugal, Bragança, Typographia Brigantina, 1897, p.  

16 Esta fonte documental é importante para se perceber o cadastro predial da vila, do concelho, e a rede viária 

antiga que ainda existia naquela data. Refere o caso da atual Rua dos Olmos ser a antiga estrada que vinha de 

Vila Flor para Mogadouro, via Zacarias e que cruzava a vila de Alfândega - Lopes, Francisco José, Arquivo 

Histórico Municipal de Alfândega da Fé. Organização e Constituição. Edi. C.M. Alfândega da Fé, 1994, p. 42, 

nota 6 

17 Idem, ibidem, p. 7 

18 Idem, ibidem, p. 43 

19 Idem, ibidem, p. 7, notas 1 e 3 
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Na primeira década deste século foram publicadas diversas obras. A primeira, em coautoria, 

foi a obra de Lourdes da Graça Camelo da Cunha e Silva e Raúl Cunha e Silva, Gentes sem terra, 

Terras sem gente. Transformações na sociedade rural do concelho de Alfândega da Fé (1940/1970) 

(Alfândega da Fé, 2003), fruto da tese de mestrado da autora. Os autores usam para o contexto 

histórico a obra referência de João Baptista Vilares
20

. Referem as mesmas sugestões sobre a origem 

etimológica de influência árabe de alguns topónimos: al-fondak ou alfunduqa e o correspondente 

latino alfandica para Alfândega; Soeima que provem de soleima e sindibad na origem do topónimo 

Sambade
21

. Esta obra científica é importante para o período contemporâneo e faz uma extraordinária 

caracterização sociológica do concelho no século XX.  

Entretanto, foi publicado em 2002 a compilação dos artigos apresentados no congresso 

Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, organizado pelo Arquivo Distrital de 

Bragança. Neste trabalho foi publicado o artigo de Geraldo Coelho Dias “Alfândega da Fé: os Forais 

do concelho e sua documentação”. O artigo é uma fonte de pesquisa documental sobre o concelho de 

Alfândega da Fé e que muito nos serviu neste estudo
22

. 

Três anos depois, Francisco José Lopes publica a obra monográfica Alfândega da Fé. 

Registos de um percurso histórico (Edição da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 2006). O 

autor, com recurso às fontes disponíveis, tenta fazer algumas sínteses interpretativas. O seu 

propósito, mais pedagógico que científico, era atingir o público escolar local. De realçar as dúvidas 

sobre alguns assuntos que o autor não encontra naquele momento explicação, sugerindo pistas para 

investigação futura
23

. Sobre as origens medievais o autor é perentório em afirmar que a localidade é 

anterior à nacionalidade e que o foral de D. Dinis só veio confirmar essa antiguidade. Corrobora a 

afirmação de Geraldo Dias, segundo o qual Alfândega da Fé foi fundada pelos árabes. 

Depois seguiram-se dois outros estudos. O primeiro foi a monografia histórica de Sambade 

de Lourdes Graça Silva e de Geraldo Coelho Dias, em coautoria, Santa Maria de Sambade no 

Decurso do Séculos, (Vila Real, Minerva Transmontana) em 2008. O segundo, também em 

coautoria, de António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães, Marranos em Trás-Os-Montes: 

Judeus-Novos na Diáspora: O Caso de Sambade (1ª edi., Valongo, Lema d´Origem), em 2013, sobre 

                                                   
20 Silva, Lourdes da Graça Camelo da Cunha, e Silva, Raúl Cunha, Gentes sem terra, Terras sem gente. 

Transformações na sociedade rural do concelho de Alfândega da Fé (1940/1970) Alfândega da Fé, 2003, p. 14 

21 Idem, ibidem, pp. 27-28 

22 Dias, Geraldo Amadeu Coelho, “Alfândega da Fé: os Forais do concelho e sua documentação”, in 

Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, Arquivo Distrital de Bragança, 2002, pp. 53-59 

23 As mais evidentes são a origem da Misericórdia de Alfândega e as aldeias que existiram e que 

desapareceram, Vale das Cordas, Zacarias e Ride Cabras ou Rio de Cabras, citando para isso João Vilares (op. 

Cit. 1926, pp. 282-283), às quais acrescentou outras quatro Redevides ou Rio de Vides, Castelinho, Santo 

Antão da Barca e Legoinha (Lopes, 2006, pp. 155-156). 
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alguns processos da Inquisição de 1640 que afetaram a comunidade de origem judaica naquela 

localidade. 

E, em 2015, a propósito dos trabalhos de requalificação urbana do espaço envolvente à Torre 

do Relógio, ex-libris de Alfândega da Fé, houve nova abordagem a este assunto e foram editadas 

duas obras que se complementam. A primeira da autoria de Francisco José Lopes As Cartas de Foral 

de Alfândega da Fé (1294-1510), (Alfândega da Fé, Edi. Lema de Origem, Lda, 2015) traz-nos o 

fac-símile do foral Manuelino original
24

, e a sua transcrição. A segunda obra que saiu nesse ano é da 

nossa autoria e serve de base ao estudo académico que agora desenvolvemos. O livro chama-se A 

Torre do Relógio e o Castelo de Alfândega da Fé – 1258-1758 
25

 onde fazemos um percurso 

prosopográfico de 500 anos de história desta localidade, onde fazemos uma abordagem crítica das 

investigações já efetuadas e apresentámos uma nova abordagem assente num conjunto significativo 

de fontes para explicar a origem e a evolução histórica daquela localidade e do seu concelho, até ao 

momento dramático de 1759, quando a família Távora foi executada. Para o período medieval 

decidimos deixar a problemática como, quando e porquê, foi fundada a localidade de Alfândega da 

Fé para ser desenvolvida neste estudo/tese que agora apresentamos. 

E dentro deste contexto, é imperioso fazer uma abordagem dos estudos, artigos e teses que 

centram o seu estudo na Idade Média, mais relevantes, em nossa opinião, que incidem sobre a região 

trasmontana.  

O estudo da região transmontana teve um forte incremento no início do século XX por 

iniciativa e labor apaixonado de um curioso pelas coisas antigas e profundo amante da sua terra e da 

sua região, o padre Francisco Alves, conhecido por Abade de Baçal. A grandiosa obra Memórias 

Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, que começou a publicar em 1909, que culminou 

em 1948, com a publicação do último e duodécimo volume. Essa importante e magnífica obra foi 

reeditada pela Câmara Municipal de Bragança em parceria com o Instituto Português de Museus – 

Museu do Abade de Baçal, no ano 2000. No entanto, o saber recolhido não esgota tudo o que se deve 

saber sobre cada uma das localidades transmontanas. A valia desta obra, em minha opinião, é 

sobretudo como pista orientadora para pesquisas mais refinadas. Porque os dados que traz sobre o 

território objeto do nosso estudo são escassos, mas, sem desprezar, valiosos. 

Neste percurso sobre os estudos regionais, salientámos o trabalho monográfico que, em 

1920, Ernesto Sales, sob a influência de Francisco Alves, escreveu sobre Mirandela
26

. Este estudo 

                                                   
24 O foral Manuelino de Alfândega da Fé encontra-se hoje sob custódia no Museu Abade de Baçal, em 

Bragança, desde que foi recolhido na Câmara de Alfândega da Fé, para restauro. 

25 O livro pode ser consultado em linha: 

https://www.academia.edu/16331077/A_Torre_do_Relógio_e_o_Castelo_de_Alfândega_da_Fé_1258-1758 

(consultado em 03/01/2016) 

26 Sales, Ernesto Augusto Pereira de, Mirandela Apontamentos Históricos, (2 vols.), Bragança, ed. da Junta 

Distrital de Bragança, 1970 e 1983. 

https://www.academia.edu/16331077/A_Torre_do_Relógio_e_o_Castelo_de_Alfândega_da_Fé_1258-1758
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servirá de fonte a um artigo de Humberto Baquero Moreno sobre Mirandela e o seu foral, publicado 

na revista da Universidade Portucalense Infante D. Henrique em 1990 
27

. Esta incursão sobre a Idade 

Média em Trás-os-Montes por este autor já havia sido feita antes em 1982 com um artigo sobre 

Torre de Moncorvo, publicado na revista Estudos Medievais 
28

. O livro de Ernesto Sales para 

Mirandela serviria de fonte primária para a tese de doutoramento que em 2009 Ilda Branco haveria 

de defender na Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Esta tese, que incide sobre o período 

setecentista, carece de algumas fontes importantes, nomeadamente a relação dos bens confiscados e 

as Pautas das Vereações, essenciais para perceber como se estruturava o domínio político, 

económico e social dos senhores donatários, os Távora, quem eram as elites que governavam aquela 

localidade e como se relacionavam com o senhorio. Aliás, fontes que utilizei no estudo sobre 

Alfândega da Fé
29

.  

Dentro dos estudos regionais monográficos escritos por naturais, em 1990 surgiu um 

pequeno opúsculo sobre Chacim, localidade a norte de Alfândega e com quem está bastante 

relacionada, da autoria de Armando Pires e editado pela Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros. Este estudo assenta em fontes bibliográficas e nas Memórias do abade de Baçal. Inédito 

neste estudo é a publicação de um documento que o autor recolheu na Casa de Ribalonga e que é a 

doação de D. Fernando I a Vasco Peres de Sampaio do senhorio de Chacim e outras localidades em 

julho de 1383
30

. Todas as interpretações são bastante inconsistentes levantando mais dúvidas, porque 

o autor não percebe as fontes que utiliza, limitando-se a assinalá-las, numa demonstração de prova de 

antiguidade da localidade
31

. 

A sul de Alfândega, Torre de Moncorvo possui no seu Arquivo Municipal um interessante 

acervo documental, que, congrega não só a documentação daquela vila, como do antigo concelho de 

                                                   
27 Baquero Moreno, Humberto, “Mirandela e o seu foral na Idade Média”, In Revista de Ciências Históricas, 

Porto, Universidade Portucalense, vol. 5º (1990), pp. 123-133. 

28 Baquero Moreno, Humberto, “A vila da Torre de Moncorvo no reinado de D. João I”, In, Revista Estudos 

Medievais, Centro de estudos humanísticos – delegação do ministério da cultura, Porto, nº 2 (1982), pp. 32-43. 

29 Costa, 2015, pp. 277-287, 294-300 – Fontes utilizadas: IAN/TT, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 

Ausentes, mç. 133, Doc. s/n (cota provisória/Documentação não tratada arquivisticamente) e IAN/TT, 
Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, Pautas das Vereações das Câmaras, mç. 1391, 

cx. 1483, Alfândega da Fé 1762-1765, 30 fls. (Documentação não tratada arquivisticamente) – sobretudo esta 

última fonte é muito relevante e ainda está inédita para a região de Trás-Os-Montes sobretudo para as 

localidades que pertenciam ao senhorio dos Távora: Mirandela, Monforte de Rio Livre, Mogadouro, Alfândega 

da Fé, Alijó e Castro Vicente. 

30 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 98v-99 - Pires, Armando, Chacim, Edição da C.M. Macedo 

de Cavaleiros, 1990 - Documentos anexos, pp. 37-38 – optámos por usar a versão da chancelaria e fazer a sua 

transcrição, porque a transcrição publicada têm algumas imprecisões e a sua ortografia e morfologia sintática 

foi atualizada. 

31 Pires, 1990 - Documentos anexos, pp. 13-15. 
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Mós
32

, foi objeto de vários estudos que assentaram na documentação original. Em 1955, Maria da 

Assunção Carqueja utilizou e transcreveu alguns desses documentos na sua tese de licenciatura em 

Ciências Históricas e Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que teve 

como orientador Avelino Jesus da Costa
33

. A tese foi publicada pela Câmara Municipal de Torre de 

Moncorvo em 2007. Na obra, a autora não fez a atualização bibliográfica de achados arqueológicos 

conservando os que registou na sua primitiva tese
34

. Os estudos iniciais desta autora tiveram 

continuidade noutro natural daquele concelho, Carlos Alberto Abreu-Ferreira que, em 1998, 

apresentou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto a sua tese de mestrado em arqueologia 

onde faz uma vasta e profunda síntese monográfica do concelho, sobretudo desde a Idade Média até 

ao período contemporâneo, publicando, de forma inédita, o foral daquela localidade, transcrevendo a 

única cópia existente, uma pública-forma de 1288 guardada no Arquivo Distrital de Braga
35

. 

Ainda à volta dos estudos regionais locais, também Vila Flor editou alguns estudos, 

nomeadamente, um sobre Freixiel, localidade daquele concelho, da autoria de Cristiano Morais, a 

propósito do centenário da carta de foral concedida pelo mestre da Ordem do Hospital em 1195-1209 

36
. Antes, o município de Vila Flor havia publicado o foral dessa localidade quando celebraram o 

sétimo centenário da sua doação pelo rei D. Dinis
37

. 

Os estudos até ao momento conhecidos e publicados foram todos escritos por naturais da 

região e incidiram sobretudo na perspectiva arqueológica. Paulo Dórdio Gomes desenvolve os seus 

estudos de arqueologia no momento que coincidiu com a amplificação pública da descoberta das 

gravuras rupestres paleolíticas no rio Côa. O âmbito do seu estudo de mestrado, apresentado na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1993 
38

, foi estudar como se desenvolveu o 

                                                   
32 Marques, José, “A administração municipal de Mós de Moncorvo, em 1439”, In, Brigantia, Bragança, vol. 5, 

fasc. 2, 3, 4 (abril-dez.) 1985, pp. 515-560 

33 Carqueja, Maria da Assunção, Documentos medievais de Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo, Edição da 

C. M. de Torre de Moncorvo, 2007, pp. 9, 11-12. 

34 Idem, ibidem, pp. 34-36. 

35 Abreu-Ferreira, Carlos Alberto d’, Torre de Moncorvo: Percursos e materialidades medievais e modernos, 

Porto, Dissertação de Mestrado em Arqueologia- FLUP, 1998, pp. 141-144 - Arquivo Distrital de Braga – 

Universidade do Minho (autor não cita cota completa do documento) - Pública Forma: 1288, setembro, 24 

[1285, abril, 12]. 

36 Morais, Cristiano, Estudos monográficos de Vila Flor: Freixiel, 1º vol., Vila Flor, Câmara Municipal de Vila 

Flor, 1995, pp. 16-26 – o documento é uma pública forma tresladada e confirmada pelo corregedor na comarca 

de Trás-os-Montes e vassalo do regente D. Pedro duque de Coimbra em 1444; o tabelião interpretou como 

sendo de D. Sancho II, logo a possível data original pode não ser a correta. O autor utiliza uma transcrição 

publicada por José Anastácio de Figueiredo em História da Ordem do Hospital, citada pelo abade de Baçal que 

também transcreve este documento mas usa o que se encontra transcrito nos Portugaliae Monumenta 

Historica. Leges et Consuetudines p. 543 (Doc. 140, pp. 422-425). 

37 Meneses, Miguel Pinto de, Foral de Vila Flor, Vila Flor, Câmara Municipal de Vila Flor, 1986 

38 Gomes, Paulo José Antunes Dordio, Arqueologia das vilas urbanas de Trás-os-Montes e Alto Douro: a 

reorganização do povoamento e dos territórios na baixa Idade Média: séculos XII-XV, Porto, Tese de 

mestrado em Arqueologia, FLUP-Universidade do Porto, 1993 
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povoamento na região de Trás-os-Montes e Beira Alta, como se estruturavam essas localidades, 

complementando a informação documental disponível com os dados que as observações, sondagens 

e escavações iam fornecendo, no período medieval. Um artigo deste autor precedeu a apresentação 

da tese, onde demonstra de forma hábil a estruturação e desenvolvimento do povoamento da região 

transmontana 
39

. No entanto, são de referir os trabalhos publicados na esfera do Parque Arqueológico 

do Côa que apresentam ao leitor uma visão de conjunto acrescentada de novos dados que entretanto 

foram sendo descobertos 
40

, sobretudo, para a região do Côa até Torre de Moncorvo. As suas análises 

e perspetivas foram de grande valia para o nosso estudo.  

Complementarmente de Salamanca veio um precioso contributo de Iñaki Martin Viso. Os 

seus estudos, que recuam até ao século VI e incidiram sobre a região de Sanábria e o ocidente 

samorano, foram imprescindíveis para o nosso estudo, por serem regiões vizinhas que partilham um 

passado comum
41

. Esclarecendo com novos estudos a velha questão que sempre se colocou acerca do 

despovoamento do vale do Douro entre os séculos VIII e X, este autor traz-nos um importante 

contributo para o modo como o território se foi estruturando e como se foram impondo e 

desenvolvendo os poderes senhoriais, sob a tutela régia leonesa. 

Contámos já com alguns estudos que, embora, muito específicos, por exemplo os forais
42

, ou 

a recolha de textos foraleiros medievais de Trás-os-Montes
43

, até à reforma manuelina
44

, ou a 

                                                   
39 Idem, “O povoamento medieval em Trás-os-Montes e no Alto-Douro. Primeiras impressões e hipóteses de 

trabalho”, in, Arqueologia Medieval, nº. 2, Porto, Campo Arqueológico de Mértola/Edições Afrontamento, 
1993, pp. 171-190. 

40 Idem (Colaboração et alii), Terras do Côa: da Malcata ao Reboredo. Os valores do Côa., Guarda, Estrela-

Côa – Agência de Desenvolvimento Territorial da Guarda, 1998, pp. 15-24; Idem, “Trás-os-Montes e o Alto 

Douro: Da definição do território da monarquia portuguesa na Idade Média à secundarização de um espaço 

regional” in, Actas Coloquio Internacional “Patrimonio Cultural y Territorio en el Valle del Duero” - 2007, 

Edição da Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo, 2010, pp. 257-276 

[Gomes, Paulo Dordio e José Rafael Sirgado, Colaboração: António M. Baptista e Iñaki Martin Viso] “Um 

espaço de fronteira”, In, Côa a Siega Verde – A Arte da Luz, Instituto de Gestão do Património Arqueológico e 

Arquitectónico, IGESPAR,I.P. Junta de Castilla y Léon, S/D 

41 Martín Viso, Iñaki, “La feudalización del valle de Sanabria (siglos XXIII)”, In, Studia Historica-Historia 

Medieval, Vol. XI, Dezembro de 1993, pp. 35-55; Idem, “La articulación del poder en la cuenca del Duero: el 

ejemplo del espacio samorano (siglos VI-X), in, Anuario de estudios medievales, Nº 31, fasc. 1, ano 2001, 
págs. 75-126; Idem, “Una Frontera Casi Invisible: Los Territorios al Norte del Sistema Central en la Alta Edad 

Media (Siglos VIII-XI)”, (Sep. de Studia Historica, Historia Medieval, Fronteras y límites interiores, I, vol. 23, 

2005, Salamanca: Ediciones Universidad); Idem, “La formación de la frontera com Portugal y su impacto en el 

occidente Zamorano (siglos XII-XIII)”, In, Studia Zamorensia, Segunda Etapa, vol. VI, 2002, pp. 49-74. 

42 Marques, Maria Alegria Fernandes, Espaços e poderes. Mogadouro: Forais, concelhos e senhores (séculos 

XII e XVI), Mogadouro, Câmara Municipal de Mogadouro, 2010; Marques, Maria Alegria Fernandes, Os 

forais da Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo, Edição da C. M. de Torre de Moncorvo, 2005. 

43
 Santana, Maria Olinda Rodrigues, Costa, Ana Lúcia Pereira, et, Mineiro, Mário José da Silva, A edição dos 

documentos foraleiros de Trás-os-Montes e Alto Douro insertos na Chancelaria de D. Dinis, Braga, 

Publicações da Faculdade de Filosofia – Universidade Católica Portuguesa, 2005, obra que foi precedida por 

outra mais focalizada territorialmente: Costa, Ana Lúcia Pereira, Documentação Foraleira Dionisina dos 
concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, 

Mirandela, Torre de Moncorvo e Vinhais [Texto policopiado] orient. Olinda Santana. - Vila Real, 2003. 
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coletânea de textos medievais custodiados no Arquivo Distrital de Bragança
45

, permitem ter acesso à 

documentação que incide sobre esta região. Embora, a interpretação ainda seja escassa, salientámos 

os artigos e trabalhos de José Marques, balizado nas investigações que fez para a sua tese de 

doutoramento, A Arquidiocese de Braga
46

, possui diversos artigos que incidem sobre a região, 

nomeadamente sobre a caracterização do povoamento
47

 e da organização municipal do concelho de 

Mós no século XV
48

. Também procurando interpretar os dados medievais, numa visão de conjunto é 

a tese de doutoramento de António Maria Balcão Vicente, apresentada em 2002 na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, Povoamento e Estrutura Administrativa no espaço transmontano 

(séculos XII a 1325) 
49

. O autor assentou o seu estudo num somatório de visões parcelares, tentando 

uma síntese final, não deixando de recomendar «novos estudos, restringidos a áreas geográficas mais 

limitadas mas abrangendo períodos de tempo mais amplos»
50

. Este estudo teve como fonte o estudo 

precursor de António Matos Reis, a tese de mestrado de 1989, Origens dos Municipios 

portugueses
51

, que, em 2004, se concretizaria na tese de doutoramento, Os concelhos na primeira 

dinastia
52

. Partindo dos forais, que define como um documento pelo qual «se reconhecia a existência 

de uma comunidade fixada num determinado território e se definiam as regras fundamentais que 

deviam ser observadas no governo dos interesses comuns e nas relações dos seus membros entre si, 

com os outros indivíduos que viviam no exterior»
53

, Matos Reis faz uma interpretação 

prosopográfica da evolução deste instrumento jurídico em todo o território português e durante a 

                                                                                                                                                            
44 Santana, Maria Olinda Rodrigues, Inquirições Manuelinas de Trás-os-Montes. Edição interpretativa, 1ª. 
Edi., Vila Real, CEL-UTAD-Pena Perfeita, 2006 

45 Cunha, Maria Cristina, e Costa, Paula Pinto, Trás-os-Montes Medieval e Moderno: Fontes documentais do 

Arquivo Distrital de Bragança, Bragança, Arquivo Distrital de Bragança, Edição CD-Rom (digital), 2003 

46 Marques, José, A Arquidiocese de Braga no Século XV, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1988 

47 Marques, José “Povoamento Transmontano”, in Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Arquivo Distrital de Bragança, 2002, pp. 44-49 

48 Idem, 1985, pp. 515-560; Idem, “Moncorvo e os seus antecedentes no contexto transmontano na Idade 

Média”, In Moncorvo. Da Tradição à Modernidade, Porto,  Edições Afrontamento – CEPESE, 2009, pp. 16-48 

49 O autor, António Maria Balcão Vicente, haveria de publicar a obra Macedo de Cavaleiros: Da Terra de 

Lampaças ao Concelho: os forais e a sua época. (Lisboa, Âncora Editora, 2004), obra monográfica sobre esta 

localidade, assente nos estudos que desenvolveu na tese de doutoramento. A tese de doutoramento faz uma 

profunda recolha documental sobre este território no período em análise. No entanto, não explorou com vigor e 
comparativamente as inquirições de D. Dinis e as suas sentenças. Também a fórmula adotada para a 

organização da obra, fragmentado por julgados, torna-se um pouco confusa na sua visão de conjunto. No 

entanto, é até ao presente a obra disponível mais completa sobre a região. 

50 Vicente, 2002, p. 733. 

51 Reis, António Matos, Origens dos Municipios portugueses, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto (Tese de mestrado em História Medieval), 1989. 

52 Reis, António Matos, Os concelhos na primeira dinastia à luz dos forais e de outros documentos da 

Chancelaria Régia, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Tese de doutoramento em História 

Medieval), 2004. 

53 Idem, ibidem, p. 87. 
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primeira dinastia. Como utiliza algumas das fontes deste nosso estudo no mesmo período e para a 

região transmontana, não podemos rejeitar de eleger as duas obras deste autor referências 

fundamentais no nosso estudo. 

Recentemente a obra O Castelo de Vimioso – Do Castelo ao Arquivo Municipal, dirigido e 

coordenado por Carlos Alberto Brochado de Almeida, também do âmbito da arqueologia, trouxe-nos 

um estudo monográfico acerca daquela localidade transmontana, mas que alarga o seu estudo à 

região
54

.  

Os estudos de âmbito académico que extravasam a área da arqueologia são poucos. Desses 

salientámos as duas recentes teses de mestrado de Tânia Amaral
55

 e António Elias Gradíssimo
56

, 

respetivamente sobre Torre de Moncorvo e sobre Macedo de Cavaleiros, que seguem a 

recomendação que citámos de Balcão Vicente, sobre estudos mais circunscritos geograficamente. A 

primeira autora desenvolve a sua tese trazendo uma nova leitura e novos documentos do arquivo 

municipal de Torre de Moncorvo, mas numa perspetiva prosopográfica da história daquela 

localidade como nasceu e como se desenvolveu ao longo da Idade Média. O segundo autor assenta 

todo o seu estudo nas fontes publicadas e na bibliografia disponível, num extraordinário trabalho de 

síntese. Faz uma caracterização do espaço e dos poderes que intervinham no território que é hoje 

Macedo de Cavaleiros, no período da primeira dinastia até D. Dinis. Infelizmente é muito escasso no 

que toca a Chacim, não aproveitando a informação disponível nos Portugaliae Monumenta 

Historica, Inquisitiones, para caracterizar a preponderância do senhorio de Chacim. Recaindo na 

mesma fonte e para estudar a região ocidental de Trás-os-Montes, assinalamos a tese de mestrado em 

História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

por Cármen Dolores Marques da Silva, Povoamento e organização de um território 

transmontano : O Julgado de Panoias nas Inquirições régias de 1258, defendida em 2012
57

. 

Como o nosso estudo incide sobre uma prosopografia da região da Vilariça numa perspetiva 

dos seus intervenientes, temos que enumerar os estudos que José Augusto de Sottomayor-Pizarro 

desenvolve sobre vários aspetos da nossa história dentro da perspetiva do relacionamento das 

linhagens aristocráticas com o rei
58

. Estudos que são imprescindíveis neste nosso trabalho porque nos 

                                                   
54 Almeida, Carlos A. Brochado de (Coordenador) et allii, O Castelo de Vimioso – Do Castelo ao Arquivo 

Municipal , Vimioso, Edição da Câmara Municipal de Vimioso, 2012 

55 Amaral, Tânia Marlene Ramalho, Torre de Moncorvo na Idade Média: contributo para a História da vila e 

termo, Torre de Moncorvo, Edição da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo – Lema de Origem Editora 

(Dissertação de Mestrado em Estudos Medievais e do Renascimento – FLUP, 2012) 2013. 

56 Gradíssimo, António Elias, Macedo de Cavaleiros na Idade Média: a região, as famílias e os homens (Séc. 

XIII a 1325), Porto, Dissertação de Mestrado em Estudos Medievais – FLUP, 2014. 

57 Silva, Cármen Dolores Marques da, Povoamento e organização de um território transmontano: O Julgado 

de Panoias nas Inquirições régias de 1258, Porto, Tese de Mestrado em História Medieval e do Renascimento 
- Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012. 

58 Consultar sobre este autor as obras e artigos que inserimos na bibliografia deste estudo. 
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auxiliam a perceber o envolvimento destas linhagens, como terratenentes ou agentes do rei e a sua 

atuação concreta no espaço territorial. Além da tese Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias 

e Estratégias (1279-1325)
 59

, instrumento imprescindível para compreender a evolução genealógica 

da aristocracia medieval e as suas estratégias de poder, destacamos os seguintes artigos: “O regime 

senhorial na fronteira do nordeste português. Alto Douro e Riba Côa (séculos XI-XIII)”
60

, “As 

inquirições medievais portuguesas (séculos XIII-XIV). Fonte para o estudo da nobreza e memória 

arqueológica - Breves apontamentos”
61

 e “O nascimento do reino de Portugal: uma perspectiva 

nobiliárquica (1096-1157/1300)”
62

; que salientámos porque trazem uma nova interpretação acerca do 

feudalismo em Portugal e de como se deixaram neutralizar pelo emergente poder régio até ao reinado 

de D. Dinis. 

 

As fontes deste estudo 

O documento que serve de baliza temporal a este estudo é a Inquirição de 1258, 

concretamente a Quarta Alçada 
63

 que incide sobre a Terra de Bragança, o nordeste transmontano. 

Esta inquirição está inserida no programa político ordenado pelo rei D. Afonso III de inquirições 

gerais que incidiram sobre o território situado a norte do rio Douro e nas dioceses de Viseu e 

Lamego.  

«As Inquirições Gerais dos séculos XIII e XIV contam-se entre as fontes medievais 

portuguesas mais ricas, e são mesmo singulares no contexto europeu. Iniciadas em 1220, no arranque 

do processo de centralização régia, foram continuadas até meados do século XIV, recolhendo um 

conjunto de dados verdadeiramente excepcional, não só pelo seu volume mas pelo variado leque de 

abordagens que o seu estudo permite. (…) O carácter verdadeiramente excepcional das inquirições 

medievais portuguesas, finalmente, é talvez o seu principal defeito, impedindo estudos 

comparativos» 
64

. José Mattoso já havia antes realçado que «o cadastro dos foros e direitos da coroa 

(…) constitui um dos monumentos mais impressionantes legados pela administração régia 

                                                   
59 Dissertação de Doutoramento em História da Idade Média, apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Porto, 1997, 3 Volumes. 

60 Publicado em Hispania. Revista Española de Historia, 2007, Vol. LXVII, n.º 227, septiembre-diciembre, pp. 
849-880 

61 Publicado em Revista da Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património, Porto, 2013, Volume 

XII, pp. 275-292 

62 Publicado em Revista Portuguesa de História, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

Instituto de História Económica e Social, Tomo XLIV, 2013, pp. 29-58. 

63 Portugaliae Monumenta Historica – Inquisitiones, vol. 1 pars. II, fasc. VIII, Lisboa Academia das Ciências 

de Lisboa, 1961 [PMH-Inq.] 

64 Sottomayor-Pizarro, José Augusto (FLUP/CEPESE-UP), “As inquirições medievais portuguesas (séculos 

XIII-XIV). Fonte para o estudo da nobreza e memória arqueológica - Breves apontamentos.” In Revista da 

Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património, Porto 2013 Volume XII, pp. 275-292 
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portuguesa durante toda a Idade Média» 
65

. Para a Idade Média este conjunto documental só se 

compara ao grande recenseamento cadastral, o Domesday Book, realizado em Inglaterra em 1086 e 

ordenado pelo rei Guilherme I, Duque da Normandia 
66

.  

As Inquirições de 1258 tiveram um antecedente em 1220, ordenadas pelo rei D. Afonso II, 

pai de Afonso III, e «incidiram sobre uma área descontínua, confinada pelos rios Lima e Douro, e 

ainda o Tua, a oriente» 
67

.  

No reinado seguinte de D. Sancho II, houve algumas inquirições particulares. Uma que 

destacamos foi a inquirição ao património do mosteiro galego de Oia, na região da Estremadura 

portuguesa, hoje a região Oeste, nas terras que tinha em Alfândega da Fé 
68

.  

As Inquirições de Afonso III são mais vastas, mas, os propósitos e objetivos mantiveram-se, 

conhecer a extensão do património régio. O território está organizado em terras, julgados e 

paróquias. Os inquiridores vão de paróquia em paróquia com um questionário simples: se a igreja 

tem patronos, quem são e como alcançaram esse privilégio; se a terra é honrada ou coutada quem a 

fez ou outorgou; se os mosteiros, fidalgos, igrejas ou albergarias têm propriedades, quantas possuem 

e como as obtiveram. As testemunhas eram os párocos e alguns paroquianos, os homens bons, que 

sob juramento dos Santos Evangelhos prestavam as suas declarações não só sobre assuntos 

relacionados com as suas terras como sobre assuntos de outras terras que conhecessem. Apelava-se à 

memória dos mais velhos para relatarem e provarem os factos que transmitiam, quando não fosse 

possível fazê-lo com documentos 
69

. É comum a expressão: souberam de homens que sabiam. Por 

este questionário sabemos quem eram os senhores das localidades, os patronos das igrejas, o cadastro 

predial e como obtiveram, como estava o território organizado nos aspectos judicial e religioso e 

                                                   
65 Mattoso, José, “O triunfo da monarquia portuguesa: 1258-1264. Ensaio de História Política”. In Naquele 

Tempo. Ensaios de História Medieval, Lisboa, Temas e Debates – Círculo de Leitores, 2ª edi. 2011, p. 521 

66 Keats-Rohan, Katherine S. B. “The English case: the production of the Domesday Book from the Domesday 

Inquest”, in Andrade, Amélia Aguiar e Fontes, João Luís Inglês (Editores), Inquirir na Idade Média: Espaços, 

protagonistas e poderes (séculos XII-XIV) – Tributo a Luís Krus, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (FCSH/NOVA), 2015, pp. 29-45. 

67 Sottomayor-Pizarro, José Augusto de Sottomayor, 2013, p. 285 

68 Rego, António da Silva (Introd. De), As Gavetas da Torre do Tombo, Tomo I, Lisboa, Centro de Estudos 

Históricos Ultramarinos, 1960, p. 22 – Em linha http://purl.pt/26848 - Biblioteca Nacional de Portugal Digital, 

consultado em 10/06/2015; Rodrigues, Ana Paula Leite – “Apresentação de Tese /Thesis 
Presentation. Senhores e Camponeses num espaço de fronteira. Estudo da projecção portuguesa do domínio 

monástico de Santa Maria de Oia nos séculos XII a XV. Tese de Doutoramento em História Medieval 

apresentada à Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, Dezembro de 

2014. Orientação de Ermelindo Portela Silva (USC) e coorientação de Amélia Aguiar Andrade (FCSH-UNL)”. 

Medievalista [Em linha]. Nº 18 (Julho – Dezembro 2015) - consultado em 25/01/2016 - Disponível em:  

http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA18/rodrigues1812.html  

As propriedades que este mosteiro tinha em Alfândega da Fé, junto a Torres Vedras, foram doadas por D. 

Afonso Henriques, depois da conquista de Lisboa, no contexto da sua ambição de ampliar o seu senhorio para 

a região da Galiza. 

69 cf. Mattoso, José, 2011, p. 522 e Krus, Luís, 1994, pp. 35-57. 

http://purl.pt/26848
http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA18/rodrigues1812.html
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quem as governava e como era governada. As inquirições ajudam-nos também a definir a origem de 

muitos topónimos.  

Dentro do mesmo tipo de documento, inquirição, o rei D. Dinis também ia continuar o 

trabalho desenvolvido pelo pai, mas de forma mais intensiva
70

. As inquirições de 1288 e as sentenças 

de 1290 são fontes complementares às anteriores de 1258. No caso em estudo, esta fonte permite-nos 

esclarecer alguns detalhes omissos pelo inquérito de 1258.  

Para complementar as informações recolhidas pelas inquirições, as chancelarias régias são 

outra fonte primária que nos forneceu preciosas informações e detalhes. Sobretudo as relativas às 

cartas de foral outorgadas na região pelos reis portugueses entre 1152 e 1305, nomeadamente, os 

forais de Freixo de Espada à Cinta, Urros, Mós, Penas Roias, Junqueira, Santa Cruz da Vilariça, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé e Castro Vicente. As chancelarias 

forneceram informações sobre a conflitualidade relacionada com os direitos e determinação de 

limites, que subiam à cúria para dirimir ou sancionar, sobre a organização da justiça, a relação entre 

a tutela do rei e os homens-bons do concelho e as doações régias a familiares e apaniguados. Na sua 

maioria são fontes manuscritas, nomeadamente das chancelarias de D. Dinis
71

 e de D. Fernando
72

. 

Também a chancelaria de D. Manuel I forneceu informações indispensáveis para compreender 

alguns aspetos de como se organizou esta região
73

. Porque embora seja fonte tardia, são documentos 

compostos que incluem outros relativos a tempos passados. As chancelarias de D. Afonso Henriques 

74
, D. Sancho I 

75
, D. Afonso III 

76
, D. Afonso IV

77
, D. Pedro

78
, D. João I

79
 e D. Duarte

80
 já estão 

                                                   
70 Sottomayor-Pizarro, José Augusto de (edição de) - Portugaliae Monumenta Historica. Nova Série. Volume 

IV/2. Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288 e Sentenças de 1290, Lisboa, Academia das 

Ciências, [no prelo], que passará a ser indicado por: PMH – Inq D. Dinis 

71 Está já publicado o livro segundo desta chancelaria - Marreiros, Rosa (Eds.), Chancelaria de D. Dinis: Livro 

II, Coimbra, Centro de História da Sociedade e da Cultura – Palimage, 2012 

72 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, livro 1, fls. 166v a 169, livro 2, fls. 73-73v; 78v-79; 114; livro 3, fls 35v-

36, fls. 47-47v, fl. 64; fls. 67v-68; 82; 83v; 85v; 87v; 98v; 110v; 124; 131; Chancelaria de D. Fernando, Livro 

1, fl. 13v; 92v; 102; 110; 110v; 155v; 197; 200v; Livro 2, fl. 11; 84v; 85v; 86; 89-90; 90; 95; 95v; 96v-97; 98; 

98v-99; 101-101v; 102; 106; Livro 3, fl. 4, fl. 17, fl. 26v, fl. 27, fls. 32-32v, fl. 35v, fl. 46v, fl. 47v, fl. 51. 

73 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 28, fl. 74 

74 Azevedo, Rui Pinto de, et alii, Documentos medievais portugueses. Documentos régios. Documentos dos 
condes Portucalenses e de D. Afonso Henriques (1095-1185). Vol. 1, Tomo I, Lisboa, Academia Portuguesa de 

História, 1958 

75 Idem, Documentos de D. Sancho I (1174-1211). Vol. 1, Coimbra, Centro de História da Universidade 

Coimbra, 1979 

76 Ventura, Leontina e Oliveira, António Resende de (Eds.), Chancelaria de D. Afonso III., 3 vols., Coimbra, 

Imprensa da Universidade Coimbra, 2011 

77 Marques, A. H. Oliveira (dir. de), et alii, Chancelarias Portuguesas. D. Afonso IV. (1340-1344), 3 vols., 

Lisboa, INIC/CEHUNL - Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1992 

78 Idem, Chancelarias Portuguesas. D. Pedro I., Lisboa, INIC/CEHUNL - Centro de Estudos Históricos da 

Universidade Nova de Lisboa, 1984 



 

27 

 

publicadas e incluem índices ideográficos, toponímicos e onomásticos, que facilitam a pesquisa. Para 

o reinado de D. Sancho II existe um índice que reúne toda a documentação produzida durante este 

reinado 
81

.  

Como fontes complementares para perceber quem eram os personagens da nobreza que 

frequentaram e tiveram poder nesta região e as suas relações familiares, utilizamos as genealogias, 

sobretudo os livros Velho de Linhagens, do Deão e do Conde D. Pedro
82

, complementada pelas 

informações compiladas na obra de José Augusto de Sotomayor-Pizarro
83

. Também nos socorremos 

dos livros genealógicos do século XVII e XVIII, nomeadamente, a Pedatura Lusitana
84

, a História 

Genealógica da Casa Real 
85

 e o Nobiliário de Famílias de Portugal
86

. Acrescentámos ainda o Livro 

de Linhagens de Portugal, manuscrito de Damião de Góis, recentemente transcrito por António 

Maria Falcão Pestana de Vasconcelos
87

 e o Livro de linhagens do século XVI, edição de António 

                                                                                                                                                            
79 Dias, João José Alves, (Org. de), Chancelarias Portuguesas. D. João I, 3 Volumes, 9 Tomos, Lisboa, Centro 

de Estudos Históricos – CEH – Universidade Nova de Lisboa, 2004 

80 Idem, Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, 3 vols, Lisboa, Centro de Estudos Históricos – CEH – 

Universidade Nova de Lisboa, 2002 

81 Varandas, José, ‘Bonus Rex’ ou ‘Rex Inutilis’ As periferias e o Centro. Redes de Poder no Reinado de D. 

Sancho II (1223-1248), Lisboa, Tese de Doutoramento em História Medieval Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2003; Bernardino, Sandra Virgínia Pereira Gonçalves, Sancius Secundus Rex 

Portugalensis. A chancelaria de D. Sancho II (1223-1248), Coimbra, Dissertação de Mestrado de História 

Medieval à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2003 

82 Mattoso, José e Piel, Joseph (ed. Critica), “Livros velhos de Linhagens” e “Livro do Deão”, in Portugaliae 

Monumenta Historica, Nova Série, Volume I, Lisboa, 1980. 

Mattoso, José (ed. Critica), “Livro de Linhagens do Conde D. Pedro”, in Portugaliae Monumenta Historica, 

Nova Série, 2º Volume (2 Tomos), Lisboa, 1980; em complementaridade consultámos o 

Livro de linhagens do Conde D. Pedro: edição do fragmento manuscrito da Biblioteca da Ajuda  (século XIV), 

edição de Brocardo, Maria Teresa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. 

83 Sottomayor-Pizarro, José Augusto de, Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias e Estratégias (1279-

1325). 3 Volumes, Dissertação de Doutoramento em História da Idade Média, apresentada à Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, Porto, 1997. 

84 Morais, Cristóvão Alão de, Pedatura Lusitana : nobiliário de familias de Portugal, 12 volumes, Porto, pub. 

Alexandre António Pereira de Miranda Vasconcellos, António Augusto Ferreira da Cruz, Eugenio Eduardo 

Andrea da Cunha e Freitas, Livraria Fernando Machado, 1943-1948. 

85 Sousa, D. António Caetano de, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, XIII Tomos, Lisboa 

Ocidental, Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1735-1747. 

86 Gayo, Manuel José da Costa Felgueiras, Nobiliário de famílias de Portugal, 12 vols., Braga, Edição 

Carvalho de Basto, 1989. 

87
 Góis, Damião de (Introdução e transcrição de Vasconcelos, António Maria Falcão Pestana de), Livro de 

Linhagens de Portugal, Lisboa, Instituto Português de Heráldica, 2014; a consulta desta obra complementou-se 

com a tese de doutoramento do autor apresentada a esta Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 

2008: Vasconcelos, António Maria Falcão Pestana de, Nobreza e Ordens Militares (Séculos XIV a XVI), Porto, 

Tese de Doutoramento em Estudos Medievais e do Renascimento – Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, 2008. 

javascript:open_window(%22http://aleph20.letras.up.pt:80/F/3JCYRA5P1DE4VIPJIS423EG8KSP32SLY7LN69JUN3LN25I751X-30315?func=service&doc_number=000171343&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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Machado de Faria
88

, obra usada por Baquero Moreno no artigo acerca de Torre de Moncorvo que 

citamos atrás
89

. Todas estas obras foram indispensáveis para percebermos e interpretarmos a origem 

das famílias que nos finais do século XIV iriam constituir os novos senhores e ser determinantes na 

história daquela região transmontana.  

De todas as forças políticas intervenientes na região, a arquidiocese de Braga foi uma das 

mais importantes. Daí termos levado a efeito uma busca no Arquivo Distrital de Braga – 

Universidade do Minho e reunir documentação relacionada com aquela região
90

. Preenchendo as 

lacunas informativas, tanto das chancelarias como do arquivo diocesano utilizamos o livro 

manuscrito de Gaspar Louzada, Livro das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem em seu 

real padroado no arcebispado de Braga de 1613 
91

. 

Embora relacionado com Mogadouro encontramos, numa pesquisa no arquivo da Torre do 

Tombo, um conjunto documental
92

, que nos prestou algumas informações sobre atividades 

económicas existentes em Alfândega da Fé no século XIV e sobre os alcaides de Mogadouro, seus 

antecedentes familiares e património, que acabou depositado no convento de Santa Clara de 

Santarém. Também serviu para compreender como ambas as localidades se relacionavam. 

Somente como ilustrativo dos castelos da raia, utilizamos o Livro das fortalezas situadas no 

extremo de Portugal e Castela por Duarte d’ Armas, escudeiro da Casa do rei D. Manuel I, na 

versão depositada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo
93

, um extraordinário conjunto de 

desenhos dos castelos portugueses situados na fronteira com Espanha. 

O nosso périplo pelos arquivos passou pelo Arquivo Distrital de Bragança onde localizamos 

um documento transcrito na obra Trás-os-Montes medieval e moderno
94

. No arquivo municipal de 

Torre de Moncorvo, entre os documentos publicados por Maria Assunção Carqueja e Tânia Amaral, 

                                                   
88

 Faria, António Machado de (Introdução de), Livro de linhagens do século XVI, Lisboa, Academia 

Portuguesa de História, 1956. 

89 Baquero Moreno, Humberto, 1982, pp. 32-43 

90 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 150, Doc. 350, Doc. 415. 

91 Louzada, Gaspar Alvares de, Livro das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem em seu real 

padroado no arcebispado de Braga, 1613, in, IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121 

92 Instituto Arquivos Nacionais – Torre do Tombo, IAN/TT, Ordem dos Frades Menores, Província de 
Portugal, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 2, doc. 70, mç. 6, doc. 212, doc. 294, mç. 7, doc. 303, 

doc. 327, doc. 338 

93 Na Biblioteca Nacional de Portugal encontra-se uma cópia a cores do século XVII, com o título: Duarte d’ 

Armas, Fronteira de Portugal fortificada pelos reys deste reyno. Tiradas estas fortalezas no tempo del Rey 

Dom Manoel, copiadas por Brás Pereira 1642 – BNP, http://purl.pt/24908 (consultado em 13/01/2016). 

94 Cunha, Maria Cristina, e Costa, Paula Pinto, Trás-os-Montes Medieval e Moderno: Fontes documentais do 

Arquivo Distrital de Bragança, Bragança, Arquivo Distrital de Bragança, Edição CD-Rom (digital), 2003, 

Doc. Nº. 42 – este documento está mal localizado; no sumário surge a localidade de Bragança, mas no texto 

aparece Alfândega a par de São Bal (abreviatura de Sambade); as testemunhas são todas de localidades de 

Alfândega da Fé: Sendim e Sambade. 

http://purl.pt/24908
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identificamos um documento relativo à disputa dos limites entre Torre de Moncorvo e Mós, onde 

intervieram como membros da comissão o juiz e o tabelião de Alfândega
95

. 

 

Questão à volta do nome Alfândega: 

O topónimo Alfândega tem origem moçárabe e sobre isto não há qualquer dúvida, e isto 

reforça os estudos que a historiografia tem efetuado que comprovam que houve migrações de 

cristãos arabizados que se instalaram ao longo do vale do Rio Douro entre os séculos IX e XI. 

Alguns fugindo de perseguições, outros procurando viver entre iguais 
96

.  

A questão à volta do nome Alfândega e a sua origem etimológica foi levantada pelo primeiro 

autor que se debruçou sobre esta localidade, João Pessanha. Linguisticamente a palavra deriva do 

árabe al fanduq
97

 ou al fandagh e significa estalagem como o autor sugere. Esta palavra está na 

origem da nossa palavra alfândega, local onde se armazenam mercadorias e se cobram taxas sobre 

elas. João Pessanha discorre através da origem etimológica e pretende literalmente atribuir a esta 

localidade transmontana o seu significado semântico. A origem árabe do nome recorda uma origem 

antiga e estranha a uma região romanizada e latinizada. Ele acredita que a localidade nasceu de uma 

estalagem ou pousada, um sítio de paragem. Geraldo Coelho Dias afirma que pelo menos três 

topónimos do atual concelho têm origem árabe: Alfândega, Gebelim e Soeima
98

, e Lourdes Cunha 

Silva acrescenta Sambade
99

. Alguns destes quatro até podem ser! Temos as nossas reservas, porque, 

em História, nomeadamente na interpretação das origens toponímicas usa-se o aforismo popular 

“nem tudo o que parece, é”. Se só explorarmos a vertente linguística, a origem do nome Alfândega 

pode estar em outros étimos prováveis. Um podia ser faniqâ, étimo árabe que deu origem a fanga, 

                                                   
95

 Carqueja, Maria da Assunção, Documentos medievais de Torre de Moncorvo, Torre de Moncorvo, Câmara 

Municipal de Torre de Moncorvo, 2007, Doc. Nº. 2, p. 92 

Amaral, Tânia Marlene Ramalho, Torre de Moncorvo na Idade Média: contributo para a História da vila e 

termo, Torre de Moncorvo, Edição da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo – Lema de Origem Editora 

(Dissertação de Mestrado em Estudos Medievais e do Renascimento – FLUP, 2012) 2013, Doc. 7, p. 116. 

96 Diaz Herrera, Carmen “La organización social del espacio entre la Cordillera Cantábrica y el Duero en los 

siglos VIII a XI: Una propuesta de análisis como sociedad de frontera”, In, Garcia de Cortázar, José Angél de 

(organização de), Del Cantábrico al Duero. Trece Estudios Sobre Organización Social del Espacio en los 
siglos VIII a XIII, Universidad de Cantabria, Santander, 1999, p.151, nota 75 que cita F. Galtier que afirma que 

é conhecida a cumplicidade de muitos moçárabes nas expedições cristãs em território do califado. E que, por 

isso, muitos tiveram que fugir, para escapar a possíveis represálias desencadeadas pelas suas frequentes 

traições. 

97 Nos dias de hoje a palavra Hotel em árabe é al fanduq. 

98 Dias, Geraldo Amadeu Coelho, “Alfândega da Fé: os Forais do concelho e sua documentação”, in 

Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, Arquivo Distrital de Bragança, 2002, p. 55 

99 Silva, Lourdes da Graça Camelo da Cunha e, Silva, Raúl Cunha e, Gentes sem terra, Terras sem gente. 

Transformações na sociedade rural do concelho de Alfândega da Fé (1940/1970) Alfândega da Fé, 2003, pp. 

27-28 
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medida antiga para cereais
100

 ou local onde se vendiam produtos agrícolas, cereais. Relacionado com 

este nome há em Lisboa o topónimo Fangueiros e em Coimbra havia a rua da Fanga, onde existia um 

mercado relacionado com cereais. Tanto um vocábulo como outro sugerem que o local fosse cruzado 

por alguma via terrestre por onde transitassem pessoas e mercadorias. Isso aponta que no local 

existisse uma “estação de serviço” romana, uma mutatio
101

 ou mansio! Só a arqueologia poderá 

demonstrar a validade desta hipótese. 

É de assinalar que se identificam algumas vias terrestres a cruzar este território
102

. Uma 

cruzava o território desde Silhade na transposição do rio Sabor em direção a norte, a Sambade, 

passando por Sendim da Serra
103

. Ou a tradição ainda presente de uma via terrestre que vinha da 

Vilariça para Mogadouro, via ponte de Zacarias para Castro Vicente
104

, passando em Alfândega
105

, e 

dali para Mogadouro. Ou outra via que de Santo Antão, via Parada seguia para norte para Chacim. 

Neste via realça-se o vocábulo Parada cujo significado é local de paragem temporária, acampamento 

associado a um caminho. Há também uma convergência interessante entre esses topónimos e o 

hagiotopónimo Santiago. Parada tem como hagiotopónimo Santiago, como também na Vilariça a 

localidade da Junqueira tinha por orago Santiago. A igreja fundadora de Torre de Moncorvo também 

tinha Santiago por patrono.  

A existência de vias terrestres cruzando este território nos tempos medievais valoriza-o e 

confere-lhe importância e atração. Se aliarmos à etimologia do topónimo Alfândega, já encontramos 

alguma consistência nas propostas defendidas e que não podemos ignorar. No entanto, não passam 

de análises circunstanciais e hipóteses linguísticas. Para se tornarem consistentes faltam-lhes as 

provas documentais. 

                                                   
100 Cortesão, Armando, “Fanga”, in Serrão, Joel (Dir.), Dicionário de História de Portugal, Vol. 2, Porto, 

Edições Figueirinhas, 1975, p. 529.11 

101 Nas investigações arqueológicas desenvolvidas pelo Dr. Gonçalves Guimarães na quinta da Ervamoira foi 

identificado uma Mutatio – cf. Guimarães, Joaquim Gonçalves, “Da intervenção arqueológica ao Museu de 

Sítio: a experiência da Quinta da Ervamoira”, In, Revista de Portugal, nº 12 (Anual - Novembro de 2015), pp. 

9-26. 

102 Abreu-Ferreira, Carlos Alberto d’, Torre de Moncorvo: Percursos e materialidades medievais e modernos, 

Porto, Dissertação de Mestrado em Arqueologia- FLUP, 1998, pp. 121-122. 

103 O próprio vocábulo Sendim alude a esse facto, a existência de um caminho. No seu étimo estará a palavra 

semitarium que significa no latim atalho, pequeno caminho, que é o radical da nossa palavra sendeiro. Balcão 

Vicente (op. cit. p. 96) recorre a Piel para identificar a origem e significado do topónimo sendim. Joseph Piel 

propõe que o topónimo tem origem germânica e derive de sinth, que significava caminho, ida ou expedição 

militar. 

104 Idem, ibidem – Em Castro Vicente assinala a via que vinha de Alfândega para a ponte de Remondes que daí 

se dirigia a Mogadouro. 

105 Lopes, Francisco José, 1994, p. 42, nota 6 
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No entanto, há um étimo com origem muçulmana que não deixaremos de ter em conta e que 

é Alhândega
106

. O significado que as crónicas lhe dão é barranco, terreno acidentado bastante 

declivoso. O topónimo Alhândega surge-nos no contexto da batalha de Simancas, de julho de 939, 

entre o rei leonês Ramiro II e o califa Abderramham III. Após a batalha, as forças muçulmanas do 

califa deslocaram-se e foram perseguidas pelos cristãos até ao sítio que os muçulmanos chamavam 

de Alhândega, o Barranco. E aí desenrolou-se o derradeiro confronto, dias depois de Simancas. Para 

os cristãos de Ramiro II foi mais uma estrondosa batalha, como se relata na Crónica de Sampiro
107

. 

Para os muçulmanos foi uma fuga desastrosa sem grandes consequências como relatou Ibn Hayyân 

na Crónica del Califa Abderrahmân III an-Nâsir entre 912 y 94
 108

. Na consequência da batalha, 

Ramiro II providenciou o “povoamento” do vale da Ribeira de Tormes, as localidades de Ledesma, 

Salamanca, entre outras, nomeadamente uma com um topónimo semelhante a Alfândega, 

Alfandiga
109

. Será que estamos a falar da mesma localidade? Ou de localidades diferentes?  

Quanto à origem do topónimo Alfândega, não podemos rejeitar as contribuições das crónicas 

tanto cristãs como muçulmanas, quer sugerindo a origem no étimo Alhândega, quer na tal urbe 

sugerida na crónica cristã e “povoada” por Ramiro.  

Outra questão que provocou até ao presente equívocos historiográficos foi o facto de haver 

em Portugal duas localidades com o nome Alfândega da Fé e ambas possuírem para a Idade Média 

abundante documentação e coincidirem no facto de por elas ter passado uma via importante. 

Uma, a que é objeto do nosso estudo fica em Trás-os-Montes, a outra fica no concelho de 

Mafra, na Estremadura ou como hoje se identifica a região Oeste. No início da nossa investigação 

tivemos que separar as duas e identificá-las. A estremenha têm documentação que remonta ao 

reinado de D. Sancho II
110

, e continua pelo reinado de D. Afonso III
111

 e reinado de D. Dinis
112

. O 

                                                   
106 Cf. Vicente, 2002, p. 111, cita em nota a opinião de Miguel Assín Palacios cuja obra: Contribucion a la 

toponímia arabe de España, p. 89, que propõe que na origem da palavra alfândega está a palavra árabe 

alhândega, que significa barranco; Vicente rejeita perentoriamente esta definição, dizendo que isso não se 

aplica ao caso transmontano, dada a sua localização; achamos a rejeição precipitada como vamos desenvolver 

no texto. 

107 Ferreras, Don Juan de, Historia de España - Apendice, Parte XVI, Madrid, Imprenta de Domingo 

Fernandez, 1727, p. 41; Gómez-Moreno, M. Introducción a la Historia Silense con versión castellana de la 

misma y de la Crónica de Sampiro, Madrid 1921, pp. XCVI-CIX 

108 Ibn Hayyân Muqtabis V (ed. e trad. de Viguera, Mª Jesús, e Corriente, Federico), Crónica del Califa 

Abderrahmân III an-Nâsir entre 912 y 942, Anubar, Saragoça, 1981, pp. 323-326. 

109 «Postea secundo mense azeyfam ad ripam Turmi ire disposuit, et civitates desertas ibidem populavit. Haec 

sunt Salamantica sedes antiqua castrorum, Letesma, Ripas, Balneos, Alphandiga, Penna et alia plurima 

casteila, quod longum esset praenotare»: Ferreras, Don Juan de, Historia de España - Apendice, Parte XVI, 

Madrid, Imprenta de Domingo Fernandez, 1727, p. 41 

110 Inquirição de D. Sancho II às propriedades que o mosteiro galego de Óia tinha naquela localidade.  

111 Ventura, Leontina, et alii, Chancelaria de D. Afonso III. Livro I, Vol. II, Coimbra, Imprensa da 

Universidade Coimbra, 2011, Doc. 731, p. 310 – 1278 Março 28, Lisboa – Doação do herdamento de 

Alfândega da Fé (C. Torres Vedras) à Infanta D. Sancha, sua filha. 
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equívoco surgiu numa comunicação apresentada em Alfândega da Fé, a propósito das comemorações 

dos setecentos anos do foral dionisino em 1994, por Geraldo Coelho Dias. Esta comunicação seria 

depois publicada em 2002 
113

. A prova de antiguidade de Alfândega da Fé foi uma inquirição que o 

rei mandou fazer ao património do mosteiro galego de Santa Maria de Oia, pelo qual concluía o 

historiador «que já havia povoadores e moradores no local»
114

. 

Sim, concordamos indiscutivelmente que havia povoadores, havia senhores, havia conflitos, 

mas, onde? Estariam Geraldo Dias e Francisco José Lopes conscientes que em Portugal há outra 

Alfândega da Fé? Analisaram criticamente o documento? A qual das localidades Alfândega da Fé 

mandou o rei fazer a tal inquirição, à transmontana ou à estremenha? Porventura foram indagar qual 

foi a evolução histórica da Alfândega da Fé estremenha? 

O texto do documento está transcrito e publicado em As Gavetas da Torre do Tombo
115

. Diz 

o documento: «Notum sit omnibus qui presentes litteras inspexerint quod nos Nunus Martini pretor 

de Turribus et Martinus Borda iudex eiusdem ville et Petrus Johanis almoxarife de mandato domini 

regis Sancii fecimus inquisicionem de hereditate tota quam monasterium Sancte Marie de Oya 

posidebat in Fandega de Fe (…)
116

» Na indicação das testemunhas assinalam-se os seguintes 

topónimos de onde eram provenientes, Ensara [Enxara do Bispo], Trasufal [Tursifal], Turribus 

[Torres] e Lisboa. Através da leitura crítica do documento e atendendo aos topónimos registados, 

verifica-se que não estamos perante a Alfândega transmontana, mas na estremenha
117

.  

                                                                                                                                                            
112 IAN/Chancelaria de D. Dinis, Lv. 1, fls. 108 – 108v – 1284 – O rei D. Dinis afora um casal na localidade de 
Fanga da Fé termo de Mafra. 

113 O autor volta a citar no artigo: Dias, Geraldo Amadeu Coelho, “Alfândega da Fé: os Forais do concelho e 

sua documentação”, in Construção de uma identidade: Trás-os-Montes e Alto Douro, Arquivo Distrital de 

Bragança, 2002, pp. 53-59 

114 Idem, ibidem, p. 55; Esta indicação influenciou Francisco José Lopes em 2006 e publicou-o como prova da 

antiguidade da existência desta localidade trasmontana (Lopes, 2006, p. 117). 

115 Rego, António da Silva (Introd. De), As Gavetas da Torre do Tombo, Tomo I, Lisboa, Centro de Estudos 

Históricos Ultramarinos, 1960, p. 22 – Em linha http://purl.pt/26848 - Biblioteca Nacional de Portugal Digital, 

consultado em 10/06/2015. 

116 Tradução: «Seja conhecido de todos, que as presentes cartas expeditas, que nós Nuno Martim, Pretor de 

Torres e Martinho Borda, juiz dessa vila, e Pedro Joanes almoxarife, por mandado do rei D. Sancho fazemos 

inquirição de toda a herança que o mosteiro de Santa Maria de Oia possuí em Fandega da Fé (…)».  

117 Cf. Rodrigues, Ana Paula Leite, 2014. in: Medievalista [Em linha]. Nº 18 (Julho – Dezembro 2015). 

[Consultado 25/01/2016]. Disponível em: 

http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA18/rodrigues1812.html  

Esta autora faz referência a três autores que em 1974 (Clemente, Manuel J. M. N. – Torres Vedras e seu termo 

no primeiro quartel do século XIV. Lisboa: [s.n.], 1974. Tese de Licenciatura em História apresentada à 

Faculdade de Letras de Lisboa), em 1992 (Barbosa, Pedro Gomes – Povoamento e estrutura agrícola na 

Estremadura Central (séculos XII a 1325). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1992) e em 

1995 (Rodrigues, Ana Maria S. A. – Torres Vedras. A vila e o termo nos finais da Idade Média. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995) já indicavam 

que este mosteiro galego possuía propriedades em Alfândega da Fé na Estremadura e não na transmontana.  

http://purl.pt/26848
http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA18/rodrigues1812.html
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A aparente confusão nasce porque ambas as localidades têm na vizinhança uma localidade 

cujo apelativo começa por Torre. A da Estremadura, Torres Vedras e a de Trás-os-Montes, Torre de 

Moncorvo. A primeira estava por aquela altura mais desenvolvida que a segunda, que ainda só era 

um simples lugarejo, e só cinquenta anos depois ganharia estatuto de vila e carta de foral, e quase 

100 anos depois alcançou mais importância como centro do almoxarifado régio na região
118

.  

Em 1278, o herdamento de Alfândega da Fé «(…) in termino de Turribus Veteribus (…)» foi 

doado à infanta D. Sancha, pelo seu pai, o rei D. Afonso III
119

. Também D. Dinis em 1284 faz 

doação a um seu vassalo de uma propriedade (o casal) de Fandega da Fé, no termo de Mafra 
120

. Esta 

Alfândega da Fé teve uma evolução distinta da sua homónima transmontana
121

. Nunca se tornou vila 

nem teve foral e sempre foi uma propriedade rústica. Também equivocamente os redatores da 

chancelaria ao redigirem o livro 8 da Leitura Nova, que se refere à Estremadura, inserindo nesta 

região a Alfândega da Fé transmontana 
122

. 

Outro equívoco histórico relacionado com a região é atribuição do pagus de Valle Aritia do 

Parochiale suevo
123

, à região da Vilariça
124

. Avelino Jesus da Costa, na sua obra O Bispo D. Pedro e 

a organização da Arquidiocese de Braga
125

 indica que esta circunscrição sueva não se situaria em 

Trás-os-Montes, como alguns autores pretendem sugerir, mas era um pagi da velha Sé 

portugalense
126

. O autor sugere que o topónimo se situaria hoje dentro da cidade do Porto, pelo qual 

passava a estrada romana para Braga
127

.  

 

                                                   
118

 Na gramática latina, Turribus traduz-se por Torres e o singular é Turre. Porque Turribus está no caso dativo 

plural. E ao contrário Turre (de Menendo Corvo) está no dativo singular.  

119 Ventura, 2011, Vol. II, doc. 731, p. 310 

120 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fl 108-108v 

121 A freguesia de São Domingos de Fanga da Fé foi uma localidade desmembrada da Freguesia de São Tiago 

de Torres Vedras aquando da reforma de 1855. Hoje é um lugar da freguesia da Encarnação, o Casal de Fanga 

da Fé, no Concelho de Mafra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/encarnacao_(Mafra) e http://www.mafra.net/ freguesias/encarnacao.php 

(consultado em 15 junho de 2015) 

122 IAN/TT, Leitura Nova, lv. 24 (cota original: Leitura Nova, Estremadura, lv. 8), fl. 234v.: carta de 

confirmação de privilégios que D. Afonso V enviou aos homens-bons e concelho da vila de Alfândega da Fé, 
em 26 de abril de 1449. 

123 Pierre David, “L’organisation du royaume suève au temps de St. Martin de Braga”, in Etudes Historiques 

sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisboa, 1957, pp. 68-69 

124 Que deriva da palavra medieval Valariça. 

125 Costa, Avelino Jesus da, O Bispo D. Pedro e a organização da Arquidiocese de Braga, vol. 1, 2 Edi., 

Edição da Irmandade do S. Bento da Porta aberta, Braga, 1997, p. 367 

126 Miguel Novo, J. “Lugo en los tiempos oscuros. Las menciones literárias de la ciudad entre los siglos V y X 

(III)”, in, Boletin do Museo Provincial de Lugo, s/d, pp. 179-183 – trás uma transcrição integral deste 

documento; para o caso concreto ver p. 181. 

127 Idem, ibidem, p. 36, nota 38 e obras citadas 
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Mapa 1: Enquadramento geográfico do concelho de Alfândega da Fé, em 2016 
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O Espaço Geográfico:  

O Espaço geográfico a estudar ultrapassa a superfície do atual concelho que nasceu da fusão 

dos extintos concelhos de Alfândega da Fé e de Castro Vicente. Deste último concelho só não 

pertencem a Alfândega da Fé as localidades de Castro Vicente, incluído em Mogadouro, Peredo e 

Lombo, a norte junto a Chacim, integradas no concelho de Macedo de Cavaleiros. Outras localidades 

que pertenceram ao concelho de Alfândega da Fé no passado, e estão localizadas a sul, são a 

Adeganha, Cardenha e as aldeias de Nozelos e Junqueira, que pertencem hoje ao município de Torre 

de Moncorvo, desde a reorganização administrativa e territorial que ocorreu na década de 1850-60
128

.  

Em termos de superfície o concelho inicial de Alfândega da Fé compunha-se de duas 

localidades principais Alfândega da Fé e Sambade, e integrava no seu seio todas as seguintes 

localidades modernas de Vales, Pombal, Valverde, Cerejais, Sendim da Ribeira, Sendim da Serra, 

Vilar Chão e Ferradosa, numa área correspondente a um terço (107,32 km
2
) da área atual (321,95 

km
2
) do município. 

Nas últimas décadas do século XIV, o concelho de Castro Vicente e as localidades que o 

compunham foram incorporados no concelho de Alfândega. Também lhe foram acrescentados as 

localidades a nascente de Vila Flor na Vilariça, a Adeganha, Cardenha, Gouveia, Nozelos, Eucísia, 

Santa Justa, Rio de Vide, Cabreira, Vilarelhos, Valcarvalhoso, Valpaio
129

, Vilar do Monte e 

Madureira. O concelho atingiu naquele momento a superfície máxima superior a 400 km
2
. Logo de 

seguida, em 1384, as localidades retiradas ao termo de Vila Flor regressaram ao concelho de origem 

e uns anos depois o concelho de Castro Vicente recuperou a sua autonomia por doação do senhor 

donatário a um vassalo, que conservou até à sua extinção em 1855. A superfície do concelho recuou 

à dimensão que tinha antes de 1382. No século XVI, com o foral Manuelino, as localidades situadas 

no Vale da Vilariça regressaram ao concelho de Alfândega
130

. A superfície do concelho atingiu 190 

km
2
, e com esta disposição perdurou até à reorganização administrativa do século XIX.  

                                                   
128 Abreu-Ferreira, Carlos Alberto d’, Torre de Moncorvo: Percursos e materialidades medievais e modernos, 

Porto, Dissertação de Mestrado em Arqueologia- FLUP, 1998, p. 24 

129
 Estas localidades em itálico hoje estão extintas ou mudaram de nome. 

130
 A preceder a reforma dos forais havia que ouvir as sugestões dos concelhos, conhecer as realidades e 

também, ouvir os senhores donatários. Havia que inquirir primeiro e depois agir. 

E foi isso que a comissão de inquérito veio fazer a Alfândega da Fé em ano anterior a 1510, provavelmente 

1509, em 31 de outubro. A razão da visita seria uma reanálise do foral do concelho de Alfândega da Fé. O 

local da reunião é Valverde, na entrada da Vila, na forma de um processo judicial. Estão presentes os 
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Para definir como se caracterizava o espaço geográfico de Alfândega no tempo histórico 

utilizamos uma importante fonte manuscrita documental realizada por aviso do Secretário de Estado 

dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, em 18 de Janeiro de 1758, um 

questionário em folheto impresso, remetida a todas os párocos do reino, através dos principais 

prelados, para responderem num prazo de 40 dias, sobre as paróquias e povoações que 

administravam no foro religioso, pedindo as suas descrições geográficas, demográficas, históricas, 

económicas e administrativas, para além da questão sobre os estragos provocados pelo terramoto de 

1 de Novembro de 1755. As respostas deveriam ser remetidas à Secretaria de Estado dos Negócios 

do Reino
131

.  

«Os dados do Inquérito de 1758 nunca viriam a ser utilizados para a escrita de um Dicionário 

Geográfico ou de uma História Geográfica e ou Paroquial»
132

. Por isso são uma fonte inédita e de 

inestimável valor pelo testemunho histórico que trazem
133

. 

Os dados de Alfândega foram recolhidos entre Março e Abril e foram quase integralmente 

respondidos. Caracterizam-se pela diversidade de respostas às questões que se colocavam de carater 

geográfico. Umas são mais completas e elaboradas, outras simples e lacunares. Só o reitor de 

Santiago de Adeganha e o cura de Santo Apolinário (S. Bartolomeu) de Vale Pereiro não deram 

qualquer resposta às questões geográficas. 

                                                                                                                                                            
inquiridores Rui Boto e Rui da Grã. De Alfândega, estão presentes o senhor donatário Álvaro Pires de Távora 

II, os juízes, vereadores, oficiais e homens bons do concelho. 

O assunto mais importante que se tratou foi a ampliação do termo de Alfândega da Fé. Já antes, no reinado de 

D. João I, o rei tinha confirmado a Vila Flor as localidades do seu termo, senhorio de Vasco Peres de Sampaio, 

que haviam passado para Alfândega da Fé e que agora o rei fazia regressar. Assim pertenciam-lhe as aldeias de 

Cardenha, Adeganha, Gouveia, Nuzelos (Luzellos), Cabreiras, Eucísia (Oufizia), Rio de Vides, Sarzeda, Santa 
Justa, Vilarelhos, Val Carvalhoso, Valpayo, Vilar do Monte e Madureira, e os termos de cada uma delas, tal 

como sempre tiveram desde o tempo do rei D. Diniz e sucessores (Dias, , 2004, Vol. I, Tomo 1, Doc. 540, p. 

282). Estas localidades estavam geograficamente mais próximas de Alfândega da Fé que de Vila Flor, e já se 

confundiam com o termo desta localidade. Por isso o novo foral incluiria as aldeias da Cardenha, Adeganha, 

Junqueira, Nozelos, Rio de Vides, Cabreira, Gouveia, Eucízia (Onçizea), Santa Justa, Vilarelhos, Val 

Carvalhoso e Val Passo, como termo de Alfândega da Fé, conservando o foro acostumado que pagavam a Vila 

Flor, que era quatro alqueires de cevada e direitos em dinheiro (Santana, 2006, pp.104-106). A grande 

revolução, que ocorre com o foral novo, é a ampliação do território do concelho para ocidente. O limite 

ocidental agora é a ribeira da Vilariça e a sul prolonga-se pelo Sabor, quase até à sua Foz. Assinam esta 

inquirição Álvaro Pires de Távora, João Gonçalves, juiz, Afonso Gonçalves vereador, Gonçalo Fernandes, 

escrivão da Câmara, Diogo Afonso, procurador e os homens bons, Pero Castanho, Diogo Afonso e Álvaro 

Fernandes. 

131 Capela, 2007, pp. 21-22, 221 – 587 

132 Idem, ibidem, p. 19 – «com excepção em parte do Portugal Sacro e Profano de Paulo Dias de Nisa 

(pseudónimo de Luís Cardoso) sob uma forma muito abreviada. Os seus informes foram sendo utilizados 

sectorialmente de modo indirecto para a recolha de dados sobre a população e rendimentos ao tempo dos 

párocos pelo Pinho Leal no Portugal Antigo e Moderno (1873-1890); para a localização dos sítios 

arqueológicos pela Revista o Arqueologo Português, para a fixação da carta dos territórios de riscos sísmicos». 

133 As respostas manuscritas ao inquérito terão sido levadas para a Casa de Nossa Senhora das Necessidades, 

em Lisboa, da Congregação do Oratório, para serem trabalhadas pelo Padre Luís Cardoso (?-1769). O ex-libris 

existente na maioria dos volumes confirma esta custódia. O índice terá sido elaborado ou concluído no ano de 

1832. 
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O espaço urbano: 

O espaço urbano dividia-se entre as mais populosas localidades que eram as vilas de 

Alfândega da Fé, Castro Vicente e Chacim, urbanas por excelência, e Sambade, um povoamento 

antigo com características urbanas. 

Sobre S. Pedro de Alfândega da Fé escrevia o reitor «é uma Vila que se estende de nascente 

a poente, principiando numa campina do Concelho e vai acabar num cabeço com três ruas direitas; 

de norte a sul tem uma rua principal que atravessa toda a vila». Numa praça larga e espaçosa onde 

está um chafariz de cantaria que lança água por duas bicas, realiza-se a feira. 

Sobre Sambade dizia o reitor que o povoado estava dividido em quatro bairros: da parte do 

nascente e norte estavam dois que se chamavam o Bairro da Torre e Bairrinhos; para a parte do 

ocidente e sul estavam outros dois bairros juntos, o Bairro do Meio e o Bairro Grande. Esta descrição 

coincide com o que hoje se pode observar. Outros dois centros urbanos eram Castro Vicente e 

Chacim. Esta última também tinha um urbanismo semelhante ao de Sambade, dividido em Bairros: 

«A vila compõe-se de quatro bairros, um maior onde habitam a maior parte dos moradores, o bairro 

da Ribeira, o Bairrinho, que se chamou de Bairro do Eirol e o Bairro do Coucieiro»
134

. Sobre a vila 

de Castro Vicente o reitor dizia que «está situada em campina (…) é aberta e sem muro ou 

fortificação alguma»
135

. 

As restantes localidades eram pequenas aldeias, pequenos aglomerados populacionais onde 

residiam os trabalhadores e possuidores das propriedades agrícolas, as quintas.  

 

O espaço natural: 

O espaço natural é caracterizado por um coberto vegetal que produz «muitas lenhas 

silvestres que abastecem as lareiras dos moradores». A flora predominante é de «muitas flores 

silvestres» rosmaninho, alecrim, arruda, peónias, estevas, carrascos, piornos
136

 «mato que chama 

Piorneiras», urzes e carquejas; na serra de Bornes (que chamavam de Montemél) desenvolviam-se 

carvalhos e castanheiros e plantas silvestres onde se destacava o Balsam
137

; em Vilares da Vilariça 

havia um pinhal na quinta de Colmeais; o zimbro
138

 é a espécie conífera endémica muito comum na 

vertente virada ao rio Sabor, que segundo o pároco da Cardenha se extraía madeira e óleo. A fauna 

selvagem é composta por coelhos, lebres, perdizes, galinholas, aves de rapina, raposas, lobos, javalis 

                                                   
134 Capela, 2007, p.401 

135 Idem, ibidem, pp. 538, 540 

136 Planta arbustiva, da família das leguminosas, semelhante à giesta 

137 Espécie de flor silvestre aromática 

138 É uma espécie do género Juniperus, conhecida por Ginebra. Da sua baga se extrai um óleo aromático com 

que se aroma o Gin. 
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e porco-montês, que são caçados pelos seus moradores. Os animais domésticos que caracterizam a 

economia local é a criação de ovelhas (da espécie merina) e cabras que fazem bons rebanhos que se 

criam nas serras. 

 

Rios e ribeiros: 

As linhas de água sempre foram importantes para a definição dos espaços geográficos. 

Destacam-se três bacias hidrográficas: a da Vilariça, a poente, a de Zacarias ao centro do atual 

concelho de Alfândega da Fé e que serviu de fronteira deste com o de Castro Vicente, e a nascente o 

do Azibo, que são constituintes da bacia hidrográfica do Sabor. 

Duas ribeiras passam junto da vila de Alfândega. Uma que se chama Alvás
139

, que corre de 

norte para poente e desagua na ribeira da Vilariça, pertencendo à sua bacia hidrográfica, e delimitava 

a norte a localidade de Alfândega da Fé. Outro ribeiro, o Corno do Corvo é pequeno, corre de norte a 

sul e desagua no rio Sabor entre Picões e Cerejais; é caudaloso no inverno e seco no verão.  

Há mais duas ribeiras, uma chamada da Pala e outra de Zacarias que é a maior de todas. A 

ribeira de Zacarias nasce em Sambade no limite com Soeima, corre de norte a sul e desagua no rio 

Sabor junto da Quinta de S. Gonçalo
140

. Tem muita água de inverno e pouca ou quase seca de verão; 

tinha moinhos para moer pão; criava peixes miúdos, bogas, escalos e barbos, que se pescavam 

livremente. Há outro ribeiro, afluente daquele, que nasce em Sambade e Covelas onde está a Ponte 

do Arquinho. Ambas ribeiras correm a nascente da vila. O cura de São Paulo dos Cerejais (Sersizaes) 

dizia que a ribeira de Zacarias é identificada pelo nome de Rio das Cabras e desagua no rio Sabor, 

na Quinta de S. Gonçalo. Pela localidade de Cerejais passam duas ribeiras. Do lado nascente a ribeira 

de Zacarias, que corre de norte a sul e nasce na serra de Montemel. Do lado poente a ribeira da 

Queijada, que nasce no limite da vila de Alfândega e desagua no rio Sabor. Esta ribeira da Queijada 

é apelidada pelo abade de Alfândega de ribeira da Pala.  

Na localidade de Sambade nascem três linhas de água. Uma, a ribeira que se chama da 

Pedenira
141

 nasce junto à ermida de Nossa Senhora das Neves na Quinta de Covelas e desagua no 

ribeiro de Zacarias. Outra linha de água que nasce também na mesma serra, junto ao lugar de 

Soeima e de Gebelim, é o ribeiro de Zacarias que corre de norte para sul, «tem muitos moinhos e 

                                                   
139 Vilares, 1926, p. 47 – Chama-lhe Ribeira de Alvazinhos ou Alvar. 

140 IAN/TT, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos Ausentes, Mç. 133, Doc. 37 (cota provisória/Documentação 

não tratada arquivisticamente) Rellação dos bens que pessuião os Marquezes que forão de Tavora na 

Provincia de Tras os Montes, fl. 12 - «São Gonçalo do morgado - Tem os tapados junto do rio Sabor que 

constão de terras e olivaes; o azeite se colhia para a caza e pelas terras dão de renda quarenta alqueires de trigo 

e senteio.»; «a quintam de Rio de Cabras e a quintam de Zacarias» - Guerra, 1954, pp. 140-149 

141 Vilares, 1926, p. 47 – Dá-lhe o nome de Ribeira da Vila. 
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pontes de madeira». Este ribeiro tem vários nomes. No princípio chama-se ribeira de Soeima
142

. 

Depois de passar em Agrobom toma o nome de Zacarias
143

. Esta linha de água divide as localidades 

de Soeima, Agrobom, Valpereiro, Sendim da Ribeira, “Xardom” (Sardão
144

) e Parada, que se situam 

do lado norte e nascente desta ribeira, e as localidades do Castelo, Alfandega da Fé e Cerejais, que se 

situam do lado sul e poente da ribeira. Desagua no rio Sabor junto da quinta de S. Gonçalo. Cruzava 

a extinta localidade de Zacarias onde havia uma ponte de pedra.  

O abade de S. Miguel de  Agrobom menciona a serra, que se chama de Montemel, onde 

nascem as ribeiras que passam nesta localidade. Essas ribeiras confluem numa só que toma o nome 

de Cacharias (Zacarias), onde está uma ponte de três olhais (3 arcos), e desagua no Sabor junto da 

Quinta de S. Gonçalo do Marquês de Távora. 

Também o abade de Castro Vicente fala da Ribeira de Zacarias. Diz que fica neste concelho 

e chama-se ribeira da Comba, que nasce na Serra de Montemel por cima da Quinta da Comba, e 

passa pela Quinta de Zacarias onde está uma ponte de cantaria de 2 arcos; «também chamam de 

ribeira de Langual»
145

 e desagua no rio Sabor na «Quinta de S. Gonçalo que é do Marquês de 

Távora». 

A ribeira de Zacarias tinha dois afluentes, um chamado de Valpereiro
146

 e outro a ribeira do 

Mogo
147

, ambos com «curso arrebatado». Passavam ambos por Agrobom e nasciam no Montemél, 

correndo de norte para sul
148

. 

A característica geográfica salientada pelo cura de Santa Marinha de Pombal são os dois 

ribeiros sem nome que se unem junto do centro do povoado que tem um significado supersticioso e 

curativo, «onde dizem que se desengraçam as crianças que nascem travadas no sítio onde as águas se 

unem». 

O abade Castro Vicente diz que a linha de água mais importante que passa por esta povoação 

é o Rio Sabor. Ele nasce em Mouzinho (Montesinho) termo da cidade de Bragança, na serra da 

Gamboeda (Gamoneda), que divide o reino de Portugal do reino de Castela, «numa figura aberta ao 

pico numa fraga de cantaria, que serve de marco divisório do reino». «Por baixo uma grande lagoa 

                                                   
142 Idem, ibidem, pp. 45-46 – Está de acordo com a descrição que João Vilares faz. 

143 Idem, ibidem, pp. 46-47 - Diz este autor: «Reunida com a ribeira de Vale Pereiro (…) forma a de Zacarias 

que é a maior corrente do interior do concelho (…) cerca de 23 quilómetros». 

144 Vicente, 2002, p. 59, nota 100, o autor afirma que sardão era o termo que se dava a azinheira (quercus 

rotundifólia), designando-se Sardoal, de sardoeira o mesmo que azinheira (GEPB, vol. 27, p. 731). 

145 Vilares, 1926, p. 46 – Chama a esta linha de água Ribeira de Sambade ou do Cuncal. 

146
 Idem, ibidem, p. 46 – o autor chama de Ribeira de Agrobom. 

147 Vicente, 2002, p. 95 – este autor afirma que a palavra Mogo é um arcaísmo, comum na região, por exemplo 

como prefixo de Mogadouro e em Ansiães a localidade de Mogo de Malta; diz que no atual Basco a palavra 

significa fronteira. 

148 IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográfico de Portugal, vol. 41 Memória 42 – Agrobom 
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onde a água nasce aos borbotões; a água é tão fria que mata qualquer sevandija (lagartixa) que caia 

ou pouse nela». Desagua no rio Douro no sítio da Foz do Sabor. Tem 17 léguas
149

 (105 km – real 120 

Km) de curso. Este rio Sabor divide o concelho de Bragança do concelho do Outeiro, passa junto ao 

Castelo de Algoso, onde recebe água do rio Maçãs. Próximo de Castro Vicente o Sabor recebe as 

águas do rio Azibo que nasce na Serra de Santa Combinha de vários riachos que se juntam. Este rio 

Azibo tem um afluente que nasce na serra de Montemél, segundo o reitor de Sambade, e corre para 

nascente por Soeima, Gebelim e Chacim. O pároco de Chacim diz que na serra nascem quatro 

ribeiros que desaguam no rio Azibo em Balsamão. O rio Sabor banha pelo nascente a povoação de 

Vilar Chão. É um rio caudaloso que aqui tem uma ponte. Este rio banha também a localidade da 

Cardenha, onde os seus moradores pescam bogas e lampreias. 

O cura de Santiago de Parada diz que a localidade está junto ao rio Sabor, que tem «curso 

arrebatado e corre todo o ano». As suas águas são importantes e valorizadas no verão. A pesca no rio 

é livre, mas, fraca todo o ano, sobretudo na primavera e verão. Pescam-se, sobretudo, barbos e bogas. 

Em todo o seu percurso é identificado pelo nome de Sabor.  

O cura de S. Tomé de Vilarelhos limita-se a mencionar que pela localidade «corre uma 

ribeira que se chama da Vilariça que nasce em Burga e desagua no Sabor». Tem um afluente que 

nasce em Sambade e divide o povoado de Vilares da Vilariça. Tinha outro afluente que passava pelo 

povoado da Santa Justa. 

A ribeira da Vilariça passa pela Quinta da Madureira, que era do Marquês de Távora.  

A ribeira da Vilariça no seu percurso «faz andar moinhos e as suas pescas são livres»; tem 4 

léguas (24 km), corre de norte a sul. Passa pelas localidades de Vilares, Valbom, Santa Comba, 

Vilarelhos, Lodões, Sampaio, Junqueira, Horta e Torre de Moncorvo onde desagua no rio Sabor. 

 

Montes e serras: 

Os párocos das localidades de Santo Amaro da Ferradosa, de S. Lourenço de Sendim da 

Serra, de São Pelágio de Eucísia (Oucisia) e de S. Bartolomeu de Gouveia informam-nos que a 

característica geográfica marcante das suas localidades é a Serra «que principia no Castelo de 

Silhade
150

, e termina em Eucízia com largura de um quarto de légua (1,5 km) e de comprido légua e 

meia (9 km); estão nas suas faldas os lugares seguintes de nascente para poente, seguindo pelo norte, 

Picões (quinta de Picões), onde principia, Ferradosa, Sendim da Serra e Eucízia, onde termina a 

poente, pelo sul, Gouveia e Cabreira (quinta da Cabreira), que é anexa de Gouveia». A serra chama-

                                                   
149 Légua portuguesa 28.168 palmos craveiros (1 palmo = 22 cm) 3 mil milhas itálicas = 6.197 metros – Castro, 

1762, Tomo I, pp. 11-12 

150 Enclave situado na margem norte do rio Sabor e que é termo de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo e 

que pertenceu ao concelho de Mós 
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se em Gouveia de Serra de Gouveia, em Eucízia, Serra de Eucízia, por cima de Sendim, chama-se 

Serra de Sendim da Serra, e junto da Cabreira e dos Picões, Serra da Cabreira. 

A localidade de Nossa Senhora da Oliveira da Cardenha situa-se nos contrafortes sudoeste da 

Serra de Gouveia que a caracterizava como terra montanhosa e cheia de fraguedos «terra pedregosa 

de ladeiras».  

A localidade de Nossa Senhora da Encarnação de Valverde situa-se no planalto a sudoeste de 

Alfândega, é caracterizada por «um pasto grande que é do concelho que chamam Valongo» e que dá 

nome à localidade; é «bom de verão e no inverno está sempre cheio de água».  

Outra importante elevação que se destaca neste concelho é a Serra de Montemel, hoje 

conhecida por Serra de Bornes. Para valorizar a sua imponência e altitude, diziam os párocos que de 

lá se avistava «a Serra da Estrela, parte do bispado de Viseu, do bispado da Guarda e do bispado de 

Miranda; do reino de Castela avista-se a Serra da Gata e do reino de Portugal a Serra de Penha de 

França»
151

. Media de comprimento «2 léguas e meia até 3» (12 Km a 18 km) e na largura «1 légua» 

(6 km). Principia de sul e poente em Vilares da Vilariça e acaba a norte e nascente no lugar dos 

Olmos (localidade hoje pertencente ao concelho de Macedo de Cavaleiros e na altura pertencia à 

freguesia de Chacim como anexa e ao bispado de Miranda). Toda ela é designada pelo mesmo nome 

e «não tem braços que tenham nomes distintos» pelas povoações que a partilham que são 

«principiando de poente ao nascente» e de sul para norte, Vilares da Vilariça e a localidade anexa 

Quinta de Colmeais, Vales, Sambade e as suas quintas anexas de Covelas e Vila Nova, Soeima, 

Gebelim, «Vila de» Chacim, S. Cristóvão «que é da Ordem de Malta
152

», Olmos, Castelões (termo 

de Bragança), Vilar do Monte, Grijó, Valbenfeito, Bornes e Burga. Os pontos mais altos chamam-se 

de Miradouro, Picaranha e Ladairo. Nascem na serra linhas de água que desaguam no rio Sabor. Em 

S. Catarina de Vilares da Vilariça «a serra que fica por cima desta povoação chama-se Fragão desde 

a Senhora do Socorro e vai até ao sítio das Bouças onde há um grande vinhago que é desta povoação 

e dos de Sambade, Covelas, Vila Nova e dos Colmeais. Esta serra é de cantaria de que se utilizam as 

populações vizinhas. Semeia-se centeio por entre as fragas e cava-se a terra com enxadões porque 

não se pode lavrar com bois». Esta serra junta-se em Burga com a Serra que chamam Miradouro ou 

Serra de Montemel, «de onde se descobre todo o vale da Vilariça». Da serra vê-se a Serra do Marão, 

a poente, e Serra de Xiabra (Sanábria) a norte, para a parte de Castela vê-se a Serra da Gata, Zamora 

e Toro. 

A serra de Montemél servia de limite ao concelho de Castro Vicente, depois de Chacim «na 

falda da serra de Montemé (como denomina o foral antigo, porque o senhorio da vila tinha a oitava 

                                                   
151 Vilares, 1926, p. 37 – As virtudes da vista panorâmica que se alcança do alto da serra são destacadas e 

testemunhadas por este autor. 

152 Hoje a localidade de S. Cristovão chama-se Malta e é uma aldeia da freguesia de Olmos, concelho de 

Macedo de Cavaleiros. 
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parte do que se lavrasse nela) circundado de outeiros», «na Quinta da Comba, que é particular e só 

tem um morador, segue por Gebelim, que é deste concelho, continua por Soeima e depois Sambade». 

«Colhia-se na serra muita castanha e pouco azeite e seda». 

Também algumas povoações se situam em vales cavados, como as localidades de S. 

Martinho de Saldonha, S. Miguel de Agrobom, Santo Apolinário de Valpereiro, no interior do 

concelho e Santa Cruz dos Vales, a oeste entre Sambade e Alfândega. 

Por estas descrições coevas podemos distinguir seis zonas geográficas.  

Duas regiões montanhosas. Uma a norte dominada pela Serra de Montemél, hoje designada 

Serra de Bornes, com a altitude máxima de 1190 metros. Abrangendo as localidades de Vilares da 

Vilariça, Vales, Sambade, Soeima, Vila Nova e Gebelim. É uma região de montanha de alta altitude 

e húmida. A segunda região montanhosa situa-se a sul entre o Sabor e a Vilariça. Esta elevação, a 

serra de Gouveia (646 metros), não é tão alta como a de Montemél e é mais agreste e seca. Esta 

elevação, com orientação sudeste-noroeste abrange as localidades de Picões, Ferradosa, Cerejais, 

Sendim da Serra, Gouveia e Eucísia.  

Os vales da Vilariça (170 metros), do Azibo (260 metros) e do Sabor (150 metros) delimitam 

geograficamente o território a poente, nascente e sul. No vale da Vilariça (cujo topónimo original, 

Valariça, identificava com mais precisão este acidente geográfico) localizam-se as povoações de 

Vilares, Vilarelhos, Santa Justa e Eucízia. Embora, as duas últimas já estejam nos contrafortes da 

Serra de Gouveia e a primeira no princípio da Serra de Montemél, na cabeceira deste vale. Só 

Vilarelhos está em pleno vale.  

Este acidente geográfico, designado de “Graben” geologicamente designa-se de “bacias 

tectónicas da Vilariça e da Longroiva (falha Manteigas-Vilariça-Bragança) ” onde se reconhece 

alguma atividade sísmica ativa
153

. 

Outra região situa-se a nascente marginando o rio Sabor e o afluente Azibo.  

As duas últimas regiões são os planaltos Alfândega/Sambade e Vilarchão/Parada/Castro 

Vicente de altitude média de 500 metros, e a separá-los os vales que compõem a bacia hidrográfica 

da ribeira de Zacarias, com o ponto mais baixo na sua confluência com o rio Sabor, com 150 metros, 

na ponte atinge 275 metros. O planalto alfandeguense/Sambade situa-se entre a serra de Gouveia a 

sul, a ribeira de Zacarias a leste, a Serra de Montemel a norte e a Vilariça a poente. O outro planalto 

situa-se entre a Ribeira de Zacarias a ocidente, o Sabor a oriente e a sul e ao norte o Azibo e a serra 

de Montemel. 

A cobertura vegetal silvestre que caracteriza este território são os matos arbustivos de urze, 

alecrim, rosmaninho, esteva, carrascal, piornos, e plantas aromáticas, o “balsam”. De porte arbóreo 

os zimbros no sul e no norte o carvalho e o castanheiro. Há registo de silvicultura de Pinheiro 

                                                   
153 Abreu-Ferreira, 1998, p. 9; Moniz, 2014, pp. 239-242. 
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Manso. O que predomina são as culturas arvenses de cereais panificáveis, hortaliças e pomares de 

oliveiras, maioritária, algumas cerejeiras e amoreiras e de outros frutos, sobretudo na Vilariça. 

A pastorícia de carneiros merinos e cabras, gado miúdo é predominante. Também as espécies 

cinegéticas de javalis, coelhos, lebres, perdizes, e os seus predadores, raposas, lobos e aves de rapina 

reproduzem-se com abundância. A pesca já escasseia, imperando as bogas, escalos e barbos, muito 

condicionados pelas linhas de água que percorrem o território, de correntes pouco regulares. Os seus 

cursos são muito violentos e abundantes no inverno e escassos ou secos no verão. O único onde se 

mantêm algum caudal no estio é o rio Sabor. Uma linha de água importante é a Ribeira de Zacarias, 

porque além de ter um curso violento no inverno e fraco no verão, foi mrco importante de divisão do 

território. Nasce no Montemel, junto a Soeima e desagua no Sabor no sítio que chamavam de Rio de 

Cabras. Esta designação Rio de Cabras é a que se reconhece na Idade Média e moderna nas 

descrições, sobretudo nos limites primeiro de Chacim e depois entre os concelhos de Alfândega da 

Fé e de Castro Vicente. A irregularidade e violência do caudal não deixou de ser aproveitada para se 

tirar partido da energia hidráulica para a moagem cerealífera, pisões de Burel ou lagares de azeite, 

que se construíram ao longo do seu curso. Aliás instalações que se assinalam em todas as linhas de 

água. No entanto a inconstância e violência dos seus caudais condicionavam bastante o uso daquelas 

instalações. 

 

Pontes e vias de comunicação: 

A mais importante travessia que havia a ligar os concelhos de Castro Vicente e Alfândega da 

Fé era a ponte de cantaria com três arcos, a ponte de Zacarias, junto à igreja da arruinada localidade 

de S. Pedro Ad vincula de Zacarias. Conta o padre que esta ponte arruinou-se e foi derrubada pelas 

inundações e enchentes violentas da ribeira no inverno de 1758. Também o cura de São Paulo dos 

Cerejais confirma a informação que a ponte de cantaria havia-se arruinado «no presente ano de 

1758». Esta informação é coadjuvada pelo cura de S. Pedro ad vincula do Castelo ao referir-se à 

obra de vulto que existe na localidade a ponte de cantaria que «se arruinou em janeiro de 1758»
154

.  

No afluente da Ribeira de Zacarias, que nasce entre Sambade e Covelas, está uma ponte de 

cantaria de um só arco 
155

 na estrada da vila para Zacarias. O reitor de Sambade dizia que esta ribeira 

chamava-se de Pedenira e tinha dois pontões de madeira junto a esta localidade, um na estrada que 

vai para aldeia dos Vales e outro na estrada que vai para a vila de Alfândega. 

A reconstrução das pontes de Zacarias, do Arquinho, dos pontões da Vilariça (na mesma via 

de comunicação) e de Valpereiro (acesso às localidades no norte do concelho), foram preocupação 

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

seguinte. 

155 Sobre a Ponte do Arquinho, ver Lopes, 1994, p. 54, notas 11 e 12 
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do executivo municipal em 1856 e 1862
156

 que arrematou a obra em 1864
157

. Sobre a construção da 

ponte o professor José Lopes segue a opinião de João Vilares que sugere que ela tenha sido mandada 

construir pela família Távora «pouco antes do suplício»
158

. Reconhece o autor que Vilares faz a sua 

afirmação sem se suporta em fontes credíveis. O autor escuda-se no relatório do fiscal camarário 

oitocentista que serviu de preambulo à obra de reconstrução da ponte, mas nem esta apresenta 

justificações
159

. O autor levanta a questão de tão importante obra ter sido construída ali? O plano de 

obra oitocentista alterou a fisionomia da ponte que de três arcos, ficou reduzida a dois, por estarem 

em mau estado
160

. A ponte foi construída recorrendo a mão-de-obra local dos moradores do 

concelho
161

. Segundo o testemunho do fiscal oitocentista, responsável da obra de reforma, a estrada 

era de continuado trânsito entre as povoações dos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, 

Alfândega e Vila Flor. Esta via era herdeira do Carreiro Mourisco
162

, que depois de passar a ponte 

de Zacarias, seguia para Castro Vicente, descia ao Sabor onde cruzava o rio na Ponte de Remondes, 

construída segundo lápide epigráfica no local em 1678, talvez pelos mesmos promotores da ponte de 

Zacarias
163

. 

Outra via importante cruzava o concelho por ocidente, pelo vale da Vilariça, era a estrada 

para Bragança (sentido norte sul) que cruzava a Quinta da Madureira, propriedade dos Marqueses de 

Távora. 

No rio Sabor, que banha pelo nascente a povoação de Vilar Chão, havia uma ponte 

rudimentar «no sítio chamado Pontão que se passa por uma escada e no verão passa-se a vau». 

Em Santiago da Junqueira havia uma ponte no limite desta localidade que estava caída havia 

muitos anos sobre a Ribeira da Vilariça. 

O abade de Castro Vicente informa que no rio Sabor, além de um pontão de pau no lugar de 

França (Vinhais), existiam três pontes de cantaria na Fervença, junto a Bragança, em Izeda e 

                                                   
156 Idem, ibidem. 

157 Idem, ibidem p. 54 

158 Idem, ibidem, p. 72 cita vilares sem indicar página. 

159 Idem, ibidem, pp. 72-73 

160 Idem, ibidem, p. 75 

161 Idem, ibidem, p. 76, nota 35 

162 Vicente, 2002, pp. 86, 120-121 - nota 384 – as estradas mouriscas, como são designadas, são herdeiras de 

outras vias de origem romana; este autor sugere que pelo planalto de Alfândega da Fé passaria uma estrada, 

atestada pela existência de vestígios arqueológicos romanos, mencionados por Alves, 2000, vol. IX, p. 474 (op. 

cit. pp. 85); Segundo este autor a arquidiocese de Braga no tempo do arcebispo D. João Peculiar tinha 

instituído uma albergaria em Peredo: «que est super fluvium Salvur» (ADB, Liber Fidei, Doc. 419, fl. 118, cit. 

por Vicente, 2002, p. 133, nota 432) destinada a apoiar os viajantes que transitavam por alguma via terrestre 

que ali passava; Balcão Vicente localiza esta Peredo na localidade de Peredo junto a Chacim, concelho de 

Macedo de Cavaleiros, no sítio onde o Azibo desagua no Sabor. 

163 Mourinho Júnior, 1985 pp. 662-663. 
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Santulhão de quatro arcos, que «está sem guardas pela enchente do rio em 1757» em Remondes com 

cinco arcos e baluartes de cantaria, que também estava «sem guardas por causa da mesma enchente»; 

havia ainda outra ponte entre a vila de Moncorvo e a estalagem da Portela com arcos de cantaria e, 

também, ficou «sem guardas por causa da enchente», e que em 1758 se estavam «de novo 

erguendo».  

O pároco de Chacim diz que no rio Azibo havia três pontes de cantaria, uma em Val da 

Porca com dois «arcos de pedra e cal com seus corta-mares», outra em Paradinha de Besteiros e 

outra por baixo do Santuário de Balsamão. 

Quanto às Barcas de travessia do rio Sabor, as Memórias Paroquiais não nos trazem notícia 

pormenorizada sobre elas. Talvez porque não tinham relevância. No entanto, não deixaremos de 

mencionar duas, pelas quais se cruzava o rio Sabor, a Barca de Silhade e a Barca de Santo Antão 
164

.
 

A travessia do Sabor em Silhade remonta ao reinado de D. Sancho I que deu esta localidade ao 

concelho de Mós. As travessias do Sabor quer em Silhade (Alfândega – Mós/ Torre de Moncorvo), 

quer em Santo Antão da Barca (Alfândega – Mogadouro – Freixo de Espada à Cinta) relacionavam-

se com outras que existiam a sul sobre o rio Douro, de nascente para poente a de Barca d’ Alva, a do 

Pocinho e a de Foz Côa
165

. A importância destas passagens fluviais destacou-se durante as guerras 

fernandinas, porque eram indispensáveis à movimentação das tropas de auxílio às praças-fortes de 

Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Penas Roias, Miranda do Douro e Bragança
166

. Sobre as 

travessias do Sabor, Castro Vicente tinha o privilégio delas inscrito no seu foral, como falaremos 

quando abordarmos este assunto.  

A toponímia e as capelas também nos ajudam a identificar alguns trajetos e vias terrestres 

que cruzavam o território. O topónimo Sendim é um dos mais evidentes. Tanto o Sendim da Serra 

                                                   
164 Como seriam essas embarcações, qual o seu aspeto, que dimensões e como se manobrava? António dos 

Santos Lopes num opúsculo editado em 1994 sobre O Santuário de Santo Antão de Parada (Lopes, António 

dos Santos, O Santuário de Santo Antão de Parada, Parada – Alfândega da Fé, 1994, pp. 14-15) conta-nos 

como era a última barca. A barca que fazia o trânsito do rio Sabor era de madeira, com fundo chato 

ligeiramente encurvado para facilitar atracagem e diminuir o contacto com a superfície revolta das águas e o 

esforço do barqueiro despendido na deslocação. A barca transportava de uma margem à outra pessoas, animais 

e cargas. Media 7 m de comprido, 3,7 de largo na entrada e 4,8 m na parte traseira. A última barca desapareceu 

em 1953. Estava aparelhada de remos usados quando o rio estava calmo, ou em caso de emergência. 

Habitualmente a barca estava presa a uma corda ou arame estendido de margem a margem que ajudava a 

deslocar a barca de um lado ao outro. Sobre este assunto cf. Abreu-Ferreira, 1998, pp. 124-135 

165 Abreu-Ferreira, 1998, pp. 128, 132, 134; Carqueja, 2007, p. 59 (cf. a legenda da imagem apresentada nesta 

obra). 

166 Carqueja, 2007, pp. 39-40; pp. 49-50 – citando dois documentos de D. Fernando publicadas pelo abade de 

Baçal primitivamente em Ilustração Transmontana, e reproduzidas em Alves, 2000, vol. IV, pp. 279 – 280: 

Doc. 95 - «Outrosy me emvyarom dizer que teem hum porto no rio Douro e barcas en el a huma legua da dita 

vila no seu termho e se a dita vila da Torre fosse perdida ou gaanhada dos inimigos o que Deos non queira 

embargar-s’ia o dito porto por tal guisa que nestas fronteyras non poderyam por aquel porto aver passagem 

para Myranda nem para Samora nem para outras partes do meu senhorio»; pp. 280-281: Doc. 96 - «E que 

outrosy ham hum porto de passagem no ryo do Doiro a huma leugua da dita vylla da Torre e a tres leuguas de 

Castella que sempre foy guardado e deffeso pello concelho da dita villa da Torre».  
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como o Sendim da Ribeira são topónimos que supomos estarem relacionados com caminho. 

Achamos que a generalização que atribui a estes topónimos origens medievais e antroponímicas é 

exagerada. Em alguns casos isso pode ter acontecido, porque se pode comprovar documentalmente 

essa relação. Mas, noutras situações temos que procurar outros fundamentos. No caso concreto a 

origem da palavra Sendim encontra-se no étimo latino semitariu (que anda por atalhos). A 

proximidade leonesa a esta região pode ter influenciado. Ainda hoje o castelhano tem a palavra 

sendero, e nós sendeiro, que ambas significam caminho, e a nossa palavra particulariza, caminho 

estreito, vereda. É nestes étimos que temos de procurar a origem de Sendim. De facto elas localizam-

se sobre duas vias terrestres. Uma que de Silhade seguia para norte para Sambade, passando 

precisamente em Sendim da Serra (o caminho da Serra), onde se encontra um local de culto a ermida 

de Nossa Senhora de Jerusalém. A outra Sendim, a da Ribeira, no caminho para Santo Antão da 

Barca, onde se situava outro santuário e outra travessia do Sabor. 

Estas travessias e caminhos que cruzavam este território tinham continuidade. Em Vilares da 

Vilariça seguia a estrada para Bragança que vinha da Barca do Pocinho ao longo do vale da Vilariça. 

A meio cruzava a estrada que ia para Vila Flor e Freixiel para ocidente ou Lamas de Orelhão a 

Norte, onde existia uma albergaria
167

. Em Sambade cruzavam-se os caminhos que de sul, de Silhade, 

seguiam para norte, Bragança, por Chacim, com o caminho que de leste vinha por Castro Vicente, 

Agrobom e depois seguia para Mirandela onde cruzava o Tua em direção a Monforte de Rio Livre a 

localidade de Ponte do Mente onde também havia uma albergaria
168

. 

  

População: 

O Numeramento de 1530 apresentava um pequeno enquadramento descritivo geográfico: 

«A villa d’ Alfandega tem hum castello derribado e malbaratado; e he de Luis Alvarez de Tavora, 

com juiridiçom com Mirandella, juízes e tabeliães por ele, direitos e rendas suas; e vivem na dita 

villa e arrabaldes 64 moradores.  

É este concelho e termo delle he de um cabo do termo ao outro, é comprido coatro legoas e é largo 

duas; e parte e confina com os concelhos seguintes; item, parte e confina com a cidade de Bragança, 

que he da dita villa à dita cidade dez legoas. Parte e confina mais com a villa de Vila Frol, que he de 

hua villa à outra tres legoas. Parte e confina mais com a villa da Torre de Mencorvo, que he de hua 

vila à outra coatro legoas. Parte e confina mais com a villa de Mós, que he de hua vila à outra coatro 

legoas. Parte e confina mais com a villa de Crasto Vicente, que he de hua vila à outra duas legoas 

grandes
169

».  

                                                   
167 PMH. Inq. pp. 1344 e 1345 

168 Idem, ibidem. 

169 Freire, 1909, pp. 241.243, 251-253, 259-264 
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Sobre Castro Vicente informava o inquérito: 

«Ho concelho de Crasto Vicente he concelho chão, sem cerqua nem castelo; tem forqua e picota; e 

he de Luis Alvarez de Tavora, com direitos e rendas; e vyvem no dito Crasto Vicente, cabeça do dito 

concelho, 44 moradores»
170

. 

Apresentamos o quadro populacional comparativo com a outra fonte que utilizamos, as 

Memórias Paroquiais de 1758. Os dados não são objetivos. Não são contabilizados por cabeça. 

Baseiam-se nos Rol de Confessados, instrumento de recenseamento com objetivos religiosos do 

cumprimento do sacramento da comunhão e da confissão. Exclui os menores de sete anos. Algumas 

localidades, dez em 26, só assinalam os maiores de 10 anos, os que cumpriram o sacramento da 

confissão e da comunhão. Significando que os menores de dez foram omissos. Só uma, Sambade, diz 

o reitor que menores são entre 130 e 150 e não estão incluídos no Rol de Confessados. Em 13 

localidades indica-se os menores com idade superior a sete anos. No entanto o valor alcançado é 

interessante, 1.874 moradores, fogos ou vizinho. 

 

Quadro 1: População em 1530 e 1758 

Concelho de Alfândega da Fé  
Numeramento 1530 Memórias Paroquiais de 1758

171
 

Localidade 
Nº. de 

moradores  
Habitantes*5 

Nº. De Fogos/ 

Vizinhos/Moradores 
Nº. DE PESSOAS 

Vila de Alfândega da Fé 

64 320 

153 Vizinhos 
532 Pessoas do rol de 

confessados 

Zacarias 14 Fogos 43 Almas 

Castelo 17 Fogos 64 Pessoas 

Sambade 

Bairro da Torre 

85 425 

46 vizinhos 943 Pessoas de comunhão e 

confissão 

130 de confissão  

130/150 Pessoas não vão no 

rol de confessados por serem 

menores; 

 

Total = 1.203/1223 

Bairrinhos 67 vizinhos 

Bairro do Meio 47 vizinhos 

Bairro Grande 79 vizinhos 

Vila Nova 27 135 33 Vizinhos 

Covelas 31 155 39 Vizinhos 

Vales 9 45 51 Vizinhos 136 Pessoas de sacramento 

Vilares da Vilariça 

Vilar de Cima (quinta 

de) 
10 50 17 Moradores 

218 Pessoas de confissão e 

comunhão e 44 de confissão 
Vilar de Baixo 24 120 45 Moradores 

Quinta de Colmeais 

(em 1758) 
- - 18 Moradores 

Vale das Cordas (1758 é quinta) 6 30 2 Vizinhos 4 Pessoas 

Pombal (1758 é sede de paróquia) 11 55 26 Vizinhos 190 Pessoas 

Vilarelhos 60 300 78 Vizinhos 
215 Pessoas de sacramentos e 

72 menores 

Adeganha 30 150 65 Fogos 176 Pessoas de comunhão e 20 

menores Nozelos (quinta de) 8 40 7 Fogos 

Junqueira (S. Filipe e Santiago de) 11 55 20 Vizinhos 
60 Pessoas de sacramento e 9 

menores 

Cardenha 38 190 83 Fogos 

226 Pessoas de confissão e 

comunhão e 22 só de confissão 

= 248 

                                                   
170 Idem, ibidem. 

171 Capela, 2007, pp. 221 – 587 
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Gouveia 11 55 

69 Vizinhos  

201 Pessoas, fora os meninos 

que não estão na idade da 

razão 
Cabreira (quinta da) 5 25 

Picões (1758 é quinta) 9 45 

91 Fogos, 

232 Pessoas de comunhão e 

confissão e 

39 de confissão maiores de 7 

anos =271 
Ferradosa (Fradosa) 1758 sede de paróquia 7 35 

Sendim da Serra 20 100 41 Vizinhos 

109 Pessoas de confissão e 

comunhão e 11 de confissão, 

32 menores de 7 anos= 152 

Cerejais (Crorejaes172
) 18 90 

49 Vizinhos 130 Pessoas 
Rio de Cabras* 4 20 

Sendim da Ribeira (Sendins), 5 25 42 Vizinhos 136 Pessoas 

Quinta do Sardão - - 20 Vizinhos 44 Pessoas 

Eucízia (Ocizya) 49 245 36 Vizinhos  
82 Pessoas de confissão e 

comunhão e 16 só de confissão  

Santa Justa 18 90 25 Vizinhos 
80 Pessoas de comunhão e 

confissão e 4 menores 

Rio de Vides (quinta de) 8 40 5 Vizinhos - 

Valverde 50 250 50 Fogos 138 Pessoas de sacramento 

Total 627 3.135 1336 4.508* 
Inclui os moradores em quintas e casais afastados Viúvas 99; solteiras 34; 

clérigos 7 

* Localidades hoje desaparecidas 

* Não estão contabilizadas as crianças menores de 7 

anos. 

 

Concelho de Castro Vicente (só as localidades do atual concelho de Alfândega da Fé) 
Numeramento 1530 Memórias Paroquiais de 1758 

Localidade 
Nº. de 

moradores  
Habitantes*5 

Nº. De 

Fogos/Vizinhos/ 

Moradores 

Nº. DE PESSOAS 

Parada 4 20 49 Fogos 
141 pessoas de sacramento e 

24 menores = 165 

Saldonha 12 60 48 Fogos  114 Pessoas de confissão 

Agrobom 42 210 65 Vizinhos 174 Pessoas de sacramento e 

28 menores = 202 Felgueiras 6 30 12 Moradores 

Gebelim 
38 190 

104 Fogos 
290 Pessoas maiores 

Quinta da Comba 1 Morador 

Vilar Chão 43 215 80 Vizinhos  306 Pessoas pelo rol de 

confessados entre maiores e 

menores 
Quinta da Legoinha 5 25 13 Vizinhos 

Valpereiro 23 115 62 Fogos 163 Pessoas. 

Soeima  40 200 93 Vizinhos 
276 Pessoas de sacramento e 

20 de confissão 

Total 268 1.340 527 1.366* 
OBS: Inclui os moradores em quintas e casais afastados; Viúvas 52; solteiras 7; 

clérigos 6 

* Não estão contabilizadas as crianças menores de 7 

anos. 

 

O número de moradores em 1530 era de 895 e a população estimada de 4.475 habitantes. A 

população, em 1758, rondaria as 9 mil pessoas, o que era significativo. 

 

                                                   
172

 Nas Memórias Paroquiais, Dicionário Geográfico, (vol. 42, nº 392, p. 194) surge uma localidade que não 

tem qualquer registo só se indica o nome e o orago que se chama S. Paulo de Sarsizais e que pertence a 

Alfândega da Fé. É uma repetição da Memória de Cerejaes (vol. 10, nº 273, p. 1865 a 1870). Este topónimo, 

como o que se indica sugere, que o topónimo pode não ter derivado de pomar de cerejeiras, mas, do cultivo do 

bicho-da-seda, de sirgo. È uma possibilidade! Pois não podemos dar como adquirido que o significado dos 

topónimos atuais tenha tido origem no que eles hoje possam significar. 
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A organização eclesiástica 

A geografia eclesiástica de 1758
173

 agrupava estas localidades em cinco grandes paróquias que 

foram fundadas durante a Idade Média. As mais antigas foram Sambade e Chacim
174

 com registos 

datados do século XII. No século XIII emergiram, por ordem cronológica de registo documental, 

Adeganha (sucessora da igreja de Santiago da Junqueira em 1201), S. Pedro de Santa Comba da 

Vilariça (1258
175

), Agrobom e Castro Vicente (1263
176

), Alfândega da Fé (1294):  

 Alfândega da Fé (S. Pedro), que tinha os curatos sufragâneos de Cerejais, Sendim da 

Ribeira, Ferradosa, Valverde, Pombal e Castelo, no concelho que a vila era sede e Vilar 

Chão no concelho vizinho de Castro Vicente; o padroado pertencia ao rei; 

 Sambade (Santa Maria de) tinha os curatos sufragâneos Vales e Sendim da Serra, no 

concelho de Alfândega e Soeima que pertencia ao concelho de Castro Vicente, e pertencia ao 

padroado régio; 

 Adeganha (Santiago de) tinha os curatos sufragâneos de Cardenha, Gouveia e Junqueira; o 

padroado desta igreja pertencia ao arcebispo de Braga;  

 Castro Vicente (S. Vicente) tinha os curatos sufragâneos de Saldonha e Parada, e pertencia 

ao padroado régio; está ausente da listagem de 1320
177

. 

 Agrobom (S. Miguel de) tinha o curato sufragâneo de Valpereiro e pertencia também ao 

padroado régio; está ausente da listagem de 1320
178

, embora no catálogo das Igrejas do 

Padroado realizado no reinado de D. Afonso IV ela exista e foi taxada em 80 libras, estando 

enquadrada na Terra de Ledra, julgado de Mirandela
179

; Esta paróquia foi integrada em 

Castro Vicente desde 1481 até ao 1585 provavelmente porque o rendimento desta abadia 

diminuiu e não era suficiente para manter conveniente mente o abade e os seus auxiliares 
180

. 

Duas paróquias, cujas sedes eram exteriores a estes territórios concelhios, tinham também 

curatos sufragâneos que pertenciam a estes dois concelhos: 

                                                   
173 Capela, 2007, pp. 221-587 

174 Costa, Avelino, 1959, vol. II, Doc. 83, p. 440, Doc. 88, p. 445-446 

175 PMH-Inq., pp. 1274-1276 – Embora remonte ao século XII quando provavelmente ocorreu a doação ao 

mosteiro de Santa Maria de Bouro. 

176 Louzada, 1613, ms. In IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121, fl. 517 – Sugere o documento que 

a igreja de S. Miguel de Agrobom e de Castro Vicente eram sufragâneas de Santa Maria de Sambade. Mais 

adiante no texto voltaremos a desenvolver este assunto, porque se relaciona com a doação de Pedro Fernandes 

da administração do território à comunidade de Sambade.  

177 Almeida, Fortunato de, 1971, vol. IV, pp. 110-111 

178 Idem, ibidem. 

179 Louzada, 1613, ms. In IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121, fl. 519. 

180 Idem, ibidem, fl. 518v, fls.524v e 886 
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 Na Vilariça, a paróquia de Santa Comba da Vilariça (S. Pedro de), do padroado monástico 

de Santa Maria de Bouro, tinha os curatos sufragâneos de Vilares da Vilariça, Vilarelhos, 

Santa Justa e Eucízia; 

 Chacim (Santa Comba de) tinha o curato sufragâneo de Gebelim e também pertencia ao 

padroado régio. 

 

 

Mapa 2: Organização religiosa do Território de Alfândega da Fé em 1758. 
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O passado recuado de Alfândega 

O que se conhece hoje do passado de Alfândega da Fé? A carta arqueológica do concelho 

traz-nos informações sobre a existência de vestígios de povoações muralhadas e atalaias de carater 

militar que existiram no território de Alfândega da Fé. Ruínas de antigas povoações. Vestígios de 

outro tempo que podemos recuar ao período da Idade do Ferro
181

, romanização e provável 

prolongamento pela Alta Idade Média, aspeto nunca objeto até ao momento de qualquer intervenção 

ou estudo arqueológico que provasse essa permanência. 

A organização territorial no período da Idade do Ferro e Romano era completamente 

diferente daquele que emergirá na baixa Idade Média.  

Estudo arqueológicos recentes desenvolvidos no concelho vizinho de Macedo de Cavaleiros 

comprovam que o território de Alfândega encontrava-se no extremo sul da região asturiana. Eram o 

território Zoelorum (dos Zoelas), uma das tribos que pertenciam à região das Astúrias no momento 

da conquista romana no primeiro século antes de Cristo. Os Zoelas eram um povo de cultura 

Celtibera aparentados culturalmente com os Galaicos a ocidente e com os Vaqueus da Meseta, a 

oriente
182

. 

No período romano esta região pertencia ao Conventus Asturiano, com sede em Asturica 

Augusta (Astorga), primeiro na Tarraconensis e depois da reforma de Diocleciano, no século IV, 

paasou a integrar a provincia da Galecia. Durante este período a região da meseta dispunha de 

escassos núcleos urbanos, que contrabalançava com grandes latifúndios monumentalizados 

possuídos pela aristocracia provincial, senatorial e indivíduos ligados à administração imperial
183

. 

Segundo Chavarría Arnau nesta região há as «villas más impresionantes que se construyeron en 

Hispania durante la época tardoantigua». Em Alfândega o único vestígio comprovadamente romano 

foi uma moeda encontrada no castelo
184

. 

 

 

                                                   
181 Um vestígio que é atribuído a este período é o Castro da Marruça na freguesia de Parada que é assinalado na 

Memória Paroquial de 1758 da localidade de Vilar Chão como o Castro da Amarração, situado no seu limite 

com Parada (IAN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográfico de Portugal, Vol. 41, nº 282, p. 1737-

1740 – Vilar Chão) 

182 Tereso, 2008; Campomanes Calleja, 2007 

Barranhão, 2005, 35 pgs; Lemos, 2002, pp. 40-43 

183 Chavarría Arnau, 2004-2005, 187-204 

184 Vicente, 2002, p. 85, citando o abade de Baçal que regista este achado no volume IX (Alves, 2000, vol. IX, 

p. 474); até ao momento é um achado isolado e descontextualizado o que não prova a presença romana na 

localidade, embora nas redondezas elas abundem. 
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Mapa 3: O Território Asture (in, Campomanes Calleja, Enrique, Asturias y su historia. Señas de 

identidade de una tierra, 3ª. Edi., Gijón, Editorial Picu Urriellu, 2007) 

 

No período que medeia o século V e o século VIII são escassas as informações sobre a 

história deste território. Segundo o que alguns historiadores espanhóis propuseram, em contraponto à 

teoria do despovoamento do vale do Douro, corrente defendida por Sanchez-Albornoz, foi que o 

modelo de sociedade das populações do norte da península, com um caracter gentílico e feudal, 

gozando de larga autonomia política, sobreviveu à romanização e depois à ocupação islâmica. No 

entanto, a sua distribuição pelo território permitia que vastas regiões se mantivessem ermas
185

. Isso 

constatou Avelino Jesus da Costa relativamente às paróquias transmontanas da arquidiocese de 

Braga, identificadas porque o topónimo sobreviveu até ao século XII, indicadas na Diviso 

Theodomiri
186

 do século VI, os pagi de Panóias, Ledra e Brigantia
187

, não sendo possível saber se as 

                                                   
185 Martin Viso, Iñaki, “ La articulación del poder en la cuenca del Duero: el ejemplo del espacio samorano 

(siglos VI-X)”, in, Anuario de Estudios Medievales, nº. 31, fasc. 1º, 2001, pp. 76-77 

186 Teodomiro foi rei visiogodo que governou entre 561-570 e sucedeu Ariamiro, primeiro rei suevo que 

abjurou a heresia cristã ariana e se converteu ao catolicismo; durante o governo de Teodomiro realizou-se o Iº 

Concílio de Braga em 561. Sucedeu-lhe Miro (570-583) que convocou o IIº Concilio de Braga (572) onde se 

procedeu à organização da igreja sueva; Miguel Novo, J, “Lugo en los tempos oscuros. Las menciones 

literarias de la ciudad entre los siglos V y X (III)”, in Boletin do museo Provincial de Lugo, pp. 177-193. 

187 No entanto podemos levantar a questão que as paróquias indicadas eram as católicas e quais eram as que se 

mantiveram Arianas ou pagãs? Esta talvez seja uma questão difícil senão impossível de responder, porque a 

vitória católica no reino Suevo eliminou os vestígios da organização religiosa anterior. 



 

53 

 

restantes Pagi nomeadas estariam ou não em Trás-os-Montes
188

. José Marques, num artigo recente, 

apresentou uma síntese sobre este assunto
189

, onde esclarece que no século VI, quando se fez a 

Divisio Theodomiri ou Parochiale Suevicum, a diocese de Braga estava organizada em trinta 

paróquias, dezoito implantadas em núcleos populacionais mais desenvolvidos (vici), com territórios 

amplos, e doze implantadas em núcleos demográficos mais reduzidos e dispersos (Pagi). As 

paróquias transmontanas identificadas eram Panóias (Pannonias)
190

, Ledra (Laetera)
191

 e Bragança 

(Brigantia)
192

. José Marques considera que as paróquias de Aliste e de Valaritia (embora sendo 

extrapolações no texto original) estavam integradas em outros Pagi e se situavam nesta região leste 

da arquidiocese de Braga. Eram portanto paróquias sedeadas em núcleos populacionais de reduzida 

dimensão e dispersos por um território vasto. Joaquim Maria Neto, na sua obra A leste do território 

bracarense
193

 pretende identificá-las autonomamente e partindo disso desenvolve um mapa onde 

pretende assentar as restantes. Apoia-se num exercício apriorístico meramente dedutivo e hipotético 

ensaiado por Avelino Jesus Costa (que abandonou porque lhe faltavam elementos de suporte), que a 

lista de paróquias estava ordenada geograficamente
194

. Os argumentos que Joaquim Maria Neto 

recolheu para alicerçar a sua tese são anacrónicos e descontextualizados do período que o autor 

pretende interpretar. Recorreu a documentação do século XIII que foi produzida num contexto 

político diferente. Porque não teve em conta que tanto o povoamento como a organização política do 

território que estamos a estudar sofreu grandes transformações entre o fim do século IV e o século X, 

pelo que pouco ou nada permaneceu igual. 

A arqueologia medieval, por escassez de estudos e por falta de dados devidamente 

comprovados, não tem permitido avaliar o que de facto ocorreu nesta região entre aquelas datas. Os 

estudos documentais citados permitem no entanto concluir, para já, que o território seria 

escassamente povoado e disperso.  

A organização política local que vigorou durante o reino visigodo nesta região, designada 

por sappos, abrangia um território que abarcava todo o ocidente samorano até ao rio Sabor, num 

conjunto de unidades de poder local que sobreviviam marginalmente aos reinos Suevo e Visigodo
195

. 

                                                   
188 Costa, 1997, vol. 1, 2 Edi, p. 367; Pierre David, 1957, pp. 68-69; Marques, 2002, pp. 44-49. 

189 Marques, 2002, pp. 44-49. 

190 Identificada com atual região de Vila Real. Na baixa Idade Média, século XI a XIV a região ainda era 

identificada com este nome. 

191 Identificada com atual região de Mirandela. Na baixa Idade Média, século XI a XIV a região ainda era 

identificada com este nome. 

192 A região de Bragança e Lampaças na baixa Idade Média (século XIII) estendia-se até ao planalto 

alfandeguense, como informa as inquirições de D. Dinis de 1288. 

193 Neto, 1975, pp. 30- 44 

194 Idem, ibidem, p. 30 

195 Martin Viso, Iñaki, 2001, pp. 82-83 



 

54 

 

A única relação que estes poderes locais têm com o poder central é com a atividade militar, judicial e 

fiscal. No entanto esta organização política devia coincidir com a organização religiosa
196

. No século 

VIII, a civitas de Zamora é única localidade importante que dominava esta região.  

A invasão islâmica de 711 pode não ter abalado as estruturas sociopolíticas dominadas pelas 

elites locais, estabelecendo com elas acordos políticos que as subjugava ao novo poder da 

Península
197

, enquanto estabeleciam acampamentos militares de tropas berberes para manter a 

ordem. Estas tropas auxiliares berberes eram marginalizadas pelo poder político cordovês, eram 

lideradas por árabes e estavam estacionadas nas zonas periféricas do norte peninsular. Isto conduziu-

os à revolta contra os dirigentes árabes nos anos 40 do século VIII. Martin Viso sugere que a rebelião 

berbere e a ação desencadeada pelo poder muçulmano para a subjugar, pode ter provocado a sua 

dispersão e estabelecimento na região e desestabilizado a organização sócio-política profundamente 

debilitada desde o fim do domínio romano
198

. A anarquia que se seguiu e o isolamento das 

comunidades provocaram debilidades que as tornaram objeto de incursões por parte de bandos 

armados que se dedicavam a saquear algumas civitates, caso de Zamora
199

.  

A desorganização política permitiu as bem-sucedidas campanhas dos reis asturianos Afonso 

I e do irmão Fruela ao longo do Douro. A recuperação e restauração da autoridade por parte da 

monarquia asturiana nesta região do Douro ocorreria depois da batalha de Polvoraria em 878, que 

permitiria proceder ao “povoamento” de Zamora em 893, com moçárabes de Toledo
200

. As incursões 

omíadas continuariam a assolar a região e Zamora constitui-se como um importante objetivo militar, 

sendo o centro nevrálgico para o sucesso da campanha omíada para submeter a Yilliqiyya
201

, como os 

muçulmanos designavam o reino cristão das Astúrias, e submeter sob a sua autoridade toda a 

península.  

A batalha de Simancas de julho de 939 entre o rei leonês Ramiro II e o califa Abderramham 

III, travou a campanha vitoriosa das tropas muçulmanas e seus aliados.  As forças muçulmanas do 

califa retiraram-se da batalha de Simancas, deslocaram-se e foram perseguidas pelos cristãos até ao 

sítio que os muçulmanos chamavam de Alhândega, o Barranco. E aí desenrolou-se o derradeiro 

confronto, dias depois de Simancas. As tropas muçulmanas atrapalharam-se com a emboscada dos 

cristãos e debandaram. Para os cristãos de Ramiro II foi mais uma estrondosa batalha, como se relata 

                                                   
196 Idem, ibidem, p. 85. 

197 Idem, ibidem, p. 89. 

198 Idem, ibidem, p. 89. 

199 Idem, ibidem, p. 90. 

200 Idem, ibidem, pp. 106-107 

201 Galiza, segundo a crónica de Ibn Hayyan. 
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na Crónica de Sampiro
202

. Para os muçulmanos foi uma fuga desastrosa sem grandes consequências 

como relatou Ibn Hayyân na Crónica del Califa Abderrahmân III an-Nâsir entre 912 y 942, exceto 

os bens pessoais do califa, a cota de malha e o livro pessoal do Corão, que ficaram no campo de 

batalha
203

. Hoje não é possível determinar onde se desenrolou o confronto, mas, as suas 

consequências estão relatadas na crónica cristã de Sampiro, que nos diz que no ano 940 o rei Ramiro 

procedeu ao povoamento do vale do rio Tormes
204

, «Depois, no segundo mês, foi em uma expedição 

à ribeira de Tormes, e ali povoou cidades desertas. Foram estas Salamanca local de acampamentos 

antigos, Ledesma, Ripas, Banhos, Alphandiga, Penha e outros muitos castelos, que seria fastidioso 

enumerar»
205

. Surpreendente é que aparece um topónimo semelhante a Alfândega, Alfandiga, e nas 

imediações de Salamanca. E a atual Alfândega está próximo do território “povoado”, ou submetido, 

por Ramiro em 939. Será que se refere à mesma localidade ou a localidades diferentes?  

Um dado relevante a ter em conta relativamente ao facto de esta região permanecer povoada 

é a hagiotoponímia de rito hispânico, sobretudo Santa Comba
206

. O hagiotopónimo aparece cinco 

vezes na região central do território transmontano, mais abrigado e melhor defendido. Submetidos à 

autoridade régia asturiana, as comunidades que ali habitavam conservaram sempre algum grau de 

autonomia
207

. Eram comunidades cuja economia assentava na exploração do meio envolvente 

sobretudo na pastorícia. Partilhavam entre si laços de parentesco. O povoamento estruturava-se em 

pequenos assentamentos constituídos por aldeias e bairros
208

.  

                                                   
202 Ferreras, Historia de España - Apendice, Parte XVI, 1727, p. 41; Gómez-Moreno, 1921, pp. XCVI-CIX 

203 Viguera, 1981, pp. 323-326. 

204 Martin Viso, Iñaki, 2001, p. 111; Idem, 2002, p. 54 

205
 «Postea secundo mense azeyfam ad ripam Turmi ire disposuit, et civitates desertas ibidem populavit. Haec 

sunt Salamantica sedes antiqua castrorum, Letesma, Ripas, Balneos, Alphandiga, Penna et alia plurima 

casteila, quod longum esset praenotare»: Ferreras, Historia de España - Apendice, Parte XVI, p. 41 

206 Na região que estamos a estudar temos duas localidades cujo hagiotopónimo é Santa Comba, Chacim e 

Santa Comba da Vilariça, além do monte de Santa Combinha junto a Lamas de Orelhão. Além das citadas, as 

inquirições de 1258 registam outras duas a paróquia de S. Geraldo de Santa Comba Nova (PMH-Inq. p. 1311 – 

atual localidade do concelho de Macedo de Cavaleiros) e Santa Comba de Rossas (PMH-Inq. p. 1320 – atual 

localidade do concelho de Bragança).  

207 Martin Viso, 2001, pp. 112-114; sobre a questão do ermamento ver Amaral, 2007, pp. 48-55. 

208 Martin Viso, 1993, vol. XI, p. 37; Esta característica que observamos na região em estudo, onde os 

povoados mais antigos se acolhem nas encostas do Montemél (serra de Bornes), Santa Comba da Vilariça (as 

aldeias de Vilarelhos e Vilares, suas dependentes), Sambade e Chacim (também possuíam uma rede de aldeias 

suas dependentes, Soeima e Covelas a norte, e Sendim da Serra a sul na dependência de Sambade, e Gebelim 

na dependência de Chacim), e onde se desenvolverá a autoridade senhorial. Para sul desse território, entre a 

serra e o Douro, regiões mais expostas, vai-se estruturar um povoamento sob a autoridade régia entre 1152-

1286: Freixo de Espada à Cinta, Mós, Urros, Penas Roias, Mogadouro, Junqueira, Ansiães, Vilarinho da 

Castanheira, Santa Cruz da Vilariça, Torre de Moncorvo e Vila Flor. Mogadouro é uma exceção porque 

procede de uma doação senhorial à ordem do Templo e será esta instituição que vai proceder ao seu 

povoamento. 
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Durante mais de 100 anos assim vão permanecer até que definitivamente a campanha do rei 

Fernando I, Magno (1035-1065) afastou da região o perigo muçulmano
209

. 

A sucessão deste rei em 1065 levou à divisão pelos filhos do património régio e do governo 

do reino e a sua fragmentação. Garcia ficou com a parte ocidental, o reino da Galiza, onde se 

localizavam os condados Portucalense e de Coimbra, Sancho II com o reino de Castela, Afonso VI 

(1065/1072-1109) com o reino de Leão, e Urraca
210

 com o senhorio de Zamora, sob a dependência 

de Afonso. Esta partilha terá consequências para a definição política futura da região 

transmontana
211

, uma vez que provocou uma série de conflitos entre irmãos que procuraram, cada 

um por si, reunir sob um único cetro o património paterno. Garcia procurou ampliar o seu domínio 

da Galiza à custa dos bens da irmã Urraca, integrando o ocidente samorano
212

. O período 

politicamente conturbado foi marcado por exílios, prisões e assassinatos, do qual emergiu Afonso 

VI, rei de Leão, que uniu de novo os reinos cristãos.  

A restauração da diocese de Braga pelo bispo D. Pedro, iniciada sob a tutela régia de 

Garcia e finalizada pelo irmão Sancho II, reveste-se de grande relevância, política
213

, 

localmente, ao usar como argumento a Diviso Theodomiri, estendia para leste o território 

reclamado até ao rio Esla (Aliste) entrando em conflito com outras autoridades eclesiásticas, 

nomeadamente a diocese de Astorga, situada no reino de Leão, que também argumentava ter 

direitos de posse sobre o território
214

. Essa política foi depois adotada e desenvolvida pelo 

conde D. Henrique que percebeu a importância da diocese de Braga, no desenvolvimento da 

sua própria ambição política, apoiada pelas linhagens da nobreza regional
215

. Após a morte 

do conde, D. Teresa procurou cimentar a sua autonomia face a Leão, procurando alianças na 

Galiza, que por sua vez não escondiam as suas ambições autonómicas
216

.  

                                                   

209 Idem, ibidem, pp. 119-120 

210 Também a outra irmã Elvira será contemplada com património. 

211 Prieto, 2010, pp. 35-60 – nota 13. 

212 Idem, ibidem, p. 52, nota 83 - “su hermano el rey don Garcia de Portogal tomo a su hermana donna Vrraca 
la meatat de quanto le diera su padre en el su regno”, citando a Primera crónica general, cap. 817 (ed. cit., t. II, 

p. 497). 

213 Idem, ibidem, p. 35, op. Cit. Em nota: Amaral, 2007, pp. 237-238. 

214 Costa, 1997, vol. I, pp. 33-34 – disputa resolvida entre as duas dioceses em 1145 e 1188; Marques, 2009-

2012, p. 463. A reclamação de Astorga sobre o leste transmontano assentava na reconstituição do antigo 

conventus asturicense, que se estendia para sul até ao Douro.  

215 Sottomayor-Pizarro, 2013, p. 35 

216 Vicente, 2002, p. 131; Balcão Vicente acrescenta que as pazes entre as irmãs Urraca e Teresa trouxeram 

vantagens territoriais a esta última, que juntou aos seus domínios as tenências de Sanábria, Tui, Ourense e 

Baronceli. 
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Seria durante o reinado de D. Afonso VI que se desenvolveria e intensificaria a 

feudalização do território por mandato régio
217

. Na região de Trás-os-Montes, a linhagem de 

Bragança tinha esse mandato legitimado por um casamento com uma filha do rei. Os 

conflitos relacionados com a transição do condado portucalense para o reino de Portugal vão 

envolver a disputa daquela região
218

. O encontro de Zamora entre os primos Afonso VII e 

Afonso Henriques decidiria o destino da Galiza e de Trás-os-Montes. A Galiza, por ser o 

berço de Afonso VII, permaneceria unida à coroa de Leão, enquanto o ocidente samorano se 

integraria nos domínios de Afonso Henriques
219

. Só bastava assegurar a fidelidade dos 

senhores que governavam aquela região.  

No Livro de Linhagens do Conde D. Pedro
220

 está registada uma historieta um pouco 

anedótica e fantasiosa que narra como Afonso Henriques assegurou a fidelidade dos senhores de 

Bragança e consolidou a sua autoridade sobre aquele território, que eclesiasticamente estava sob o 

domínio do arcebispo de Braga.  

Este episódio tem como protagonistas o rei D. Afonso Henriques, Sanches Nunes de Barbosa 

(casado com a irmã do rei, Dona Sancha Henriques), D. Gonçalo Mendes de Sousa, mordomo do rei, 

e D. Fernão Mendes Braganção II, cognome o Bravo. O acontecimento burlesco passou-se num 

banquete em Coimbra nos anos anteriores ao encontro de Zamora. Durante o repasto a nata escorria 

pela barba do D. Fernão Mendes e isso motivou risada dos comensais, pelos modos rudes do 

Braganção de estar à mesa e de comer. Fernão Mendes não gostou e guardou rancor (no texto sanha) 

ao rei e a Gonçalo Mendes de Sousa, pela chacota de que foi alvo. Ameaçou que nunca os 

acompanharia mais na hoste, até que se retratassem da ofensa. Essa ofensa só seria corrigida quando 

lhe fosse dada a Terra de Gonçalo Mendes de Sousa (a Terra de Panóias) e em casamento a irmã do 

rei
221

. Aconteceu que a irmã do rei, Sancha Henriques, enviuvou de Sancho Nunes de Barbosa
222

, e 

D. Afonso Henriques concedeu-a em matrimónio a Fernão Mendes Braganção II, que em arras lhe 

doou parte da Terra de Bragança. O casamento não frutificou e extinguiu-se em 1160
223

 com o 

                                                   
217 Martin Viso, 2001, pp. 121 

218 Sottomayor-Pizarro, 2013, pp. 29-58 

219 Idem, ibidem; Martin Viso, 2002, pp. 49-74. 

220 Mattoso, 1980, Volume II, Tomo I, Livro de Linhagens [LL], pp. 436-437 

221
 Mattoso, 2007, p. 76 e 106; Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 228 

222 Segundo também se sugere a infanta repudiou o marido para servir os desígnios diplomáticos do irmão. 

223 Um ano antes em 1159, Fernão Mendes e Sancha Henriques confirmaram a carta de foro de Trevões (c. de 

S. João da Pesqueira) que D. Afonso Henriques outorgou a povoadores e a sua doação à Sé de Lamego (PMH 

Inq. p. 1095). 
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falecimento do Braganção
224

. E como não tiveram herdeiros parte desse território de Bragança 

passou a ser terra do rei
225

. 

Não sabemos, com certeza se essa transferência de território e a constituição do reguengo 

aconteceu pelas arras de casamento entre a infanta e o Braganção, ou se esse domínio se deveu a uma 

apropriação posterior a esse casamento, pelo facto do enlace não ter frutificado, fazendo do rei e seus 

sucessores herdeiros, ou porque se entendeu que todo o território livre dentro de uma tenência 

pertencia ao rei, ou simplesmente porque toda a terra pertencia e estava na alçada do rei como senhor 

suserano. Tudo são hipóteses e possibilidades
226

! 

No Livro de Linhagens do Conde D. Pedro
227

 e nas Chronicas breves e memórias avulsas de 

Santa Cruz de Coimbra
228

 encontramos um relato de uma provável e hipotética conversa entre pai e 

filho, em que aquele lhe dá as terras desde Coimbra até Astorga, que justificam a legitimidade de D. 

Afonso Henriques em se assenhorear daquele território
229

. Quando o conde D. Henrique morreu, o 

filho herdou diretamente o condado Portucalense. As terras de Zamora e Astorga mantiveram-se na 

posse do rei leonês. Embora D. Afonso Henriques se fizesse cavaleiro na catedral de Zamora, 

segundo contam as crónicas, perante os senhores da terra. As crónicas pretendem registar que esse 

ato feudal significou uma forma de tomar posse legítima de um território que fora senhorio do pai, 

onde também se incluía a tenência de Bragança, cuja posse não estava assegurada pelo rei português.  

Quando D. Henrique, em 1096, recebeu o condado Portucalense como dote pelo seu 

casamento com a infanta D. Teresa Afonso, todo o território a leste da linha de Chaves até ao rio 

Douro não estava incluído naquela circunscrição
230

. A Terra de Bragança pertencia à Terra de 

Zamora que tinha sido dada por D. Urraca ao cunhado conde D. Henrique para firmar a sua 

fidelidade, quando sucedeu no trono do pai D. Afonso VI de Castela-Leão 
231

. E só vigoraria 

enquanto o conde vivesse, não era transmissível aos seus sucessores. 

  

                                                   
224 Marques, 2010, p. 29 

225 Mattoso, 1980, Volume II, Tomo I, pp. 436-437- [LL] - Sobre esta possibilidade cf. Nota seguinte. 

226 Maria Alegria Marques equaciona esta hipótese (Marques, 2010, p. 29) 

227 LL. Vol. 2, T. 1, p. 123 – O conde D. Pedro deve ter buscado este relato ao documento seguinte que 

citámos, porque há coincidência do assunto e do modo como ele foi transmitido. 

228 PMH-Scriptores, p. 26 (3ª), 29 (4ª crónica breve) - «(…) E ante que morresse chamou ante sy aquelle seu 

filho affomso anriquez e disselhe: filho toma esforço no meu coraçom, toda terra que eu leixo que he d’ estorga 

ataa Leom e ataa coinbra nom percas della nunhuma cousa, ca eu a tomey com muito trabalho (…)» 

229 Vicente, 2002, p. 128 – Face a esta pretensão se justifica as doações régias de bens prediais nesse território 

aos mosteiros de Moreruela e S. Martinho de Castanheda 

230 Sottomayor-Pizarro, 2007, p. 851. 

231 Mattoso, 2007, p. 34. 
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Capitulo Iº: CONSTRUINDO UM TERRITÓRIO 

 

A região de Bragança que hoje conhecemos era muito diferente daquela que existia quando 

Portugal nasceu pelo acordo de Zamora de 1143. Era uma região que oscilava entre duas realidades 

políticas o reino de Leão e o novo reino de Portugal. Era um feudo possuído por uma importante 

família e sua linhagem: os Braganções. Esta família tinha bastante prestígio social e político por 

causa da sua ascendência à família real Leonesa/Castelhana
232

, dividindo-se entre duas obediências, 

para eles qualquer uma delas era legítima.  

Assegurar a permanência desta região no seio da nova monarquia e fidelizar os seus senhores 

foi a preocupação do nosso primeiro rei D. Afonso Henriques
233

. Depois dele, os seus sucessores 

preocuparam-se em promover uma política de povoamento que melhorasse a defesa daquela região e 

diminuísse o poder e a influência daquela família. O rei que melhor cumpriu esse desígnio foi D. 

Dinis, sobretudo nos anos anteriores ao Tratado de Alcañices de 1297
234

.  

  

A Terra de Bragança e os seus tenentes: Os Braganções 

A tenência de Bragança oscilava a sua fidelidade entre o rei de Leão e o rei de Portugal. Foi 

o rei de Leão que os fez seu representante na região e a quem eles tinham por obrigação prestar 

vassalagem e obediência. A emergência autonómica do novo reino portucalense tinha como 

                                                   
232 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 226 

233 Mattoso, 2007, p. 76 

234 Sottomayor-Pizarro, 2007, p. 850; sobre este assunto cf. Amaral, 1998, p. 967-986; estes autores fazem uma 
análise rigorosa e crítica sobre a interpretação que se faz deste acontecimento ao longo da história; ainda sobre 

o mesmo tema veja-se o artigo de Baquero Moreno, 1998, p. 641-653, acerca dos acontecimentos políticos que 

antecederam esse acontecimento e as suas consequências, relacionado com o estado de conflituosidade social, 

nomeadamente nobiliárquica, em Castela. Aliás a intervenção do rei português no conflito vizinho teve 

sobretudo um objetivo claro, a conquista territorial, celebrado com os casamentos dos infantes portugueses 

com os infantes castelhanos. Achamos que o resultado deste acontecimento teve repercussões também em 

Trás-os-Montes, território que D. Dinis assegurou antecipadamente com a sua política administrativa. O 

Tratado de Paz e Amizade entre D. Dinis e Sancho IV de Castela em Alcañices seria posteriormente ratificado 

no reinado de D. Afonso IV e Afonso XI, porque na realidade, a conflituosidade nobiliárquica que existia no 

reino de Castela permanecia. 
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prioridade assegurar o território governado pelos condes portucalenses. Para assegurar a 

permanência do território braganção no seio do novo reino o nosso primeiro rei adotou como 

estratégia política, atraído-o e fidelizando-o através de um casamento político. A historieta que 

contámos ilustra como a política de casamentos entre a irmã do nosso primeiro rei e o senhor de 

Bragança é paradigmática da forma como D. Afonso Henriques consolidou a sua autoridade e 

ganhou território.  

Embora a Terra de Bragança se tenha tornado terra do rei português, os senhores que a 

administravam, continuaram a exercer as funções de tenentes, cabendo-lhes administrar aquele 

território, em nome da entidade suprema que era o rei, sob as perspetivas, militar, judicial, civil e 

económica.  

A origem desta família radica nos caudilhos locais que asseguraram durante largo período da 

reconquista, pelo menos na transição dos séculos X para o XI o governo desta região promovendo a 

sua defesa e o seu povoamento. Dois importantes cenóbios serviam esta família: S. Salvador de 

Castro de Avelãs, junto a Bragança, e Santa Maria de Moreruela, situado a norte de Zamora. 

Também os reis D. Afonso Henriques e D. Sancho I doaram a estes institutos eclesiásticos 

importantes bens fundiários naquela região e concederam importantes privilégios, de forma a agradar 

a família patronal, ou a captá-los para a sua esfera de influência. 

A gestão dos poderes outorgados pelos tenentes, como eles o interpretavam, permitia-lhes 

conceder de pleno direito privilégios de povoamento a algumas localidades
235

. Nesta perspetiva se 

insere o foral dado por Fernão Mendes Braganção a Numão (1130)
236

, e as doações de Santo Estevão 

na Vilariça aos Hospitalários
237

 e de Mogadouro aos templários
238

, e também o ato de delimitação 

territorial de Chacim concedida por Pedro Fernandes aos homens de Sambade
239

. 

Também quando D. Afonso Henriques dá carta de foral a Freixo de Espada a Cinta (1152-

1157), a Mós (1162) e Urros (1182), entre os confirmantes que atestam o documento encontramos 

Domnus Petrus Fernandi, D. Pedro Fernando, filho e sucessor de Fernão Mendes Braganção na 

chefia da linhagem e no governo da tenência de Bragança. O rei não age à revelia de quem manda na 

terra
240

. 

                                                   
235 A mesma liberalidade gozou os condes portucalenses quando concederam cartas de foro, de couto e outros 

privilégios a instituições, senhores e povoações dentro do território por eles administrado, sem que para isso 

necessitassem de confirmação do rei seu suserano. Essas liberalidades amplificaram-se na crise política que 

ocorreu na sucessão de Afonso VI entre as irmãs Urraca e Teresa. 

236 Reis, 1989, p. 156 

237 PMH-Inq., pp. 1274-1276 

238 PMH-Inq, pp. 1278, 1279; Cf. Reis, 1989, p. 259, a propósito do foral de Longroiva e doação aos 

Templários em data anterior a 1145; Mattoso, 2007, p. 92 

239 PMH-Inq., p. 1315 

240 Azevedo, 1958, Vol. 1, Tomo I, Doc. 284, pp. 363-366, Doc. 347, pp. 462-466 
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Quando o rei D. Sancho celebra o acordo com o mosteiro de Castro de Avelãs, em 1187 ou 

1194 e troca a herdade de Benquerença que era do mosteiro por bens reguengos, de S. Julião e a 

igreja de S. Mamede, as localidades de Argozelo e Pinelo, terras próximas de Vimioso, também 

esteve entre os presentes o senhor da Terra
241

. Esta troca da herdade de Benquerença estará 

relacionada com fundação da vila de Bragança e a concessão aos seus moradores da carta de foral em 

que lhes doa a vila e a terra de Lampaças, para eles povoarem
242

. Deste modo constituiu-se o julgado 

de Bragança que se estendia até ao planalto alfandeguense como atesta as inquirições de D. Dinis 
243

. 

 

O Governo da Terra 

A organização administrativa do território no século XI e XII estava assente nas Terras que 

eram governadas por famílias nobres, as principais do reino, que exibiam o título de Ricos-Homens. 

Estes nobres estavam relacionados com a família real de Leão e a sua antecessora a linhagem dos 

reis das Astúrias, por laços de sangue
244

 ou de vassalagem. A sua legitimidade advinha dessa ligação, 

isso proporcionava a mobilidade entre ambos os reinos quando achassem conveniente 
245

.  

O papel dos tenentes
246

, o rico-homem, nas suas terras era, não só, administrar os bens 

próprios que possuía de herança, mas também representar o rei em todos os seus aspetos. Eles 

tinham o poder de julgar, cobrar impostos, comandar as milícias e exercer a autoridade pública
247

. 

Esse papel permaneceu ao ponto de D. Afonso III, em maio de 1253, numa carta expedida de Santo 

Estevão de Chaves e remetida ao concelho de Bragança, concede aos moradores da vila e das aldeias 

do termo o privilégio de remirem todos os direitos régios pagos por ano em dois mil morabitinos. 

Mas, deviam continuar a pagar ao rico-homem do rei, quando pousava nas aldeias, mil morabitinos 

de aposentadoria. Dos dois mil morabitinos que o concelho de Bragança tinha de dar ao rei, o rico-

homem não podia reclamar nenhuma participação. Também quando o rico-homem passasse pelo 

caminho (quando fecerit transitum per caminum) devia comer a expensas próprias – o jantar (debet 

                                                   
241 Azevedo, 1979, Vol. 1, Doc. 21, pp. 33-34, Doc. 23, pp. 36-37, Doc. 24, pp. 38-39; entre os confirmantes 

está Pedro Fernandes. 

242 Idem, ibidem, Doc. 24, pp. 38-39 e Doc. 31, pp. 49-50: no codicilo ao primeiro testamento de D. Sancho 
expressa claramento os valores expendidos na construção dos muros e municiamento de Benquerencia, alusão 

clara que indentifica este lugar com Bragança; Reis, 2004, p. 337. 

243 PMH – Inq D. Dinis 

244 A família da Maia pretendia ser descendente de Ramiro II das Astúrias, pelo seu filho Aboazar Ramires – 

cf. Sottomayor-Pizarro, 1999, vol. I, pp. 251-252 e notas respetivas; Rei, s/d, pp. 8-15 – Este autor sugere que a 

família da Maia, além de laços que a unia à família régia asturiana, também tinha ascendência aristocrata árabe. 

245 Sottomayor-Pizarro, 2010, pp. 889-924 

246 Mattoso, 2011, p. 313 – sobre quando surgiu a diferenciação social entre a nobreza, quando alguns fidalgos 

(filii bene natorum) começaram a exercer poderes públicos com senhores das Terras (domini terrae) 

247 Mattoso, 2011, p. 290 
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comedere de suis denariis) - e não devem os aldeões serem constrangidos a recebê-los – 

aposentadoria (et non debet eis aliquid accipere contra voluntatem suam)
248

. Por este documento 

vemos que as funções do rico-homem eram outorgadas pelo rei que exercia a tutela superior como 

seus mandatários. E que muitos dos supostos esbulhos que a nobreza praticava sobre os bens 

reguengos, e de que os povos se queixam nas Inquirições, estavam cobertos por alguma legitimidade 

da função que desempenhavam. O exercício do cargo era remunerado e para obterem essa 

remuneração os tenentes obrigavam todos os moradores no território por eles administrado a 

suportarem esse encargo. Quando não o faziam voluntariamente ele, ou os seus agentes, obrigavam-

os a cumprir, ou então tomava as suas propriedades fazendo-os seus foreiros
249

. Ou então recebiam 

por parte dos concelhos bens patrimoniais em substituição dos encargos exigidos
250

. O que o 

documento expressa é a introdução de limites e de regulamentação que disciplinasse o exercício 

desse poder. Só perante esta convenção podemos falar do exercício abusivo do cargo de tenente 

pelos ricos-homens. 

A centralização do poder régio na administração do território foi demorada e decorreu desde 

o reinado de D. Afonso Henriques e concluiu-se com D. Dinis. Começou, num primeiro momento, 

por conceder aos moradores das novas localidades o privilégio da proteção do rei, através de cartas 

de foral e de aforamentos coletivos. Outra mudança na organização territorial foi a divisão das Terras 

em Julgados sob a administração direta do rei, no reinado de D. Afonso II. Com D. Afonso III, os 

atos administrativos de maior impacto foram as inquirições de 1258, de que não resultaram 

consequências imediatas, e a criação de dois novos cargos dependentes e auxiliares do rei a partir de 

1261, o meirinho-mor e os meirinhos de comarca que intervieram na disciplina das contendas 

senhoriais e na aplicação da justiça régia
251

. O rei pretendia substituir a legitimidade e autoridade dos 

senhores das terras assente na tradição e do nascimento por outra que fosse determinada e concedida 

por ele. 

Outra mudança circunstancial que veio auxiliar a política régia, decorria da tradição da 

partilha sucessória que as linhagens de ricos-homens faziam do território sob sua administração, 

pelos seus diversos membros, descendentes, protegidos e vassalos tanto laicos como eclesiásticos, 

que se traduzia na fragmentação dos bens senhoriais por herança, por casamento, ou por doação pia: 

                                                   
248 Ventura, 2011, Livro I, Vol. I, Doc. 13, p. 26 

249 Temos que ter alguma cautela de generalização na afirmação que fizemos porque se alguns esbulhos eram 

abusivos, outros estavam acobertados por alguma legitimidade decorrente da função que desempenhavam; 

inclusive quando usavam de violência sobre alguns povoadores que provocavam a morte. Os ricos-homens 

tinham essa legitimidade. 

250 É o que se entende do ato de doação de bens que o concelho de Santa Cruz fez a Poncio Afonso de Baião, 

quando exerceu o governo da tenência de Bragança e depois a Nuno Martins de Chacim, quando lhe doaram 

parte de Vilarelhos - PMH-Inq., pp. 1274-1276 – ato que não foi contrariado por D. Dinis na sentença da 

inquirição de 1288, significando que foi um ato legítimo exercido pelo Senhor da Terra (dominus terrae) 

251 Mattoso, 2011, p. 292 – cita Ventura, 1992, vol. I, pp. 96-100. 
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«A nobreza portuguesa viveu um processo de incoerência estratégica interna, que em muito 

embotou a sua capacidade de reacção face a uma política régia de cunho centralizador. Refiro-me, 

como se sabe, à adopção do modelo linhagístico desde meados do século XII, mas com a 

manutenção de um sistema de transmissão hereditária dos bens patrimoniais, ou seja, o agnatismo
252

 

político convivia com um cognatismo
253

 patrimonial, e nem o elevado índice de celibato foi capaz de 

evitar a ‘pulverização’ da maior parte dos patrimónios das linhagens»
254

. 

Também o «facto de D. Dinis ter contado com uma série de circunstâncias favoráveis à 

execução da sua política de centralização régia: a extinção biológica de uma grande parte das mais 

importantes linhagens aristocráticas, a debilidade patrimonial da nobreza, fruto das permanentes 

partilhas nobiliárquicas»
255

. Estes foram fatores que influenciaram decisivamente os acontecimentos 

políticos no reinado de D. Dinis. 

A nobreza no século XIII dividia-se entre Nobreza de Corte e Nobreza Regional, segundo 

proposta de José Augusto de Sottomayor-Pizarro, que por sua vez cada uma delas se subdividia; a 

«Nobreza de Corte que (…) se dividia entre Alta e Média. A primeira integrava, para além da 

Família Real, os membros das linhagens que praticamente desde a fundação do reino exerciam os 

principais cargos e/ou funções curiais (…) Era por isso nestas linhagens que se concentrava grande 

parte do poder político e militar, e também senhorial, sobre um património territorial volumoso e 

normalmente mais expressivo nas regiões de origem (…) A segunda era constituída por elementos de 

linhagens que em boa parte tinham resultado da segmentação das mais antigas, e que exerciam 

funções de grande proximidade com os monarcas, já como conselheiros, meirinhos-mores de 

comarca, alcaides das principais cidades, e que também detinham patrimónios com uma dimensão 

razoável, normalmente localizados na área acima referida (…) [A] Média Nobreza Regional (…) 

segmento mais elevado da Nobreza Regional apenas difere do anterior (…) pelo facto de as 

linhagens que o compunham não fornecerem – ou muito raramente o fazerem – elementos com 

presença junto dos monarcas, e da sua implantação patrimonial ser mais estável, isto é, mais 

localizada em torno da área de origem, onde detinham um número mais reduzido de quintãs e de 

casais. A Nobreza Regional Inferior, por fim, tinha uma expressão quase estritamente local, muitas 

vezes detectável apenas num julgado. (…) as linhagens da Nobreza Regional eram também fruto da 

                                                   

252 De agnado, o que se transmite por linha masculina. 

253 De cognação, relação de parentesco por via feminina. 

254, Sottomayor-Pizarro, 1999, vol. II, pp. 565-592 

255 Sottomayor-Pizarro, 2013a, p. 281 



 

64 

 

segmentação das linhagens mais antigas e venerandas da aristocracia fundacional do reino, mas que 

gradualmente tinham sofrido um processo de erosão patrimonial» 
256

.  

 

Os territórios já não eram possuídos exclusivamente pelos membros da linhagem principal e 

tradicional. Numa política de alianças e influências, havia a prática de casamentos entre os troncos 

principais e troncos secundários ou vassalos emergentes. 

Todas estas linhagens possuíam nas suas terras importantes cenóbios monásticos sob seu 

patrocínio e proteção, para onde encaminhavam importantes donativos pios. Os de Bragança, na sua 

área de influência, eram patronos de dois mosteiros, S. Salvador de Castro de Avelãs
257

 (Beneditino), 

panteão familiar, às portas de Bragança, e Santa Maria Moreruela (Cisterciense)
258

, localizado em 

terras leonesas, a norte de Zamora, e para estes dois mosteiros enviavam donativos pios. Os seus 

patrimónios concentravam-se no território dos atuais concelhos de Bragança, Mirandela, Macedo de 

Cavaleiros
259

, Vimioso, Miranda e Vinhais. Também as ordens militares do Templo e do Hospital 

beneficiaram com doações da linhagem bragançã 
260

. Quando os cistercienses se estabeleceram em 

Portugal, os Braganções decidiram ser patronos do mosteiro de Santa Maria de Bouro. Doaram-lhes 

o padroado e a localidade de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça no tempo do rei D. Sancho I 
261

. 

Seguindo o exemplo dos seus senhores, também os povos encaminharam para as igrejas e ordens 

religiosas e militares muitas doações de terras que possuíam e que passaram a ficar isentas de foro. 

As instituições religiosas que receberam doações de bens foram, a sul junto ao Douro em Ansiães e 

na terra da Ledra, o mosteiro de S. Pedro das Águias 
262

 (cisterciense) e a norte junto a Vinhais, S. 

Martinho da Castanheda
263

 (beneditino) localizado junto ao lago de Sanábria e Santa Maria de 

                                                   
256

 Sottomayor-Pizarro, 2013a, pp. 279-280 

257 Vicente, 2002, pp. 668-673 

258 LL, Vol. II, Tomo I, p. 440 – Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 226; Vicente, 2002, pp. 685-694 

259 Gradíssimo, 2014, p. 122, 126, 140, 150. 

260 Uma doação identificada foi a dos Castelos de Mogadouro e de Penas Roias por Fernão Mendes Braganção 

ou o filho Mendo Fernandes à Ordem do Templo, ou a doação à Ordem do Hospital também por Fernão 
Mendes de Freixiel e de Santo Estevão sobre Lodões, na Vilariça – PMH-Inq, pp. 1278, 1279; Cf. Mattoso, 

2007, p. 92; Vicente, 2002, pp. 696-703 e 705. 

261 Achamos que foi no tempo de D. Sancho I (1185-1211) porque este rei vai também doar àquele mosteiro o 

reguengo de Macedo do Mato – Cf. Azevedo, 1979, Vol. 1, Doc. 216, pp. 321-322.  

O mosteiro de Santa Maria de Bouro tinha bens em Valverde, no julgado de Lamas de Orelhão, doada no 

tempo do rei D. Afonso II, PMH-Inq, pp. 1302. 

262 PMH-Inq, pp. 1270, 1272 – que recebeu doações de bens em Mascarenhas (Mirandela), e no julgado de 

Ansiães, sobretudo. 

263 Gradíssimo, 2014, p. 122, 123; PMH-Inq, pp. 1337 – O mosteiro possuía bens na localidade de S. Cipriano 

de Aveleda, julgado de Bragança (atual localidade de Aveleda e Rio de Onor, no concelho de Bragança).  
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Montederama (cisterciense) junto a Ourense
264

. Os outros institutos religiosos que receberam 

património localizado no centro do território Braganção foram os centros de peregrinação de Santa 

Maria de Rocamador 
265

 (França) e Santa Maria de Roncesvales 
266

 nos Pirenéus. 

Quem foram os indivíduos desta linhagem que governaram este território desde o século XI? 

 

 

Quadro 2: Tenentes da Terra de Bragança (1128-1284) 

Nome Data Reinado Fonte: 

Fernão Mendes de Bragança II [1128-

1150/1160] 

D. Afonso Henriques Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume I, p. 239 

Mem Fernandes de Bragança II [1146-1147] 

Pedro Fernandes de Bragança, Ledra [1169-1192] 
[1211-1218] 

D. Afonso Henriques 
D. Sancho I 

Aparece como confirmante em diversos 
documentos, sobretudo no foral de Mós, 
Doação de Silhade a Mós, Documentos 
relacionados com as igrejas de Sambade e 
Chacim. 

Fernando Fernandes de Bragança 1192-1204 
1218-1232 

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

Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume I, p. 233. 

Ponço Afonso de Baião  [1204-1218] D. Sancho I 
D. Afonso II 

Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, pp. 297; 
PMH-Inq, pp. 1273-1274 

[Vasco Mendes de Sousa] 1233-1236 D. Sancho II Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 212 

Acumulou com o governo da tenência de 
Panóias: 1229-1235 – Não está relacionado 
com a família de Bragança 

Fernão Garcia de Bragança 
(Primo direito de Fernando Fernandes 
de Bragança) 
Armou cavaleiro o primo Nuno 
Martins de Chacim 

1237-1238 D. Sancho II Idem, ibidem, pp. 228-232 
LL38B6 

? 
[Fernão Fernandes Cogominho – 
Hipótese] 

[1239-1252] D. Sancho II Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 231, nota 
32: Fernão Fernandes Cogominho possuiu em 
enfiteuse bens em Bragança que haviam sido 
de Garcia Pires, além de ser tio de Nuno 
Martins de Chacim (p. 234, nota 48) 

Fernando Lopo 1253 D. Afonso III Ventura, 2011, doc. 32, pp. 65-68 

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

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

Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume I, p. 244 

 

 

                                                   
264 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo de Além-Douro, lv. 2, fl. 204-205 – este mosteiro tinha duas granjas 

situadas em Cidões e Vilar de Peregrinos, onde exerciam jurisdição cível, além de propriedades em Ousilhão, 

Nunes, Zoio, Penhas Juntas, Nozedo, Eiras e Edrosa. 

265 PMH-Inq, pp. 1273-1274 – Esta instituição recebeu bens em Vilarinho da Castanheira no tempo do rei D. 

Sancho I. 

266 Essa propriedade situava-se em S. Facundo de Crespos, Julgado de Vinhais, na qual havia sido criado Nuno 

Martins de Chacim (recebido como filho) durante 3 anos, pelo foreiro dela D. Domingos de Crespos, e deixou 

de pagar foro ao rei (ficou isenta); despois dessa estadia, D. Domingos doou-a a Roncesvales - PMH-Inq, 

pp.1338-1340; Alves, 2000, vol. IV, p. 40; Também na localidade de S. Vicente de Bragança havia uma 

propriedade, vinhas e casas doada a Santa Maria de Roncesvales - PMH-Inq, p. 1288. 
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José Augusto de Sottomayor-Pizarro salienta a importância dada a esta família pelo autor 

anónimo do Livro Velho de Linhagens. Ela é a segunda das cinco mais importantes e influentes 

famílias do reino de Portugal
267

. O Livro Velho de Linhagens diz que esta linhagem descende do 

abade de Castro de Avelãs, D. Alão que tomou por mulher a filha do rei da Arménia
268

 quando esta 

se hospedou no mosteiro em peregrinação a Santiago de Compostela. O Livro de Linhagens do 

Conde D. Pedro diverge nos protagonistas e diz que foi Mendo Alão que tomou à força «hua filha d’ 

el rei d’ Armenia que ia em romaria a Santiago e fege em ela dom Fernam Meendez, o velho»
269

. 

Sottomayor-Pizarro informa que a versão do Livro Velho estará mais próxima da possível origem 

desta linhagem. Desta ligação nasceu D. Mendo Alão.  

Verdade ou não o que aconteceu, importava valorizar socialmente a linhagem e conferir-lhe 

uma ascendência Régia e mais ainda de uma princesa oriental, onde ainda governava um 

descendente de Constantino (o império Bizantino) e onde o cristianismo tivera origem. O ato em si é 

violento, forçado e não consentido. O que o genealogista pretende alcançar é que a descendência saiu 

de ventre régio, mesmo que tivesse sido concretizado recorrendo a violência. Isso não é importante. 

O que importa é que os descendentes dessa relação eram merecedores de consideração e respeito, 

honrarias e mercês dos reis, porque também eles eram descendentes de reis, porque descendiam da 

filha do rei da Arménia.  

Este Fernão Mendes, o velho, filho de Mendo Alão, casou com uma filha bastarda do rei D. 

Afonso VI de Leão
270

. O que se pretende realçar com este casamento com uma filha de Afonso VI, o 

que conquistou Toledo em 1085, é filiar as relações desta linhagem com a monarquia castelhano-

leonesa obtendo tanto da monarquia portuguesa como da leonesa as honrarias indispensáveis ao 

estatuto social desta família. Os Braganças tinham tanta legitimidade como os descendentes de D. 

Urraca e de D. Teresa a disputar a herança daquele grande rei. O Braganção era cunhado de D. 

Teresa e de D. Urraca, a sucessora de D. Afonso VI de Leão e Castela, e os filhos Afonso VII, rei de 

Castela-Leão, e D. Afonso Henriques, rei de Portugal, eram primos direitos dos filhos daquele 

casamento
271

. 

  

                                                   
267 Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 225. 

268 Idem, ibidem, p. 239, cf. Comentário a) que aborda o estudo sobre esta princesa Arménia. 

269
 LL, vol. 2 Tomo 1, p. 440 

270 LL, vol. 2 Tomo 1, p. 440 

271 Sobre a genealogia desta linhagem e suas ramificações, complementarmente ao Quadro 3 que apresentamos 

na página seguinte ver: Ferreira, 2009, Esquema genealógico III: Trava – Trastâmara, Palmeira – Pereira, 

Tougues, Bragança, Cabreira – Ribeira  



 

67 

 

Quadro 3: 

 

 

  

  

  

Garcia Pires de Bragança, o Ledrão (senhor da 

Terra de Ledra)  

c.c. Gontinha Soares de Tougues 

Fernão Pires 

de Bragança 

Teresa Pires 

de Bragança 

cc.  

Afonso 

Hermiges de 

Baião 

(d) 

Vasco Pires de 

Bragança, o 

Beirão 

Nuno Pires de Bragança, Filhos ilegítimos 

Com Maria Fogaça (mãe de Fernão Fernandes 

Cogominho (a) 

Pero Garcia de 

Bragança 

Mor Garcia de 

Bragança (b)  

Outros 

filhos (c). 

Fernão 

Fernandes de 

Bragança 

Segue. 

Último 

representante 

desta linhagem 

por via varonil foi 

um filho de 

Gonçalo Nunes de 

Bragança, vivo 

em 1290 (f). 

Rui Nunes 

de Bragança 

 

Fruilhe Nunes de Bragança 

c.c.  

Martim Pires de Chacim (g) 

Martim Pires 

Tavaia c.c. Aldonça 

Pais Marinho 

 

Pôncio 

Afonso de 

Baião 

cc. 

Mor Martins 

de 

Ribavizela 

(e) 

Nuno 

Martins de 

Chacim 

Segue: 

Álvaro Martins 

de Chacim 

Aldonça Martins 

Tavaia c.c. Rui 

Nunes de Chacim 

 

a) Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume II, p. 648 – Maria Fogaça era viúva de Fernão Guedaz Guedeão 

b) Mor Garcia de Bragança era irmã de Pero Garcia de Bragança que da relação incestuosa nasceu Martim Pires Tavaia 

c) Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 225 

d) Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, pp. 235, 293, 297 

e) Descendência: Pedro Ponces de Baião (PMH-Inq, pp. 1273-1274), Estevainha Ponces de Baião, Maria Ponces de Baião e Sancha Ponces de Baião 

f) Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 225 

g) Idem, ibidem, pp. 241-242 – sobre a paternidade o autor sugere que se chamasse Pero Estriga. 

C 

D. Alão, Abade de Castro de 

Avelãs; Da filha do rei da 

Arménia teve: 

 

 

Mendo Alão 

 

Fernão Mendes I, o Velho; 

casou com ?. 

 

D. Sancha Henriques; Casou 

1.º com Sancho Nunes de 

Barbosa, da linhagem dos 

Sousa; filhos que segue: 

2º Casamento com Fernão 

Mendes de Bragança sem 

descendentes 

 

D. Afonso VI, Rei de Leão 

e Castela 

 

 

Filha bastarda: 

 

D. Teresa Afonso, Casou 

com D. Henrique de 

Borgonha, teve: 

 

D. Urraca Afonso, casada 

com Raimundo de 

Borgonha teve: 

 

D. Afonso Henriques, Rei de 

Portugal, segue. 

 

D. Afonso VII Rei de 

Castela Leão. Segue. 

Froilhe Sanches de Barbosa: 

 

D. Pedro Fernandes, o 

Ledra 

 

 

Mendo Fernandes 

 

Fernão Mendes de Bragança, o 

Bravo  

1º Casou com Teresa Soares da 

Maia teve os filhos que segue:  

2º Casamento, não houve 

descendência 

Linhagem dos Senhores de Bragança 
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Pedro Fernandes, Braganção, de cognome Ledra, sucedeu ao pai Fernão Mendes II como 

senhor ou Tenente da Terra de Bragança, no tempo de D. Sancho I. O nome deste senhor ainda era 

recordado pela testemunha na inquirição à igreja de Santa Maria de Sambade em 1258, dizendo que 

esta era possuída pelos filhos e netos daquele senhor
272

. Pedro Fernandes foi casado com Froilhe 

Sanches de Barbosa
273

, a filha do primeiro casamento da segunda mulher do pai, Fernão Mendes 

Braganção II (o primeiro matrimónio do pai foi com Teresa Soares da Maia)
 274

 . 

Do terceiro filho, Nuno Pires de Bragança que se juntou com Maria Fogaça, nasceram dois 

filhos Rui Nunes Coldre e Froilhe Nunes
275

. Froilhe Nunes, por ser ilegítima, foi dada em casamento 

ao vassalo Martim Pires de Chacim
276

, de condição social inferior
277

, que usava o sobrenome 

Chacim, por desempenhar um cargo de administração nessa localidade, por mandato do Senhor da 

Terra
278

.  

Na época o casamento era um ato político de alianças e meio de estreitar laços familiares e 

assegurar fidelidades. Casar uma filha com um vassalo era um ato de confiança e reforço da absoluta 

fidelidade e integração no núcleo da família. Também, para os vassalos, o casamento com uma filha 

do seu senhor, mesmo bastarda, representava uma oportunidade para ascender socialmente e ganhar 

património fundiário. Deste casamento nasceram duas crianças: Nuno Martins de Chacim e Álvaro 

Martins de Chacim
279

. 

  

                                                   
272 PMH-Inq pp. 1307-1308 

273 PMH-Inq p. 1275, LV 2U8, p. 59 – Conferir descendência, a mais relevante para este estudo no quadro 

anexo. 

274 LV 2F6 e LV 2U8 

275 LL 38A1-38G8; Sobre este assunto cf. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 234, nota 47. 

276 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 241-242 – Sugere que o pai deste Martim Pires de Chacim fora Pero 

«Estriga», um dos proprietários da Vila de Rendufe, Terra de Montenegro que em 1258, pertencia a Nuno 

Martins de Chacim e salienta as diferenças sociais entre ambos os nubentes. 

277
 Mattoso, 2011, p. 537. 

278 Cf. Nota 132 – por ele ser descendente de um individuo natural de Rendufe, isso sugere-nos que ele 

estivesse em Chacim cumprindo um mandato de governação dessa terra. 

279 Sottomayor-Pizarro,1997, vol. I, p. 243 – além destes tiveram Maria Martins de Chacim e Sancha Martins 

de Chacim; ambas casaram e tiveram descendência. 
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Quadro 4: Genealogia de Nuno Martins de Chacim (a) 

cc. 1º. 
Sancha Pires 

Correia 

cc. 2º. Teresa Nunes Queixada - Filha de Sancha Pais de Alvarenga e 
Nuno Mendes Queixada (b). 

Caso extraconjugal com Maria Gomes de Briteiros, 
que foi freira em Arouca (c) 

Maria Nunes 
Acha (d) 
Gomes Nunes 
Outra filha 

Heitor Nunes (+ 1304) 
c.c. Marquesa Gil de 

Soverosa e não teve 

descendentes legítimos (e) 

Gil Nunes 

cc. 
Maria Martins Zote 

Álvaro Nunes,  
Sancho Nunes,  
Sancha Nunes,(g)  
Urraca Nunes,  
Teresa Nunes  
Pero Nunes (h). 

Rodrigo ou Rui Nunes de Chacim ou Bocarro 
c.c. 

Aldonça Martins Tavaia 

Nuno Rodrigues Bocarro, 
que foi morto em 

Miranda, sobre o Douro e 
não teve descendentes 

(SEGUE) 

Maria Rodrigues  
c.c. 

Martim Fernandes 
Barreto 

 Diogo Nunes de Chacim, 
Ilegítimo, mãe, Maria 
Fernandes moradora em 
Chacim (f) 

Sancha Gil 
cc. 

Pero Ponce das 
Astúrias (i) 

 

Nuno Martins Barreto 
CC 1ª Maria Anes, com descendência; 

CC 2º Beringueira Rodrigues com descendência  

 Joana Peres 
c.c.  João Afonso, filho 

bastardo de D. Dinis em 
1315. 

Isabel Peres 

cc. 
Pedro Fernandes de 
Castro, o da Guerra 

(j) 

Rodrigo Peres 

Gil Martins Barreto (cc. Alda Rodrigues e teve 
filhos; casou 2º c/ Elvira Gonçalves, s/ descendência) 

Afonso Martins Barreto (cc. Leonor Fernandes) 

Álvaro Martins Barreto (c. em Sevilha, s/ 
descendentes), 

  (Sancha ou) Beatriz Martins Barreta cc. João Peres 
Portel, s/ descendência; casou 2º com Vasco Afonso 

Alcoforado do Mogadouro e teve dois filhos (l) 
 

 

 Constança Martins Barreta (c.c. Raimundo Anes), 
nasceu uma filha; esta teve um filho, Gomes 

Lourenço de Beja, que foi “vogado e vilão” e que 
“meteu quanto mal e quanta rebeldia pode ante el rei 

D. Dinis (…) e o infante D. Afonso” (m).  

 

 

a) LD 12 I 6 - Sottomayor-Pizarro,1997, vol. I, p. 243, nota 7 - «Nuno Martins teve dezasseis filhos, três do primeiro casamento, doze do 
segundo e um de barregania, num cômputo global de oito filhos e oito filhas. Daqueles casaram cinco, mas só dois tiveram filhos legítimos 
varões, um teve um filho bastardo. Tanto quanto sabemos, o apelido Chacim não terá sequer chegado a ultrapassar os meados do século XIV. 
Advirta-se, porém, que um neto de Nuno Martins, e seu homónimo, filho de Urraca Nunes e de Martim Anes do Vinhal, está documentado com 
o apelido Chacim, pelo que é possível que a sua descendência o tenha continuado.» 
b) No Livro do Deão chamam-no Nuno Mendes Queixada (LD 18 J 7); no Livro Velho de Estevão Mendes Queixada (LV 1 BO 10). Optámos 
pelo primeiro porque está em consonância com a proposta que Sottomayor-Pizarro apresenta (vol. I, 1997, p. 246). 
c) LD 11 AD 8, 11AD 9 

d) c.c. Fernão Esteves Pintalho. 
e) LD 4 L 6 e 4 L 7; LL 24F4, 24F5, 24F6 e 24F7; 
f) Legitimado em 10 de abril de 1320 pelo rei D. Dinis (IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 131) 
g) A filha de Sancha Nunes de Chacim, Aldonça Lourenço de Valadares casaria com Álvaro Pires de Castro, filho bastardo de Pedro 
Fernandes de Castro, o da Guerra (Sottomayor-Pizarro, 1987, p. 29) 
h) LD 18 J 7 – cf. Para mais pormenor Sottomayor-Pizarro,1997, vol. I, pp. 246-249 – Álvaro Nunes de Chacim, morreu s/ descendência; 
Sancho Nunes de Chacim, cavaleiro, cc Teresa Vasques Zagomba, teve uma filha sem descendência; Sancha Nunes de Chacim, cc. Lourenço 
Soares de Valadares; Urraca Nunes de Chacim, cc. Martim Anes do Vinhal; Teresa Nunes de Chacim, cc. Fernão Pires de Barbosa; Pêro 

Nunes de Baião [Chacim]; Berengária Nunes de Chacim, Branca Nunes de Chacim, Martem Nunes de [Chacim], Froilhe Nunes de Chacim, 
estes seguiram a carreira religiosa e não tiveram descendentes. 
i) LL, 38 H 8, 38 H 9 - Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 250, 
j) Sottomayor-Pizarro, 1987, p. 29; deste casamento nasceram dois filhos Fernando e Joana. 
l) Sottomayor-Pizarro, 1997, volume II, pp. 618-619 – Vasco Afonso Alcoforado era o quinto filho de Afonso Pires Alcoforado e de Aldara 
Gomes Frade. Ganhou a alcunha do Mogadouro porque teve bens naquela localidade (nomeadamente a localidade da Paradela – IAN/TT, 
OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 6, doc. 294) – Foi Alcaide de Mogadouro e sucedeu-lhe em 1347, no reinado de D. 
Afonso IV, o filho Afonso Vasques Alcoforado (IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 6, doc. 212); “Afonso 
Vasques, filho de Vasco Afonso Alcoforado, cavaleiro, e de Beatriz Martins” – IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 

7, doc. 338; como dissemos deste casamento nasceram dois filhos, um já vimos, o outro era uma filha e chamou-se Aldara Afonso Alcoforado 
que casou com João Mendes Vasconcelos (Sottomayor-Pizarro, 1987, p. 41); LL 26 P 6 
m) LL. 26 Q 6  
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Nuno Martins de Chacim casou duas vezes, o primeiro matrimónio foi com Sancha Pires 

Correia, do qual nasceram 3 filhos. Só uma das filhas, Maria Nunes Acha casou com Fernão Esteves 

Pintalho, da linhagem de Bravães e teve descendência. 

Casou em segundas núpcias com Teresa Nunes Queixada. Deste matrimónio resultaram doze 

filhos. Para o nosso estudo interessa o primogénito e herdeiro Heitor Nunes de Chacim. Que foi, em 

1299, cavaleiro e Meirinho-mor no Entre-Douro-e-Minho
280

. Casou com Marquesa Gil de Soverosa e 

não teve descendentes. Morreram ambos em 1304, enquanto decorria o litígio com o rei acerca dos 

limites de Castro Vicente e Balsamão com o seu senhorio de Chacim
281

.  

Heitor Nunes teve um filho bastardo, Diogo Nunes, de uma mulher de nome Maria 

Fernandes, moradora em Chacim. A legitimação só ocorreu dezasseis anos depois do falecimento do 

pai em 10 de abril de 1320
282

.O rei usou este privilégio do seu arbítrio «que el aja aquelas onrras 

quam os outros filhos dalgo que som letimos per mim».  

Da descendência do filho, Gil Nunes de Chacim, nasceria a mulher de João Afonso, filho 

bastardo de D. Dinis, Joana Peres.  

Nuno Martins de Chacim teve também uma relação com Maria Gomes de Briteiros, que foi 

freira em Arouca, provavelmente na juventude
283

, que pertencia a uma das mais prestigiadas famílias 

do reino, os Briteiros. Este caso resultou num filho bastardo Rodrigo ou Rui Nunes de Chacim, ou 

Bocarro
284

. Em 1265, Nuno Martins de Chacim pediu ao rei, D. Afonso III, que lhe legitimasse o 

bastardo para que pudesse herdar os bens paternos legitimamente, junto com os irmãos legítimos
285

. 

Este filho bastardo teve dois filhos do casamento com a parente Aldonça Martins, filha de 

Martim (ou Martinho) Tavaia e neta de Pero Garcia, Braganção
286

. O casamento serviu para 

aproximar dois ramos da mesma linhagem reforçando os laços, sobretudo relativamente aos 

domínios fundiários. Este Martinho Tavaia possuía bens, alegadamente reguengos, no julgado de 

Santa Cruz da Vilariça, doados pelo concelho, segundo o testemunho das inquirições de 1258
287

. 

Deste casamento houve descendência, por Maria Rodrigues, que foi amante de D. Dinis, mas, desta 

relação não houve descendentes. Casou com Martim Fernandes Barreto, que descendia de um ramo 

                                                   
280 Sottomayor-Pizarro, Vol. I, p. 250 – Cf. Notas 49 e 50 

281 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 35v a 36 

282 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 131 - Sottomayor-Pizarro, Vol. I, 1997, p. 250. 

283 Porque é que afirmámos esta hipótese, porque a neta Maria Rodrigues foi amante de D. Dinis e em 1292 

recompensada por isso - Sottomayor-Pizarro, Vol. I, p. 245 – Cf. Nota 22. 

284 LD 6 AU 9, LD 11AD 9, LD 14 R 9 

285 Ventura, Leontina, Vol. 1, Coimbra, 2011, p. 407 – A sua legitimação em 1265 deve ter ocorrido quando já 

era adulto, provavelmente quando contraiu matrimónio com a prima. 

286 LD 11 AD 8, 11 AD 9; cf. Quadro genealógico dos Bragança. 

287 PMH-Inq, pp. 1274-1277  
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dos Sousas e dos de Ribavizela
288

 e teve sete filhos. Estes Barretos, segundo as inquirições, possuíam 

bens fundiários em Izeda, Bornes na vertente norte da Serra de Montemél e em Chacim, herança dos 

Braganções
289

.  

Pelas inquirições de 1258 podemos conhecer a extensão do património fundiário de Nuno 

Martins de Chacim em 1258
290

. Há uma testemunha da paróquia de Santiago da vila de Bragança, 

que conta como este senhor, acompanhado de cavaleiros e clérigos das ordens, impediram que 

povoadores desta vila, portanto vassalos do rei, fossem povoar os vilares velhos, privilégio 

concedido pelo foral de Bragança
291

. Este é um exemplo do choque entre duas autoridades a feudal e 

a concelhia, estando a primeira em regressão e a segunda em expansão. A feudal procurava manter 

as suas prerrogativas tentando neutralizar e submeter a concelhia que procurava ultrapassar a 

intermediação dos ricos-homens e disputar-lhes o poder.  

Conta-nos uma testemunha que o concelho de Lamas de Orelhão deu dois casais reguengos a 

Nuno Martins de Chacim
292

. Este senhor e o tio D. Joanes compraram metade da vila de Moredo
293

. 

Possuía ainda os vilares de Santala, Macedo e Santiriz
294

. Em Vale da Porca, deu uma terra reguenga 

para sustento do sobrinho, que se tornou escudeiro e que vive nela, exigindo serviços
295

. Outra 

testemunha da mesma localidade disse que este senhor deu para sustento do filho a propriedade de 

Quintela, que era foreira ao rei
296

.  

Em Santa Cruz da Vilariça, Nuno Martins de Chacim apropriou-se de vários bens reguengos, 

inclusive a aldeia de Vilarelhos e metade da aldeia de Ribeira de Prados. Embora alegasse em sua 

defesa contra o depoimento da testemunha, que tinha sido o concelho de Santa Cruz da Vilariça que 

lhe havia dado a aldeia, já no tempo do rei, D. Afonso III
297

.  

                                                   
288 LL, 26 L 4  

289 PMH-Inq pp. 1306, 1307,  

290 Acrescenta-se as referências que José Augusto de Sottomayor-Pizarro indica nas identificações dos 

descendentes de Nuno Martins de Chacim - Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 244-250 – Cf. Notas 15-53; 
cf. Vicente, 2002, também este autor, ao longo do seu trabalho recorre à mesma fornte que estamos a usar para 

determinar quais os bens possuídos por Nuno Martins de Chacim 

291 PMH-Inq pp. 1289-1291 – na paróquia de Cerapicos Nuno Martins de Chacim tinha a herdade de 

Zorpozinhos, Vilar de Paradias, Macedo e Sancis 

292 PMH-Inq p. 1301. 

293 PMH-Inq p. 1305. 

294 PMH-Inq p. 1306. 

295 PMH-Inq p. 1314 – recurso ao amádigo no aumento do património senhorial 

296 PMH-Inq p. 1315 – idêntico caso citado na nota anterior. 

297 PMH-Inq pp.. 1274-1277 
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Também em Parada de Infanções Nuno Martins de Chacim possuía o quinhão, de um vilar 

velho, que a mãe, Froilhe Nunes, tinha comprado por 30 morabitinos leoneses aos povoadores dela. 

Depois este senhor comprou aos homens daí o Vilar Velho de Coelhoso por 100 morabitinos
298

.  

Noutro caso, D. Nuno Martins de Chacim comprou a Teresa Gomes e a Sancha Gomes, o 

padroado da igreja de S. Vicente de Vimioso, que lhes tinha sido oferecida em dote por Fernando 

Fernandes de Bragança, quando foi senhor da Terra
299

. E muitos outros bens espalhados pela região, 

reguengos que foram apropriados por compra, de forma violenta, cedidos, ou herdados. 

«Esta linhagem foi ocupando as terras que anteriormente foram dos senhores de Bragança. 

Assim, graças ao matrimónio de Martim Pires de Chacim com Froilhe Nunes, filha bastarda de Nuno 

Pires de Bragança, mas também à ausência de Gonçalo Nunes e a um significativo favor régio, os de 

Chacim puderam reivindicar o património territorial, senhorial e simbólico daqueles»
300

. 

A ascensão social e política de Nuno Martins de Chacim começou pela mão da parentela. Foi 

feito cavaleiro pelo primo, Fernão Garcia Braganção
301

, senhor da Terra de Bragança no início do 

reinado de D. Sancho II e chefe da linhagem naquele momento
302

. Leontina Ventura sugere que foi 

pela mão de Fernando Fernandes Cogominho, seu "meio-tio", que Nuno Martins teria ingressado na 

corte do Bolonhês
303

, onde exerceu o cargo de Meirinho-mor entre 1261-1276 e em 1264 integrou a 

comissão portuguesa encarregada de delimitar a fronteira portuguesa desde o Sabugal até ao rio 

Minho 
304

. Foi Aio e educador do infante herdeiro D. Dinis e seu mordomo-mor entre 1279-1284, 

quando faleceu. Segundo afirma José Mattoso uma das funções dos homens do seu conselho «era 

justamente apontar ao rei homens em quem ele pudesse ter inteira confiança. O rei perdoava ao seu 

novo vassalo ter enriquecido à sua custa com a condição de ser um bom executante das suas ordens. 

                                                   
298 PMH-Inq p. 1303, 1305. – Uma testemunha acrescenta que não foi só a mãe de Nuno Martins de Chacim 

mas os filhos e netos de D. Pedro Fernandes de Bragança 

299 PMH-Inq p. 1284 

300 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 242. 

301 Sottomayor-Pizarro sugere 1237-38, talvez quando tivesse chegado à idade adulta - Sottomayor-Pizarro, 

1997, Vol. I, pp. 244-245, cit. Ventura, 1992, Vol II, p.626. 

302 Ventura, Vol. I, 2011, Doc. 182, p. 227 - No foral de Santa Cruz da Vilariça, de 1225, desempenhava a 

função de Alferes. 

303 Ventura, 1992, vol. II, p.629 

304 Mattoso, 2011, p. 524, 533, 537; Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 244, cf. Nota 12 (doc. de 5 de Jun. 

de 1264, feito em Sevilha, cit. por A. Ballesteros Beretta, 1984, pp.376-377, e publ. no Diplomatario Andaluz 

de Alfonso X, doc.285); A questão fronteiriça também ainda levantava bastantes questões na região 

transmontana que foram apuradas nas inquirições de 1258, a norte de Bragança, Vinhais, Rio Livre e Vimioso 

na Terra de Miranda: cf. PMH - Inq. pp. 1280-1285, 1341 (por exemplo: Nuno Martim de Chacim possuía a 

localidade de Moimenta e não obedecia ao rei de Portugal e na vizinhança as localidades de Mansalvos, 

possuída por D. Fernando Anes da Galiza, e de Montouto, possuída Monio Pais, obedeciam ao rei de Leão; e o 

limite entre os dois reinos era feito por um marco situado próximo da igreja da localidade de Mansalvos 

«Portugalie dividebat per ecclesiam de Manzaluos per ubi sedit unum marcum prope ipsam ecclesiam»; estas 

localidades pertencem ao concelho de Vinhais e situam-se na fronteira). 
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O primeiro meirinho-mor português era um cavaleiro ambicioso e sem escrúpulos que tinha subido a 

pulso desde o nada até à grande opulência (…) Ninguém acreditará que tenha desempenhado o seu 

cargo com honestidade e rigor. Com tais antecedentes, o mais provável é que não se servisse só da 

força e da justiça, mas também da astúcia e do compromisso (…) Fê-lo, sem dúvida alguma, a 

contento do rei, porque permaneceu em funções até ao fim do reinado (…) [e] foi escolhido para 

criar D. Dinis, o herdeiro do trono, e seria por este nomeado seu primeiro mordomo-mor, o cargo 

mais honrado da corte, quando infante e [quando] se tornou rei. Bela carreira!»
305

. 

José Mattoso salienta o papel que o emergente fidalgo de Chacim teve na remodelação da 

nobreza da corte em 1264. A velha nobreza em rutura com o rei expatria-se para Castela e é 

substituída por outra de segunda linha. Esta nova nobreza era mais sensível, obediente, dócil e grata 

a quem a promoveu e isso era o que rei precisava para impor o seu programa político
306

. 

A proximidade familiar com Fernando Fernandes Cogominho
307

, de quem era sobrinho, 

levou D. Afonso III a nomear Nuno Martins de Chacim, o poderoso meirinho-mor representante e 

tutor dos filhos e netos menores (que nom eram de revora) do falecido, nas partilhas dos bens com a 

viúva Joana Dias e os outros filhos e netos maiores. Joana Dias reclamava que lhe pagassem as arras 

do seu casamento
308

. 

O Sottomayor-Pizarro sugere que Nuno Martins de Chacim faleceu pouco depois de Janeiro 

de 1284, e está sepultado no mosteiro beneditino de S. Salvador de Castro de Avelãs, que era o 

panteão, centro espiritual e simbólico da linhagem dos Bragançãos, num túmulo epigrafado e 

armoriado, depositado hoje no transepto sul da igreja monacal 
309

. 

Com a morte do todo-poderoso aio e mordomo d’ el rei, Nuno Martins de Chacim em 1284, 

o rei irá proceder a uma grande reorganização do território senhoreado por aquele fiel senhor. O rei 

sente-se encorajado a empreender a tarefa porque já enfrentou a nobreza terra-tenente com a decisão 

sobre a disputa da herança de outra grande família nobiliárquica os Sousas. Em nossa opinião, aquele 

caso foi o aperitivo, este será o prato principal. 

 

 

                                                   
305 Mattoso, 2011, pp. 537-538. 

306 Idem, ibidem, pp. 540-541. 

307 Fernando Fernandes Cogominho faleceu em 1277 e está sepultado em Santa Cruz de Coimbra, cidade onde 

foi alcaide; a mulher Joana Dias faleceu em 1301 e está sepultada no mesmo local; Barroca, 2000, vol. II, 

Tomo I, p. 997-1003 

308 Ventura, 2011, Vol. II, doc. 730, pp. 308-310 

309 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 245 – nota 18 - Barroca, 2000, vol. II, Tomo I, pp. 897-903; Barroca, 

1996, p. 595-616 
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A ação régia e o enquadramento administrativo:  

O território onde hoje se situa Alfândega da Fé e os concelhos limítrofes de Vila Flor, Torre 

de Moncorvo, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta são tudo criações posteriores à fundação do 

reino de Portugal pelo acordo de Zamora de 5 de outubro de 1143. 

Os primeiros reis portugueses até D. Dinis sempre foram complacentes com o domínio dos 

senhores de Bragança. Paulatinamente e sem criar ruturas nem hostilizar esses senhores foram 

intervindo no território. O jogo político sempre contou com a participação e cumplicidade dos 

senhores de Bragança. 

No território em estudo vamos assistir à emergência desse poder local através da fundação de 

algumas localidades com algum grau de autonomia político-administrativo. Este poder local tem sob 

a sua intendência um território concedido e reconhecido pelo rei para administrar e povoar
310

. O rei 

emerge também como a nova tutela acima dos senhores locais. 

No reinado de D. Afonso Henriques nascem as povoações de Freixo de Espada à Cinta 

(1152), Urros (1162) e Mós (1182). O propósito primordial do rei é defender o seu senhorio, com 

populações que lhe fossem fieis e obedientes, estabelecidos junto à fronteira com o reino de Leão.  

Este propósito mantem-se no reinado seguinte. D. Sancho, além de fundar no lugar de 

Benquerença a vila de Bragança, vai alargar os limites de Mós, concedendo-lhe Silhade, e na 

Vilariça funda a Torre de Junqueira. Mais para leste concede a Penas Roias privilégios e autonomia 

administrativa sobre um território que estava ocupado e administrado pela Ordem do Templo e que 

incluía Mogadouro
311

. Com os Templários o rei estabelece um acordo, oferece-lhes Idanha-a-Velha 

em troca de Penas Roias e Mogadouro
312

. O receio do rei é fundado na fidelidade que aquela ordem 

internacional (estava sob a tutela e obediência ao Papado) tinha para com a família que lhe doou o 

património e o território e as ligações que ambos tinham, ou pudessem ter com o reino vizinho
313

. 

                                                   
310 Cf. Marques, 2010, p. 41 – A propósito do foral de Mogadouro de 1272 Maria Alegria Marques afirma que 

o espaço deste concelho e do de Penas Roias ainda estava em construção. 

311 PMH-Inq pp. 1278-1279; Em 4 de abril de 1253 o comendador do Mogadouro, frei Martim Pais, da Ordem 

do Templo, fez carta de aforamento aos moradores do lugar (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 10, n.º 24; Leitura 

Nova, lv. 53 (Livro de Mestrados), fl. 157; Transcrito sumariamente em Portugal, Torre do Tombo, Reforma 

das Gavetas, lv. 11, fl. 123) 

312 Marques, 2010, p.30, 38 

313 Idem, ibidem, p.38 – A autora diz que Mogadouro e Penas Roias foram dadas à Ordem do Templo por 

Fernando Mendes de Bragança II (PMH-Inq p. 1279 – «Domnus Fernandus Menendi dedit eam Ordini Templi 

quando tenebant terram de manu Domini Regis» – Tradução: D. Fernando Mendes deu à Ordem do Templo 

quando controlava a Terra por mando do rei. José Mattoso afirma que quem deu estes castelos, junto com o de 

Longroiva, em 1145, foi o filho Mendo Fernandes de Bragança. - Mattoso, 2007, p. 92 
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Havia que assegurar que aquele território não se bandeasse para o outro reino
314

. A troca só se 

efetivará no reinado de D. Afonso III (1272-1273) e depois das Inquirições de 1258
315

. 

O rei D. Afonso II e o rei D. Sancho II também prosseguiram a concretização da mesma 

tarefa. D. Afonso II assegurou a Terra de Miranda para a coroa, fazendo trocas de terras e padroados 

de igrejas com os membros da família Bragançã. D. Sancho II prosseguiu a política de fomento do 

povoamento dando cartas de privilégio a novas povoações, como foi o caso de Santa Cruz da 

Vilariça que integrou na sua circunscrição a Torre de Junqueira. 

No entanto, neste reinado a nobreza continuará a desempenhar a sua política expansionista 

não tendo pudor em absorver e tomar para si territórios que o rei achava serem seus. Neste jogo 

político a nobreza achava legitimamente que estava no seu território, porque ela vinha dos seus 

antepassados. A nobreza interpretava a ação política régia, de promoção de novos povoados sem o 

consentimento dos senhores, uma intromissão.  

O rei não o entendia da mesma maneira. O rei estava acima de todos e era a fonte do poder. 

Mas para construir e impor essa conceção do poder e da autoridade, o rei entrou em confronto com 

os poderes senhoriais. Havia que fazer escolhas e alianças. D. Sancho II na sua estratégia de 

reconquista e de prossecução da política paterna do centralismo régio fez opções erradas e escolheu 

os aliados errados. Aliou-se à nobreza contra o poder senhorial eclesiástico. Acabou deposto e 

exilado com todos contra si. 

O irmão e sucessor D. Afonso III, no primeiro momento tentou sossegar os seus aliados, a 

fação da nobreza e do clero que estiveram contra o deposto irmão. Atacou os crimes que haviam sido 

perpetrados contra o clero e temperou os desmandos da nobreza contra as terras reguengas. Tinha 

consciência de uma coisa o seu reino não tinha ainda as fronteiras definidas e aceites pelo vizinho. E 

o território de Bragança, de Riba Côa, do Alentejo e do Algarve eram um assunto pendente e adiado. 

O sucessor D. Dinis prosseguiria as políticas do pai e dos reis seus antecessores. Quando subiu ao 

trono a posse do reino do Algarve estava assegurada por doação do avô D. Afonso X de Castela e as 

fronteiras territoriais asseguradas pelo tratado de Badajoz. Faltava consolidar a autoridade régia 

diretamente e não por intermédio da nobreza senhorial local. E é interpretar quais as estratégias 

adotadas pelo rei para impor a sua autoridade na região contra o domínio da nobreza que é o 

propósito deste estudo. 

                                                   
314 Costa, 2004, p.145: a autora, Paula Pinto da Costa sugere isso ao mesmo ao afirmar que «a atitude dos 

cavaleiros face à dimensão político-diplomática da nossa fronteira com outros reinos peninsulares (…) na 

medida em que há vínculos orgânicos com as casas conventuais aí instaladas (…) a própria existência de 

propriedades de um e outro lado da fronteira pertencentes à mesma ordem e mesmo de comendas sob a 

responsabilidade do mesmo comendador (…) prática de visitações (…) [e] circulação de freires de um reino 

para o outro”. 

315 Marques, 2010, p.35-36; Ventura, 2011, Livros I, Vol. II, Doc. 526, pp. 115-116, Doc. 563, pp. 147-148 – 

sentença e comunicação; Doc. 538, pp. 125-126 e Doc. 587, pp. 168-170  – novo foral 
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O povoamento no território adjacente
316

: 

A historiografia chama ao povoamento na baixa Idade Média (século XI-XV) um território 

povoado mas não enquadrado administrativamente
317

. É esse o papel que os forais têm neste período 

histórico, um ato político que confere enquadramento administrativo, através de uma autoridade 

superior, no caso o rei, concedendo um conjunto de regras, direitos e obrigações e as respetivas 

sanções a uma comunidade já estabelecida ou a estabelecer. Concedendo-lhes também um território 

delimitado onde essas populações se podem instalar e arrotear, para seu sustento, mas subordinadas 

àquela entidade local da qual se tornam parte integrante. 

O território adjacente à Alfândega moderna, a leste, sul e poente, desde o reinado de D. 

Afonso Henriques, foram sendo estruturados em unidades políticas administrativas governadas por 

um poder local de homens bons, os concelhos, legitimados pelos Forais outorgados pelos reis D. 

Afonso Henriques (Urros, Mós e Freixo de Espada à Cinta), D. Sancho I
318

 (Junqueira – 1201 e 

Penas Roias - 1187, doação de Silhade ao concelho de Mós – 1200), D. Sancho II (Santa Cruz da 

Vilariça, 1225) e D. Afonso III (Mogadouro e revalidação do de Penas Roias e Freixo de Espada à 

Cinta 1272-1273
319

).  

Os reis seguintes, D. Afonso III e D. Dinis, procuram saber o que se passa no terreno através 

de inquirições gerais. D. Dinis é consequente e vai promover um programa de restruturação 

administrativa definitiva deste território.  

O rei D. Sancho I, em 1197, tenta convencer a Ordem do Templo a ceder-lhe Mogadouro e 

Pena Róias
320

, em troca de Idanha e outras terras ao longo do Tejo
321

. Isso gerará um conflito que se 

prolongará até ao reinado de D. Afonso III, devido às reticências da Ordem do Templo em perder 

                                                   
316 O modelo que adotamos foi o mesmo que anteriormente foi desenvolvido por Balcão Vicente na sua tese e 

que vimos citando (Vicente, 2002, pp. 578 e passim). 

317 Diaz Herrera, In, Garcia de Cortázar, 1999, pp. 123-156 

318 Marques, 2010, p.27 – excluímos Freixiel, concedido na vigência do reinado deste rei, porque é o 

instrumento de foral concedido pela Ordem do Hospital e não pelo rei. 

319 Ventura, 2011, Livros I, Vol. II, doc. 538 e 539, pp. 125-126, doc. 545, pp. 129-130, doc. 587, pp. 168-170. 

320 A razão que o rei pretendia afastar os templários desta região era o perigo que não obedecessem ao rei de 
Portugal e o fizessem ao rei de Leão pelos laços que os unia ao reino vizinho; por exemplo o acordo que havia 

entre o comendador de Mogadouro e Penas Róias e mestre da Ordem e o concelho de Fermoselhe no reino de 

Leão a propósito da partilha de pastagens e madeiras (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 13, n.º 23) ou em 1254 o 

bispo de Zamora emitiu uma sentença favorável ao comendador de Mogadouro contra os concelhos de 

Mogadouro e de Penas Roias a propósito dos moinhos, do leite e da lã produzidos pelo gado (IAN/TT, 

Gavetas, Gav. 7, mç. 10, n.º 46); no entanto os templários davam ao arcebispo de Braga pelo exercício da sua 

autoridade uma procuração sobre as duas igrejas de Mogadouro e Penas Roias e um quinto dos dízimos de uma 

delas, acordo que estabeleceram em 1227 (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 12, n.º 13), porque a Ordem do 

Templo recebia os dízimos de Mogadouro desde 1223 (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 13, n.º 17). 

321 Azevedo, 1979, Vol. 1, Doc. 100, pp. 160-161, Doc. 117, pp. 181-182, Doc. 118, pp. 183-184. 
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privilégios ganhos pelas doações dos senhores de Bragança de terras ermas que eles povoaram
322

 e 

defendiam com os seus homens
323

. D. Afonso III em 1272 decide terminar com o impasse e ordenar 

por sentença régia que os castelos de Penas Roias e de Mogadouro e todas as jurisdições, aldeias e 

pertenças que a Ordem do Templo tinha naquela região lhe fossem deixados. E ordenou ao seu 

meirinho-mor Nuno Martins de Chacim que executasse a sentença
324

. Em maio do ano seguinte o rei 

comunica aos pretores da Ordem do Templo em Mogadouro e Penas Roias a sua sentença e quem a 

vai executar
325

. Entretanto em dezembro de 1272 dá uma primeira carta de foral a Mogadouro e a 

Penas Roias, revalidando a que D. Sancho I deu em 1187
326

 e apresenta novos clérigos nas igrejas 

dessas localidades
327

. Os forais definitivos a Mogadouro e a Penas Roias só seriam concedidos em 

novembro de 1273. Entre os confirmantes estava Fernando Fernandes Cogominho
328

. Tanto o 

executante da sentença como o confirmante são personalidades importantes na região e familiares da 

linhagem Bragançã. 

O concelho de Espada a Cinta enviou ao rei procuração para lhe pedir que concedesse nova 

carta de foral igual à de Mogadouro, porque a anterior, tinha por modelo o foro de Salamanca e o 

novo de Mogadouro seguia o foro de Zamora
329

. O rei acedeu porque pretendia agradar e cativar os 

moradores com as mesmas regalias como davam os reis de Leão e Castela. 

Destacam-se destas ações duas grandes preocupações fixar a fronteira com Leão, ao 

promover o povoamento e defesa, e enfraquecer a nobreza senhorial. 

O território entre os rios Sabor e Douro vão ser estruturados ainda no reinado de D. Afonso 

Henriques com a criação dos concelhos de Mós, junto ao Sabor, e de Urros, junto ao Douro, e a 

oriente, Freixo de Espada à Cinta
330

.  

                                                   
322

 Em 4 de abril de 1253 o comendador do Mogadouro, frei Martim Pais, da Ordem do Templo, fez carta de 

aforamento aos moradores do lugar (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 10, n.º 24; Leitura Nova, lv. 53 (Livro de 

Mestrados), fl. 157; Transcrito sumariamente em Portugal, Torre do Tombo, Reforma das Gavetas, lv. 11, fl. 

123); em outubro de 1260 outro aforamento coletivo do Vilar de S. João outorgado pelo comendador de 

Mogadouro e Penas Róias (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 6, n.º 11); fevereiro de 1256, outro aforamento do 

comendador de Mogadouro para o povoamento de Vilar Coeloso (IAN/TT, Gavetas, Gav. 7, mç. 7, n.º 21). 

323 Marques, 2010, p. 29. 

324 Ventura, 2011, Livros I, Vol. I, Doc. 526, pp. 115-117 - Presente nesse documento estava Fernando 

Fernandes Cogominho. 

325 Idem, ibidem, Doc. 563, pp. 147-148. 

326 Idem, ibidem, Doc. 538 e Doc. 539, pp. 125-126; Azevedo, 1979, Vol. 1, Doc. 23, pp. 36-38 

327 Ventura, 2011, Livros I, Vol. II, Doc. 541, p. 127. 

328 Idem, ibidem, Doc. 587, pp. 168-170; Doc. 588, p. 170. 

329 Idem, ibidem, Doc. 542, pp. 127-128, Doc. 545, pp. 129-130 

330 Hoje, Mós e Urros são freguesias do concelho de Torre de Moncorvo, enquanto Freixo de Espada à Cinta 

ainda é hoje concelho. 
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O primeiro a ser criado foi o de Freixo de Espada à Cinta em 1152 (1155/1157)
331

. No 

entanto, pela proximidade com a região em estudo interessa-nos o foral de Mós
332

 que foi concedido 

dez anos depois, em dezembro de 1162, por D. Afonso Henriques para mantimento do Castelo que 

ali construíram
333

. Estes forais tiveram por modelo o foral de Salamanca, a cidade leonesa vizinha
334

, 

que nesta região tinha um ascendente o foral de Numão de 1130
335

. Esta preferência por Salamanca 

compreende-se pela influência que esse centro urbano exercia nessa região, com quem as populações 

dessa raia estavam familiarizados, com o propósito de ao conceder os mesmos privilégios atraia-se 

povoadores. 

Os limites do concelho estabelecidos no foral foram:  

 

«Hec sunt terminos de Molas: Per lo Portu de Figueira et inde a Parada de Retaes et inde aa 

Cidadona Vedra de susana et inde aa Para Vedra et inde ao Rego das Covas et inde a Anta do Serro 

du Masouco et inde pela Cabeça Pignoza de Cima de Cerzedo et inde aa Parada inter nos
336

 et 

Mugadoiro et inde aa Cabeza de Fundo de Freyxeneda de dextro et inde ao Vilar Antigo et inde ou 

Aviado de Dom Strigo et inde en a Tavaera aquas vertentes de Salavor et inde aas Penas Ruivas et 

inde ao Pelago do Cucu et inde a Serra do Cubu aquas vertentes contra Siladi et inde acima do 

Rebenton et inde acima das Cabreiras et inde aa Turre de Susaa de contra Siladi et ao Xeixo de 

sou Vilar de Lamelas et inde comodo sal en o colado de Carvalaosa et inde aa Cabeza Cavada et inde 

aa Cabeza d’ Alen de u Soutu du Lamazedu et inde a Fundo da Fraga inter Moas et Macaeira et inde 

acima das Olgas de Pay Martiis et inde aa Cabeza de Cima de Cabreira aquas vertentes usque ad 

Portu de Figueira». 

Destacamos (a negrito) a passagem seguinte desta delimitação que traduzimos:  

«… daí às Penas Ruivas, daí ao penhasco do Cuco, daí à Serra do Cubo, águas vertentes contra 

Silhade, daí acima do Rebentão, daí acima das Cabreiras, daí à Torre de Susão (atravessa o Sabor), 

contra Silhade …».  

                                                   
331 O Doutor José Marques considera que a outorga do foral a Freixo de Espada à Cinta foi mais tardia, 

avalizando esta consideração nas notas críticas de Rui de Azevedo à data proposta por Alexandre Herculano, 

cf. Marques, 2009, p. 27 

332 Molas ou Moas, no latim medieval, semelhante à palavra leonesa Mulas, que significa marco fronteiriço. 

333 Este foral seria confirmado por D. Afonso II e em 1248 pelo rei D. Afonso III. 

334 Azevedo, 1958, Vol. 1, Tomo I, Doc. 284, pp. 363-366 

335 Reis, 1989, p. 156, 171. 

336 Provavelmente a palavra correta será Mós.  
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Mapa 4: O concelho de Mós. O mapa que reproduzimos está inserto no artigo de Marques, José, “A 

administração municipal de Mós de Moncorvo, em 1439”, In, Brigantia, Bragança, vol. 5, fasc. 2, 3, 4 (abril-

dez.) 1985, pp. 515-560 

 

 

Realçamos os topónimos Silhade e Cabreiras. Desconhecemos se o local seria ou não 

povoado. Pelo menos o nome existe e é identificado, o que supõe familiaridade e reconhecimento do 

sítio por aquela denominação. Também outro topónimo é o Pelago do Cuco (Penhasco do Cuco), 

que nos aparece nas delimitações dos concelhos de Torre da Junqueira, e depois no de Santa Cruz da 

Vilariça. Nos casos destes dois concelhos o topónimo seguinte a Pelago do Cuco é Serra de Gouveia. 

Curioso é que aqui no foral de Mós o topónimo seguinte é uma Serra, que se chama do Cubo. Será 

que se referem ao mesmo acidente geográfico?  

D. Sancho I, em maio de 1200, quando se encontrava em Chacim
337

 decidiu ampliar o termo 

de Mós doando aos povoadores presentes e futuros do concelho de Mós o reguengo de Silhade
338

, na 

                                                   
337 A presença do rei pode assinalar o momento em que o rei “Honrou” aquela localidade. 

338 Azevedo, 1979, Vol. 1, Doc. 127, pp. 198-199;  
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margem direita do rio Sabor, e fê-lo pelos bons serviços que fizeram e faziam no Castelo de Mós
339

. 

Achamos que D. Sancho só confirma a posse daquele território, que como vimos, já estava 

assinalado e identificado no foral como pertencendo àquela circunscrição. Mas ampliava essa 

concessão anterior para reforçar os rendimentos daquele concelho para a construção e manutenção 

do Castelo. 

 

O Povoamento da Vilariça 

Torre de Junqueira 

A Vilariça ou como se apelidava na Idade Média a Valariça é uma longa depressão 

geológica bastante fértil. E foi para aqui que as atenções dos nossos reis se viraram. Era um território 

que também estava na zona de fronteira com Leão. 

O primeiro povoado a ter a atenção régia foi a Torre da Junqueira
340

, que se situava a norte e 

era confrontante com Mós. 

Depois de ter concedido aos moradores de Mós o reguengo de Silhade, D. Sancho I concede 

em 1201 carta de foral à localidade de Junqueira da Valariça (Vilariça)
341

, fundando uma nova 

localidade naquele território, segundo o modelo salamantino. A criação deste concelho introduziu a 

definição de um alfoz cujos limites eram: 

                                                                                                                                                            
O topónimo Silhades, ainda existe em Alfândega e foi uma extinta aldeia da freguesia da Ferradosa; é um 

topónimo que partilha com a freguesia de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo.  

A arqueologia propõe, fundamentado nas escavações recentes, que houve uma ocupação continua desde o fim 

do período Clássico. A citação do topónimo na documentação neste período, século XII, não significa que o 

local tivesse população permanente. Pode significar simplesmente que o sítio já era reconhecido por um 
apelativo. Só que a localidade não estaria enquadrada politicamente. Pensamos que quando o foral de Mós foi 

concedido, em 1162, o local não teria qualquer população significativa, embora, já fosse um importante ponto 

de referência. Essa importância advém da sua localização geográfica na margem do Sabor e na travessia do rio 

por barca ou a vau naquele sítio, quando as condições permitissem. Era um ponto de comunicação entre a 

margem norte e a margem sul. A travessia neste local é uma tradição que vai permanecer até ao século XX, 

ligando Alfândega e Moncorvo. Geograficamente, naquele ponto, o vale do rio Sabor abre-se proporcionando 

uma pequena planície aluvial, proporcionando um espaço propício ao desenvolvimento da agricultura e da 

exploração do rio, indispensável ao sustento económico das populações aí instaladas. Como sítio de passagem 

e transposição do curso fluvial por pessoas, animais e mercadorias significava que o local tinha vantagens 

económicas e política para os seus detentores. 

339 Vicente, 2002, p. 589 – nota 1945: o autor afirma que a doação foi para premiar a ajuda no conflito que D. 

Sancho I teve com Afonso IX de Leão. 

340 O padre Luís Cardoso na seu Dicionário Geográfico de 1747, na entrada de Adeganha escreve que no sítio 

onde se encontra o santuário da Senhora do Castelo “houvera huma grande cidade, cujo nome se ignorou, da 

qual ainda se descobrem parte de seus muros arruinados” - Cardoso, Padre Luís, Diccionario Geografico ou 

Noticia Historica de todas as cidades, (…), Tomo I, Lisboa, Na Regia Officina Sylviana e da Academia Real, 

1747, p. 51; O Padre Luís Cardoso refere-se à localidade de Torre de Junqueira. Esta mesma sugestão é 

seguida pelo padre da freguesia em 1758. Diz o padre encomendado Apolinário Lopes do Rego, que no sítio 

onde está a capela de Nossa Senhora do Castelo havia ali um castelo em um alto monte de fragas e no fundo a 

vila - Capela, 2007, pp. 221 – 587; IN/TT, Memórias Paroquiais; Dicionário Geográfico de Portugal, Vol. 1, 

nº 30, p. 241-244 – Adeganha, Vol. 18, nº (J) 45, p. 299-302 – Junqueira, Adeganha 

341 Azevedo, 1979, Doc. 137, pp. 208-213; Alves, 2000, vol. IV, p. 161-167; Gomes, 1998, pp. 18-19 
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«Et suos terminos de Iunqueira quomodo exparte per la Anta d’ Outer de Mulas et inde ou Nugedo 

de Pelago do Qucu et inde per lo Serro de Gouuea et inde per las Cabezas de Rio de Vides et 

inde per lo ameedo de Auoluaziis et inde per la aspera dontre Maziata et Inqueira et inde per lo valle 

do Freixeno na festo et inde aa Lousa do Fundo de Valongo et inde a Anta de Zima de Valongo et 

inde aa Cruce dontre Saamones et Frexenel et inde a Val do Torno quomodo intrat in rio de 

Frexeno et inde a Petra de Zima das uineas de Castro et inde aazima da Carreira de Villa Noua et 

inde per lo semedeiro de Crasto quomo intra in rego de Molinos a festo et inde acima do rego de 

Bulsedo et inde in esse directo aa Torre Mediana in esse directo a lo Seixo de Pala Lalia et inde a 

fondo de Valle Ilgoso et inde quomo se uadet rego a festo a Anta d’ Outer de Mulas»
342

. 

 

Atentemos a dois topónimos identificáveis ainda hoje no território de Alfândega da Fé, Serra 

de Gouveia e Rio de Vides ou Redevides. E também os de Lousa, Samões e Freixiel
343

, localidades 

hoje pertencentes a Torre de Moncorvo e a Vila Flor. 

Entre os confirmantes do foral estão o alcaide de Junqueira, Garcia Peres
344

, um presbítero e 

dois monges, Miguel e Paio, de Junqueira, leigo. Nos outros forais que vimos sempre esteve presente 

um membro da família tenente desta região. O que interpretamos é que o rei só concedia estes 

privilégios com a concordância dos senhores locais. Em contrapartida eles retribuem com a 

fidelidade ao rei de Portugal. 

Esta localidade situa-se na margem leste do Vale da Vilariça num outeiro rochoso 

sobranceiro ao vale
345

. A sua posição permite descobrir toda a extensão do vale, por onde segue a 

estrada para norte. Esta via é alternativa à que de Silhade seguiria pelo planalto até Sambade, na 

falda da Serra. A intenção política do rei é assegurar o controlo de pontos estratégicos tanto do ponto 

de vista militar como económico, promovendo a instalação de colonos. 

Ainda no reinado de D. Sancho I seria fundada na confluência do rio Sabor com a ribeira da 

Valariça o povoado fortificado de Santa Cruz da Vilariça. Esta povoação ganharia carta de foral em 

1225 e integraria nos seus limites a localidade de Torre de Junqueira, que permaneceria com 

                                                   
342 Tradução adaptada do Latim medieval para Português dos limites de Torre de Junqueira:  

«Os limites de Junqueira partem pela Anta do Outeiro de Mulas (em leonês atual “mulas” significa marco 

delimitativo) e daí ao Nugedo de penhasco de Cuco, daí pela Serra de Gouveia …» Neste ponto o limite 

coincide com os dos forais posteriores de Santa Cruz da Vilariça, de Torre de Moncorvo e de Vila Flor. 

343 A localidade de Freixiel tinha carta de foral ou aforamento passada pelo prior da Ordem do Hospital em 

data imprecisa, entre 1197 e 1209, cf. Reis, 1989, p. 262 

344 Provavelmente este Garcia Peres seria o filho de Pedro Fernandes de Bragança, senhor da Terra! 

345 Vicente, A. Balcão, 2002, p. 580, nota 1910; o autor sugere que a fundação da Torre de Junqueira se 

articulava e sucedia a outra que existiu a sul no sopé do monte e que se chamava o povoado do Baldoeiro, onde 

na igreja da Mesquita se encontraram vestígios arqueológicos que remontam à romanização até à Idade Média. 
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autonomia paroquial e conservaria a alcaidaria
346

. E é esta a realidade que vamos encontrar em 1258 

quando se fizeram as inquirições. 

Nas inquirições recolheram-se quatro testemunhos de habitantes da Junqueira, com o prelado 

da igreja à cabeça. As testemunhas respondiam àquilo que os inquiridores lhes perguntavam. E os 

inquiridores perguntavam quem se apropriou de bens reguengos e deixou de pagar foro ao rei e como 

alcançou. Por isso as respostas vão nesse sentido, falando pouco sobre a localidade e mais sobre o 

que conhecem das usurpações praticadas pela nobreza e pelas ordens religiosas. 

Sobre a localidade dizem que a igreja e a vila pertenciam ao rei, com carta de foro e que os 

moradores apresentavam e sustentavam o abade, como era costume. O castelo era administrado por 

mandato régio. 

Todos são unânimes em responder que Nuno Martins de Chacim possuía, por força ou 

porque lhe deram, metade da vila de Vilarelhos e que também o seu parente Martinho Peres Tavaia 

possuía a propriedade reguenga de Rio Mendeiro (Merdeiro), na posse da mulher e filhos
347

. Nuno 

Martins de Chacim possuía ainda o reguengo de Prado da Ribeira
348

, que era Préstamo de Torre de 

Junqueira, tomado já reinava o rei D. Afonso III. 

As testemunhas também relataram outros abusos perpetrados contra a propriedade reguenga, 

sobretudo os bens que as ordens religiosas (Ordem de S. Francisco, designada de Santo António, as 

Ordens do Hospital e do Templo) adquiriram como dote de ingresso de pessoas oriundas desta 

localidade. Estas doações e esbulhos aconteceram todos durante o reinado de D. Sancho II, na sua 

maioria. O mosteiro de Santa Maria de Bouro foi de todos o mais beneficiado nesta região. Em 

Junqueira obteve três leiras de terra. Na área do julgado de Santa Cruz possuía duas partes da Lagoa 

que era local onde pousava o Rico-homem. 

Na altura do foral a igreja tinha três clérigos e o castelo, um alcaide. No tempo da inquirição, 

a localidade tem juiz próprio e a igreja o seu prelado, apresentado e sustentado pelas populações ao 

patrono, o rei, como era costume. 

 

                                                   
346 PMH-Inq, pp. 1276-1277 

347 Cf. Genealogia de Nuno Martins de Chacim. 

348 O Prado da Ribeira seria no século XVI objeto de reclamação por parte Luís Alvares de Távora. Na altura a 

propriedade chamava-se de Herdade de El Rei, e localizava-se junto a Vilarelhos. Em 1564 pediu ao arquivo 

real o esclarecimento de dúvidas sobre esta propriedade, conhecida na idade média de “Pratum de Ripis”. O 

curador do arquivo régio, Damião de Góis enviou-lhe uma transcrição da inquirição de D. Afonso III, do 

julgado de Santa Cruz da Vilariça, «que ho buscou e achou em hum livro de inquiriçoens que el rei Dom Dinis 

mandou tirar em diversas partes do reino ho qual esta scripto em purgaminho e muita parte delle em latim» - 

IAN/TT, Gavetas, gaveta 25, mç. 2, nº 8b – Pela leitura e transcrição do documento, sabe-se que é um trecho 

da inquirição de D. Afonso III de 1258, sobre a localidade de Santa Cruz da Vilariça. 
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Santa Cruz da Vilariça 

Durante o reinado de D. Sancho I uma nova localidade foi fundada a sul da Junqueira com 

colonos arregimentados pelo mordomo régio em Cernadela e nos Cortiços
349

. Essa localidade, 

implantada num cabeço sobranceiro ao Sabor na confluência com a ribeira da Valariça, vai-se 

chamar Santa Cruz da Vilariça
350

.  

As inquirições de 1258 fornecem-nos informações sobre quem promoveu o povoamento e 

onde recrutou os povoadores. Um testemunho da localidade de S. Nicolau de Vale dos Cortiços 

revela que o Castelo de Santa Cruz foi povoado por ordem do mordomo régio com populações 

provenientes de Cernadela
351

. Quando a localidade foi fundada governava a região como tenente 

Pôncio Afonso de Baião, nos reinados de D. Sancho I e Afonso II. Uma testemunha do julgado de 

Vilarinho (da Castanheira) informa que quando Pôncio Afonso de Baião governou a região no tempo 

do rei D. Afonso II, comprou bens no julgado e que no tempo da inquirição eram possuídos pelos 

filhos, nomeando, provavelmente o primogénito, Pedro Ponce
352

.  

                                                   
349 PMH-Inq pp. 1271 («scit quod maiordomos regis nomine Aparicius leuabat homines de ipsas uillis 

[Cernadela e Vale de Cortiços] ad castellum de Sancta Cruce quare erat Domni Regis quod popularent ibi in 

ipso castello») e 1274. 

350 A desaparecida Santa Cruz da Vilariça situava-se onde hoje chamam a Derruída ou Vila Velha de Santa 

Cruz. O local é sítio arqueológico classificado situado na freguesia de Adeganha, concelho de Moncorvo. A 

descrição do sítio arqueológico diz: «Perímetro defensivo irregular, sem formar cantos, fechando uma área 

relativamente pequena. A muralha, construída com pedra xistosa justaposta, deveria abrir-se numa única 

entrada, a poente, defendida por dois torreões circulares. No interior do perímetro defensivo observam-se 

arruamentos, construções diversas e algumas paredes em ruínas, ainda com dois metros de altura. No topo do 

povoado são visíveis diversas estruturas bem conservadas e uma parede alta que poderão pertencer à capela ou 

a uma torre quadrangular. São também visíveis duas sepulturas escavadas na rocha»; Santos Júnior, Joaquim 
Rodrigues dos, “A Derruida ou vila velha de Santa Cruz da Vilariça”. In Trabalhos de Antropologia ou 

Etnologia. Vol. XXIV Fasc. I, Porto; Rodrigues, Miguel Carlos Lopes Brandão Areosa e Rebanda, Nelson 

“Cerâmicas medievais do povoado desertificado de Sta. Cruz da Vilariça”. In Actas das 2ªs Jornadas de 

Cerâmica Medieval e Pós Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo. Tondela, Edição da Câmara 

Municipal de Tondela, pp. 101-126; Classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 26-A/92, DR, I 

Série-B, n.º 126, de 1 de junho de 1992. Classificado com o código de sítio 10.888. 

O Padre Carvalho da Costa na Corografia Portuguesa e Descripçam Topografica, de 1706, diz: «o certo he 

que esta Villa [Torre de Moncorvo] se fundou das ruínas da Villa de Santa Cruz, que foy povoação antiga, 

assentada em huma imminencia entre o rio Sabor, & a ribeira Vellariça, aonde inda hoje se conservão os 

vestígios de muralha, casas, & igreja com o nome de Derruida, huma legoa de Moncorvo (…)» pp. 369-370; 

Já anteriormente Gaspar Álvares de Louzada, reformador do Padroado Régio e funcionário na Torre do 

Tombo, no Livro das Igrejas e mosteiros que a Coroa destes reinos tem de seu Real Padroado no Arcebispado 
de Braga (IAN/TT, Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, nº. 121) escrito e organizado em 1613 no reinado de 

Filipe II de Portugal (III de Espanha), dizia «em os tempos antiguos esteve o sitio da Torre de Moncorvo mais 

abaixo da villa sobre a Valariça em hum tezo alto junto a ponte do Sabor aonde se vem muralhas antíguas a 

que os naturais chamão as derruydas de Santa Cruz [por respeito da ermida de Santa Cruz que ainda ali está] 

que foy a cabeça e matris das igrejas da Torre e a igreja de Santa Maria que oje he a matris lhe era naquelles 

tempos anexa» (fl. 877v). No século XV, aquele local já era identificado pelo topónimo Derruída, Olga d’ el 

rei em Além Sabor junto à Derruída (IAN/TT, Leitura Nova, lv. 2, fl. 47v-48v;Chancelaria de D. Manuel I, liv. 

19, fl. 27v) 

351 PMH-Inq, p. 1271; Alves, 2000, vol. IV, p. 34. 

352 PMH-Inq, pp. 1273-1274 
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Em 1225, o jovem rei Sancho II concedeu aos moradores que viviam na nova póvoa de Santa 

Cruz e os que para lá se mudassem carta de foral igual às outorgadas pelos reis antecessores, D. 

Afonso Henriques e D. Sancho I, às localidades de Torre de Junqueira, Mós, Freixo de Espada à 

Cinta, e Urros, abordando a mesmas questões judiciais, as penalidades, as multas, direitos, 

obrigações e privilégios seguindo o modelo do foral de Salamanca. A maior preocupação é a isenção 

dos povoadores em participarem nas operações militares organizadas pelo rei, porque eles estavam 

na fronteira e não interessava que abandonassem a região, desguarnecendo-a. Santa Cruz da Vilariça 

vai integrar a localidade de Torre de Junqueira e o seu alfoz, e incluirá Santa Comba da Vilariça. 

Quais eram os limites de Santa Cruz da Vilariça
353

:  

 

«Hec sunt terminos de Sancta Cruce pernominatos: per Pena Fria et deinde per Casal de Godo et inde 

ad Tauza de Sancta Maria et deinde per foz de Fontanas et deinde per Peredo et per Talamos per ad 

Lagona de Molas et per Pelago de Cucho et deinde per illo Serro de Gouvea et deinde per Cauto de 

Sanbadi et per Burgaa et inde per Falagozia et per cima de Pias ad Cruce quomodo dividit Freisiel 

et inde ad Palas de Tieiras ad Pena Fria»
354

. 

 

Há topónimos que ainda hoje existem e que podemos identificar: Serra de Gouveia, Sambade 

e Burga. E estão em sequência de sul para norte e situam-se a leste da Vilariça, e Freixiel do lado 

oposto. Percebe-se que a orientação tomada pelo agrimensor foi, partindo do ponto de partida, para 

sul, depois para leste, depois para norte, depois para oeste e finalmente para sul até ao ponto onde 

começou.  

Portanto, a leste de Santa Cruz da Vilariça ficava a Serra de Gouveia e Couto de Sambade 

que eram contínuos. Rio de Vides já não é mencionado porque se encontra no meio do território e, 

por força da integração da Torre de Junqueira no novo julgado, deixou de estar na extrema.  

A novidade face ao foral de Torre de Junqueira é o aparecimento de uma unidade 

administrativa nova e com a qual confronta no lado oriental o Couto de Sambade, que se estende da 

Serra de Gouveia até à Burga. O que é que aconteceu no período compreendido entre 1201 e 1225 

naquele território? Voltaremos a esta questão adiante quando falarmos de Sambade e de Chacim. 

A inquirição ao julgado de Santa Cruz ocorreu no último dia de Novembro do ano de 1258. 

O julgado compreendia as seguintes paróquias Santa Cruz da Vilariça, com a sufragânea S. Salvador 

                                                   
353 E porquê? Para determinar o que se passava no planalto alfandeguense. 

354
 Ventura, 2011, Vol. 3, doc. 182, pp. 222-226 - Tradução adaptada: «Estes são as fronteiras de Santa Cruz 

denominados, por Pena Fria e de seguida por Casal de Godo e de lá pelo Tauza de Santa Maria, de seguida pela 

foz de Fontanas e de seguida por Peredo e por Talamos e de lá pela Lagoa de Mulas (Mulas significa no leonês 

atual marco delimitativo) e pelo penhasco do Cuco e de seguida pela Serra de Gouveia e de seguida pelo 

Couto de Sambade e por Burga e segue por Falagozia (Frechoso) e por cima de Pias ao Cruzeiro como se 

divide Freixiel e daí segue por Palas de Tieiras à Pena Fria.»  
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de Torre de Moncorvo, Santiago de Lodões, Santiago de Junqueira e S. Pedro de Santa Comba da 

Vilariça. O inquérito começou pela freguesia de Santa Cruz da Valariça (sic)
355

. 

A primeira testemunha foi Dom Soeiro, prelado da igreja que disse que a vila e a igreja eram 

senhorio do rei. A vila tinha carta de foral e os moradores da vila sustentavam a igreja e 

apresentavam o abade pelo costume que tinham (igreja comunitária). E os moradores deram por suas 

almas terras reguengas a esta igreja e não faziam foro ao rei, situação que vinha desde o tempo dos 

reis antecessores a Afonso III.  

As testemunhas confirmaram o que os de Torre de Junqueira disseram que o concelho 

(concilium) de Santa Cruz dera a Nuno Martins de Chacim metade da vila de Vilar, que era 

reguenga, no tempo deste rei, D. Afonso III. E que este havia tomado à força o Prado da Ribeira, que 

pertencia ao prestameiro. Também o concelho dera terras reguengas a Martim Tavaia no lugar de 

Rio Merdeiro (Mendeiro), no tempo do rei D. Sancho II. E que possuem a mulher e o filho de 

Martim Tavaia. E sabia que duas partes da Vila de Lagoa
356

 eram foreiras ao rei, e aí pousavam 

ricos-homens. Que também no reinado de D. Afonso III e dos seus antecessores, as Ordens do 

Templo e do Hospital e o Mosteiro de Santa Maria de Bouro receberam doações pias de terras 

reguengas de moradores daquele concelho, isentando-as. E que dois homens de Santa Cruz quando 

entraram na Ordem de Santo António
357

 legaram terras reguengas, no tempo do rei D. Sancho II, 

irmão de D. Afonso III, que ficaram isentas de foro ao rei. 

Uma testemunha afirmou que tinha conhecido homens que sabiam que D. Fernão Mendes 

(Braganção) povoou Santo Estevão, que está sobre a Vila de Lodões, em tempo do rei D. Sancho I, 

“o Velho”
358

. E que os homens que habitavam essa localidade tornaram-se vassalos da Ordem do 

Hospital no tempo do rei D. Afonso II. 

Outro testemunho declarou como alguns homens desta vila de Santa Cruz deram a D. Pôncio 

Afonso de Baião propriedades e casas, que ficaram isentas de foro ao rei e que este construíra um 

moinho
359

, possuindo os filhos aqueles bens.  

Depois, a inquirição continuou na Paróquia de São Pedro de Santa Comba da Valariça 

(sic)
360

. 

                                                   
355 PMH-Inq., pp. 1274-1276 

356 Hoje aldeia da freguesia de Vale de Torrão, concelho de Vila Flor. 

357 Refere-se à Ordem Mendicante de S. Francisco 

358 A testemunha confunde D. Sancho com D. Afonso Henriques, porque sabemos que Fernão Mendes 

Braganção morreu no reinado deste rei; o significado da expressão é a antiguidade daquele acontecimento. 

359 Vicente, 2002, p. 581 – Este autor classifica a posse de bens em Santa Cruz pelos descendentes de Pôncio 

Afonso de Baião como uma usurpação! Pode não ter sido. A doação a Pôncio Afonso de Baião por parte do 

concelho de Santa Cruz, em nossa opinião, pode ter sido um reconhecimento da sua autoridade enquanto 

senhor da Terra.  

360 Hoje Santa Comba da Vilariça. 
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O primeiro jurado testemunho foi o frade Pelágio Pais, mestre dessa igreja. Que perguntado 

se o rei possuía a igreja e a vila, disse que não, que a igreja e a vila pertenciam ao Mosteiro de Santa 

Maria de Bouro por doação de D. Pedro Fernandes Braganção, o da Ledra, e de sua mulher D. 

Froilhe Sanches para salvação das suas almas, no tempo do rei D. Afonso II. 

As testemunhas confirmaram o que os da freguesia anterior disseram que o lugar de Prados 

da Ribeira era reguengo e que D. Nuno Martins de Chacim possuía metade e a outra metade tinham 

os homens de Santa Cruz e que não a deviam ter porque essa metade era prestimónio de Torre de 

Junqueira e estava isenta e compunha-se de dez casais. E que Vilarelhos era reguengo e tivera termo 

próprio, e possuía Nuno Martins de Chacim, não pagando foro ao rei, porque lhe havia dado o 

concelho de Santa Cruz. 

Continua a inquirição pela paróquia de Santiago de Lodões, no termo de Santa Cruz da 

Valariça. O filho do prelado dessa igreja disse que a vila e a igreja pertenciam ao rei e que os 

moradores apresentavam o abade como faziam de costume. A igreja possuía bens de herança fruto de 

doações pias e estavam isentas de foro ao rei.  

As testemunhas desta localidade voltam a frisar que a vila de Vilarelhos foi dada pelo 

concelho de Santa Cruz a Nuno Martins de Chacim, em tempo do rei D. Afonso III. E que em 

Lodões os vassalos do rei doaram à Ordem do Hospital as heranças reguengas no tempo do rei D. 

Sancho II. Este testemunho contraria outro da freguesia de Santa Cruz que disse que a doação de 

Lodões aos Hospitalários ocorreu no reinado de D. Afonso II. O testemunho do juiz de Lodões disse 

que os patronos da igreja eram os próprios moradores da vila que a obtiveram de herança de um 

prelado da igreja. Portanto, era uma igreja cuja comunidade abadava o abade, aliás como todas deste 

julgado, exceto a de Santa Comba da Vilariça. 

Ainda no reinado de D. Afonso III o concelho de Santa Cruz haveria de disputar e definir os 

limites do lado sul do concelho, no sítio onde o Sabor desagua no Douro, a Veiga de Santa Maria que 

se situava na margem sul do Douro
361

. Em 1273, os povoadores do vizinho concelho de Numão, na 

margem sul do rio Douro, propuseram-se arrotear e granjear aquelas terras. Os de Santa Cruz 

opuseram-se e levaram o caso ao rei que propôs que ambos os concelhos dividissem entre si aquele 

território e celebrassem um contrato de acordo mútuo onde estabeleceram os limites entre as duas 

circunscrições. Este acordo definiu o limite sul do concelho de Santa Cruz da Vilariça.  

O território a dividir era: «de Foz de Fontaas deinde ad Toucam deinde ad Armatam 

Fernandi Menendi deinde ad Palam d’ Ezam et deinde quomodo vadit per venam de Dorio quomodo 

revertur ad focem Foutanea»
362

 O concelho de Freixo de Numão ficou com a administração da 

                                                   
361 Abreu-Ferreira, 1998, p. 33 – Acerca do território em disputa, diz o autor que era a “Veiga de Santa Maria” 

uma península fluvial conhecida por Monte Meão. O autor cita e desenvolve este documento. 

362 Tradução: Da foz de Fontanas, daí às Toucas, daí ao Armado de Fernando Mendes, daí ao aberto d’ Ezam, 

daí segue pelo rio Douro e volta à foz de Fontanas. 
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passagem e travessia do Douro. Os povoadores do concelho de Numão e do concelho de Santa Cruz 

podiam romper, cultivar e pastar o gado em todo o território, deixando livre o porto onde a barca 

aporta e os caminhos
363

. 

 

Torre de Moncorvo 

A localidade de Torre de Moncorvo em 1258 já estaria povoada, como prova a existência de 

igreja onde já ocorriam sepultamentos e ingressos de património desde os antecessores de D. Sancho 

II. A localidade estava enquadrada na circunscrição administrativa do julgado de Santa Cruz, e 

pertencia à paróquia de Santa Cruz da Vilariça como igreja sufragânea. Significava que o provimento 

do pároco e sua apresentação competia a Santa Cruz que em contrapartida recebia os réditos 

eclesiásticos aí angariados. 

O topónimo sugere que a sua fundação se deveu a alguém importante, talvez um membro da 

linhagem dos Braganções, e alguns autores aventam que fosse Mendo Alão de Bragança que, no 

século XI, mandou ali erguer uma torre militar destinada a articular a defesa daquele território 

sobranceiro ao Sabor
364

. Esta personagem devia usar o epíteto de o Corvo, que ficou a identificar 

quem a mandou construir, o Mem Corvo ou Menendis Corvo. 

Este não seria o único Braganção que a toponímia medieval fixou. No documento que 

falamos atrás do acordo de limites entre Santa Cruz e Numão detetamos a «armatam Fernandi 

Menendi», que se traduz como o armado de Fernando Mendes
365

, que devia ser outra estrutura 

defensiva erguida junto ao Douro e atribuída àquele senhor braganção. 

Os testemunhos na inquirição de 1258 dizem que a igreja de S. Salvador de Torre de 

Moncorvo era sufragânea da de Santa Cruz e que possuía terras reguengas que os moradores dela lhe 

deixaram, em última vontade. Um dos testemunhos faz uma delação, dizendo que o rei estava a ser 

enganado pelos habitantes de Santa Cruz que compravam propriedades e não pagavam foro ao rei. 

Outro testemunho repete o que outros já haviam dito, que no tempo em que foram povoar Santa 

                                                   

363 Ventura, 2011, Livro I., Vol. 2, pp. 130-131; em 11 de janeiro de 1284 D. Dinis concede a este território, a 

Póvoa da Veiga de Santa Maria, carta de foral segundo modelo do de Santa Cruz da Vilariça (Reis, 2004, p. 
197, cit. IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fls. 88-90). Em 24 de julho de 1314, D. Dinis concede novo 

foral a Vila Nova de Foz Côa, dando-lhe por termo o reguengo da Póvoa da Veiga de Santa Maria (Reis, 2004, 

p. 197, cit. IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 4, fls. 67v-68), revogando o que havia concedido a Vila Nova 

de Foz Côa em 21 de maio de 1299, com os usos e costumes de Torre de Moncorvo (Reis, 2004, p. 197, cit. 

IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 4, fls. 13v-14).  

364 GEPB, Vol. XXXII, p. 216 – citado por Sottomayor-Pizarro, 2007, p. 852 – nota 6; Vicente, 2002, p. 583; 

este autor corrobora na nossa sugestão e dos autores citados nesta nota, que o topónimo fixou a memória de 

uma antiga torre atalaia defensiva. 

365 Na carta de foral de Póvoa da Veiga de Santa Maria surge citado nos seus limites «per paradam Fernandi 

Menendi» (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fls. 88-90 – foral de 11/01/1284). 
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Cruz, o concelho dera a Pôncio Afonso (de Baião
366

) propriedades e casas naquela vila. Pôncio 

Afonso fez ali um moinho. E agora possuem esses bens, casas e moinho os filhos de D. Pôncio 

Afonso e não pagam foro ao rei 
367

. 

 

Os senhorios nobres de Chacim e de Sambade 

Chacim 

Em 1192, a igreja de Santa Comba de Chacim era uma igreja comunitária onde os senhores 

de Bragança também eram patronos, pois surge-nos entre os confirmantes Pedro Fernandes, o filho 

de Fernão Mendes Braganção
368

.  

Foi este senhor, D. Pedro Fernandes Braganção, que quando exerceu o cargo de Senhor da 

Terra definiu os limites do reguengo de Chacim. É uma testemunha da paróquia de S. Geraldo de 

Banrezes
369

 que o afirma. «Regalengum de Chasin erat per rivulum de Porcas intrat in rivulo de 

Capra set deinde quomodo intrat rivulum de Capris in Saavor et de istis terminis filiavit Donnus 

Petrus Fernandi quando tenebat terram»
370

. A mesma testemunha disse que posse e o governo deste 

senhorio de Chacim foram dados por Pedro Fernandes Braganção aos homens da vila de Sambade, 

que era sua, de modo que esses homens de Sambade possuem aquele senhorio por aqueles limites 
371

. 

A comunidade de Sambade, que eram seus vassalos, administrava todo o território nos aspetos civis 

e religiosos (como patronos). O exposto sugere que Pedro Fernandes, enquanto tenente de Bragança, 

delimitou o alfoz do reguengo de Chacim por qualquer ato administrativo, implícito na função, 

acrescentando esse território ao seu domínio de Sambade, que por este gesto adquiria legitimidade 

para o povoar e administrar por todos os aspectos inclusive o religioso, isto é, patrocinando a 

fundação de igrejas que se tornariam sufragâneas da de Sambade, podendo desta maneira o abade 

                                                   
366

 Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume I, p. 293 – Pôncio Afonso de Baião era filho segundo de Teresa Pires de 

Bragança e de Afonso Hermiges de Baião (Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, pp. 235, 293, 297); em nossa 

opinião, esta ascendência deu-lhe legitimidade para reclamar a sua autoridade suprema de Rico-homem na 

região e ocupar a tenência de Bragança. Sottomayor-Pizarro informa que esta personagem frequentou a corte 

de D. Sancho I, D. Afonso II e D. Sancho II e ocupou diversas tenências, tendo falecido em 1235 (idem, 

ibidem, p. 297, nota 21). Casou com Mor Martins de Ribavizela e tiveram a seguinte descendência Pero Ponces 
de Baião, Estevainha Ponces de Baião, Maria Ponces de Baião e Sancha Ponces de Baião; as inquirições de 

1258 informam que os bens do pai eram possuídos pelos filhos. 

Gomes, 1998, p. 18 

367 PMH-Inq., pp. 1274-1276 

368 Costa, 1959, vol. 2, Doc. 88, p. 445-446 

369 Localidade extinta que se situava na freguesia de Vale da Porca, concelho de Macedo de Cavaleiros. 

370 Tradução: Esses limites eram pelo Rio de Porcas, daí seguia até onde este rio desaguava no Rio de Cabras e 

seguia até onde o rio de Cabras desaguava no rio Sabor; vimos atrás que o Rio de Cabras coincide com a atual 

linha de água que se chama Zacarias e que atravessa o concelho de Alfândega no sentido norte-sul. Este 

território será mais tarde, em 1305, o concelho de Castro Vicente de Balsamão. 

371 PMH-Inq., p. 1315 
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daquela ficar com os direitos religiosos. O ato administrativo de Pedro Fernandes é semelhante aos 

atos de aforamento, só que não foram legitimados pelo rei. Ou foram, e a memória desse gesto 

perdeu-se, escapando às testemunhas, e o ato não foi registado na chancelaria, ficando unicamente a 

impressão que o gesto do senhor da terra foi uma apropriação. 

Em 1200, o rei D. Sancho I pousou em Chacim e aqui doou Silhade ao concelho de Mós, 

como atrás referimos. 

No inquérito às testemunhas da paróquia de Santa Comba de Chacim o prelado, Pedro 

Camano, disse que metade da localidade, do patronato da igreja e de Balsamão eram reguengas e 

pagavam foro ao rei e a outra metade era senhorio de D. Gil Martins e dos irmãos Barreto
372

. Outra 

testemunha, D. Cipriano de Chacim, disse, que ouvira dizer de homens que conheciam, que Nuno 

Martins de Chacim e Fernando Fernandes Cogominho possuíam a herança reguenga em segredo e 

não pagavam foro ao rei, só não sabia desde quando
373

. A metade reguenga que alega a testemunha 

era a parte possuída por Fernando Fernandes Cogominho por doação régia.  

A herdade de Chacim havia sido concedida em comenda perpétua pelo rei Afonso III e sua 

mulher rainha D. Beatriz, ao seu vassalo Fernando Fernandes Cogominho, casado com Joana Dias
374

, 

em paga dos serviços prestados, da sua vassalagem e fidelidade à coroa. A herdade era doada em jure 

e património para ele e seus herdeiros, sucessores legítimos e ilegítimos. A doação foi feita em 

Montemor-o-Novo em 12 de fevereiro de 1255, confirmada à vista dos membros da cúria régia que 

atestam o documento, e entre eles estava Afonso Teles tenente da Terra de Bragança
375

. 

Em fevereiro de 1257, dois anos depois de a ter recebido do rei, Fernando Fernandes 

Cogominho e a mulher Joana Dias, venderam ao sobrinho Nuno Martins de Chacim e mulher, Teresa 

Nunes, a herdade coutada de Chacim. Este documento foi redigido pela chancelaria curial e atestado 

pelos membros da cúria régia, entre eles Gil Martins de Ribavizela, mordomo-mor da cúria e D. 

Afonso Teles, tenente da Terra de Bragança. A escritura de venda foi autorizada e confirmada pelo 

                                                   
372 Cf. Quadro Genealógico de Nuno Martins de Chacim (p. 63) – segundo cremos Gil Martins e a sua 

fraternitate refere-se a Gil Martins Barreto e os seus irmãos que são mencionados na inquirição da localidade 

de Bornes; António Vicente (Vicente, 2002, p. 460) sugere que Gil Martins seja o de Riba de Vizela, seguindo 

a sugestão de José Mattoso (Vicente, 2002, p. 460 nota 1453 – segundo a edição (5ª, 1995) que consultamos da 

obra de José Mattoso Identificação de um país, as páginas são 162-164); Mesmo assim, Mattoso não indica que 
a família Riba de Vizela tivesse bens em Trás-os-Montes; refere, e cito: “o núcleo da família (…) permanece 

no Entre-Douro-e-Minho”; Gil Martins de Riba de Vizela só teve um irmão, João Martins. E vendo a sua 

ascendência não se deteta nenhum que fosse proveniente desta região e que tivesse deixado herança local 

(Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, pp. 536-543); a única ascendente colateral foi Mor Martins de Riba de 

Vizela que casou com Pôncio Afonso de Baião, este sim, possuía bens de avoenga nesta região transmontana. 

No entanto fica a questão: como é que Gil Martins de Riba de Vizela adquiriu bens na Terra de Bragança? Pelo 

desempenho da sua função de mordomo-mor? 

373 PMH-Inq., p. 1316 

374 Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. II, pp. 648-652 

375 Ventura, Livros I, 2011, Vol. I, Doc. 107, pp. 117-118 
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rei em Coimbra, em julho de 1265, oito anos depois, e atestada pelos membros da cúria
376

. As 

Inquirições de 1288 confirmam o que as de 1258 haviam recolhido: 

 

«Fl. 13 ¶ Freyguesia de Santa Coonba de Chacim a vila de Chacim dizem as testemunhas que a 

meyadade era del Rey e a meyadade de filhos d’algo e a sa meyadade del Rey que a deu Rey don 

Affonso padre deste Rey a Fernam Fernandez Cogominho e coutou-lha toda e guaanhou-a d’el dom 

Nuno e tragen en esse couto seu joyz e seu chegador. ┼ Este como esta por couto
377

». 

 

D. Dinis sentenciou que a metade que fora coutada pelo pai permancesse tal como está, nas 

mãos dos fidalgos que a possuíam da linhagem de Nuno Martins de Chacim. A outra metade o rei 

reservava outro destino. 

Dentro do domínio de Chacim encontravam-se outras localidades que as testemunhas locais 

ignoram. É uma testemunha de Cernadela, das Inquirições de 1258, que nos informa que as 

localidades de Gebelim (Jubilim) e de Saldonha
378

 (Sordouro) não eram reguengas e que as 

trabalhavam homens de Chacim e não pagavam foro ao rei
379

. 

A ação povoadora da comunidade de Sambade vai-se sentir dentro do domínio de Chacim. 

Em 1263, o abade de Sambade, Afonso Martinho, envolveu-se numa disputa com o arcebispado 

quanto aos direitos religiosos sobre a igreja de S. Miguel de Agrobom, que exigia como patrono. Era 

clérigo dessa igreja de S. Miguel de Agrobom, Miguel Fernandes presbítero. O arcebispo de Braga, 

D. Martinho, por intermédio do Deão juiz dessas causas, decidiu que a igreja de S. Miguel de 

Agrobom possuísse todos os direitos eclesiásticos de forma independente e se submetesse à 

autoridade superior eclesiástica. O ato foi testemunhado por cinco clérigos capelães que viviam em 

Castro Vicente
380

. O que significa que havia naquele território cinco povoações com 

acompanhamento religioso. 

 

Sambade 

Balcão Vicente na sua dissertação de doutoramento sobre a estrutura do povoamento de 

Trás-os-Montes fala sobre esta localidade recorrendo às mesmas fontes primárias, mas não consegue 

                                                   
376 Idem, ibidem, Doc. 342, pp. 396-228 

377 PMH – Inq D. Dinis 

378 Achamos que é esta a localidade referida; porque é a única com semelhança lexical que existe nas 

redondezas de Chacim; hoje, tanto Gebelim como Saldonha pertencem ao concelho de Alfândega da Fé, mas 

pertenceram ao extinto concelho de Castro Vicente. 

379 PMH – Inq. p. 1272 – Esta filiação de Gebelim a Chacim vai permanecer na esfera religiosa; a igreja desta 

localidade em 1758 ainda era curato sufragâneo da paróquia de Chacim. 

380 Louzada, Gaspar, fls. 517-517v – Treslado em Pública-forma escrita pelo tabelião de Castro Vicente em 

1356; eram capelães em Castro Vicente Gonçalo Anes, João Vieira, Domingos Barroso, João Esquerdo e 

Domingos Peres. 
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traçar a sua evolução. Entende o autor que o território da Sambade medieval pouco ultrapassava os 

limites atuais, aliás opinião já antes defendida por Abreu-Ferreira nos mapas que apresenta sua tese 

de mestrado. Ambos os autores ignoram a informação prestada pelas Inquirições dionisinas, que 

sobre esta localidade estava disponível uma cópia na Leitura Nova
381

. Também, ambos autores não 

prestaram atenção às informações que os forais de Santa Cruz, Torre de Moncorvo e Vila Flor 

prestaram. Estas três fontes cruzadas permitem perceber qual a extensão daquele domínio, a quem 

pertencia e como se desenvolveu. 

A localidade vizinha de Sambade e do Montemel também eram domínio dos senhores da 

Terra de Bragança. Que possuíam, junto com a comunidade, o patronato da igreja que já existia em 

1208 como reitoria
382

. 

Na inquirição de 1258 uma testemunha revela-nos que a igreja e localidade foram reguengas 

e que o rei D. Afonso II deu-a a Pedro Fernandes em troca da igreja e vila de Vimioso
383

.  

 

«Quod audivit dicere hominibus qui sciebant quod ipsa ecclesia et ipsa villa fuerunt regalenge 

Domni Regis et quod Rex Donnus Alfonsus pater istius dedit eas Donno Petro Fernandi pro Vimeoso 

et modo habent ipsam ecclesiam filii et nepoti supradicti Donni Petri Fernandi»
384

. 

 

A testemunha não sabe ao certo, conta o que ouviu dizer, que o domínio tinha sido do rei e 

que este a tinha dado a Pedro Fernandes e o rei coutou-lhe esse senhorio, em troca da sua parte na 

igreja de Vimioso. Ou o domínio era herança daquele fidalgo e a testemunha ignorou isso porque 

desconhecia. Os desenvolvimentos posteriores clarificam esta situação. Também as informações dos 

limites de Torre de Junqueira e de Santa Cruz da Vilariça revelam que durante o reinado de Afonso 

II algo aconteceu.  

                                                   

381 IAN/TT, Inquirições da Beira e Além Douro,Livro Primeiro Além Douro, lv.48 fl.41v 

382 Costa, 1959, vol. II, Doc. 88, p. 445-446 

383 Na inquirição à igreja de S. Vicente de Vimioso, a testemunha, o sacerdote capelão diz sob juramento que 
os patronos dessa igreja eram os filhos e a mulher de Pedro Ponces de Zamora. E à pergunta como tinham eles 

obtido, dissera que baseado nos rumores que corriam, tinha sido o rei D. Sancho I que tinha dado aquela 

localidade em troca do castelo de Algoso a Mem Bufinho. Esta informação confirma um ato de D. Sancho 

registado na sua Chancelaria que havia trocado a localidade de Vimioso por uma herdade em Cernadela com 

Rodrigo Bufinho em 1186 (Ventura, Vol. II, 2011, pp. 227-228). E com essas trocas o rei ficou com toda a 

Terra de Miranda (PMH-Inq p. 1284). 

384 Tradução: Que ouviu dizer de homens que conheciam que a igreja e a vila foram reguengas do Senhor Rei e 

que o Rei D. Afonso pai deste rei deu a D. Pedro Fernandes pelo Vimioso de modo que possuem a igreja os 

filhos e netos do sobredito D. Pedro Fernandes. – Cf. Com Genealogia dos Senhores de Bragança e de Nuno 

Martins de Chacim. 
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O povoamento no território do Couto de Sambade não se resumia só à povoação principal. 

Alguns povoados como Covelas já existiam, como nos revelam as inquirições de 1258
385

. No 

entanto, a inquirição seguinte de 1288 traz-nos importantes informações:  

 

«Fl. 13 ¶ Freyguesia de Santa Maria de Sanbadi e o termho de Monte Mel dizem as testemunhas que 

ouvyron dizer que Sanbady e todo Monte Mel foy herdamento de don Fernam Mendez de Bragança 

e que ouvyron dizer que senpre foy onrrada des tenpo de Rey don Sancho o primeyro e que assi a 

vyrom eles senpre trager des que se acordan e assi trage ora seu linhagem de don Fernam Mendez 

(…)»
386

 

 

A inquirição revela-nos que Sambade era «herdamento de don Fernam Mendez de 

Bragança». Portanto Pedro Fernandes era herdeiro e sucessor e possuía legitimamente o domínio. No 

entanto isto diverge com o texto de 1258, que diz que a localidade fora reguenga e que o rei a dera a 

Pedro Fernandes, filho de Fernão Mendes. O que é que o rei deu? Como é que o rei obteve metade 

da igreja e metade daquela localidade? Voltamos novamente à questão se a posse desses bens pelo 

rei foi consequência do casamento de Fernão Mendes de Bragança ou se o foram por reconhecimento 

da tutela e da autoridade do rei! Temos de ter sempre cautela que os textos que estamos a usar como 

fontes são inquéritos verbais testemunhais. As informações prestadas são precárias e carecem de 

cruzamento com outras fontes.  

O que se entende e se comprova é que a localidade pertencia à linhagem dos Braganções. O 

que o rei D. Afonso II (1211-1223) fez, em contrapartida de Vimioso, foi coutar-lhe o território de 

Sambade. Para as testemunhas no terreno que desconheciam os negócios que se faziam na cúria, 

como vimos em relação a Chacim onde legitimamente senhoriavam Fernando Fernandes Cogominho 

e o sobrinho Nuno Martins de Chacim, o que D. Afonso II fez foi uma doação. E se doou era porque 

a terra lhe pertencia. Desconheciam que o rei detinha outra forma de poder não somente material que 

era a autoridade. E essa autoridade legitimava o poder que os senhores tinham no terreno. D. Afonso 

II fazendo exercício dessa autoridade legitimou o poder que os Braganções exerciam em Sambade, 

coutando-lhes a povoação. Só não definiu a extensão e os limites desse senhorio. 

Qual era a extensão do Couto de Sambade? Se compararmos os limites registados no foral de 

Torre de Junqueira (1201), do reinado de D. Sancho I, da sua área de circunscrição, com os limites 

registados no foral de Santa Cruz da Vilariça (1225) do reinado de D. Sancho II, vemos que há 

diferenças: 

 

                                                   
385 PMH-Inq pp. 1307-1308  

386 PMH – Inq D. Dinis; IAN/TT, Inquirições da Beira e Além Douro, Livro Primeiro Além Douro, lv.48, 

fl.41v 
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«(…) terminos de Iunqueira (…) inde ou Nugedo de Pelago do Qucu et inde per lo Serro de 

Gouuea et inde per las Cabezas de Rio de Vides et inde per lo ameedo de Auoluaziis et inde per la 

aspera dentre Maziata et Junqueira et inde per lo valle do Freixeno an festo» (foral de Torre de 

Junqueira, 1201)
387

.  

 

Entre o primeiro foral de 1201 e o seguinte de 1225, algo aconteceu no território 

compreendido entre a Serra de Gouveia e a Burga. No primeiro, percebe-se que há um território 

vazio sem qualquer povoado ou circunscrição administrativa. Somente um sítio é referenciado as 

Cabeças de Rio de Vides. Relembremos os limites de Santa Cruz da Vilariça: 

 

«Hec sunt terminos de Sancta Cruce (…) Lagona de Molas et per pelago de Cucho et deinde per 

illo Serro de Gouvea et deinde per Cauto de Sanbadi et per Burgaa et indeper Falagozia et per 

cima de pias ad cruce quomodo dividit Freisiel et inde ad Palas de Tieiras ad Pena Fria
388

»  

 

No segundo, esse território marcado por referências geográficas desapareceu e no seu lugar 

aparece uma circunscrição, o Couto de Sambade. Mais tarde, tanto nos limites insertos no foral de 

Torre de Moncorvo (1285) como nos de Vila Flor (1286), a circunscrição Couto de Sambade 

permanece bem definida. 

Em Chacim, localidade vizinha de Sambade, o rei coutou a sua metade
389

 a Fernando 

Fernandes Cogominho, que a vendeu a Nuno Martins de Chacim, dois anos depois de a receber. O 

restante território foi definido por Pedro Fernandes Braganção, quando era senhor da Terra, como 

nos informa a inquirição de 1258. O que significa que para sul até ao rio Sabor, o território estava 

ermo e Pedro Fernandes apropriou-se para o seu domínio, dando para povoar aos seus vassalos de 

Sambade
390

. Este território, o Balsamão, onde se fundaria a povoação de Castro Vicente (de 

Balsamão)
391

 estaria em processo de povoamento sob a alçada dos Homens de Sambade.  

Em Balsamão há vestígios de uma atalaia ou fortaleza no alto de uma colina destacada na 

paisagem, com semelhanças à Torre de Aguiar de Sousa, com características comuns a outras na 

                                                   
387 Tradução adaptada: Limites da Junqueira (…) do Nuguedo de penhasco do Cucu e de pela Serra de 

Gouveia, pelas cabeças de Rio de Vides e de pelo meio de Avolvazis e de pelo acidentado entre Maziata e 

Junqueira e de pelo vale do Freixeno adiante à Lousa do Fundo de Valongo. 

388 (Foral de Santa Cruz). – Tradução adaptada: Este são os limites de Santa Cruz (…) Lagoa de Mós e pelo 

penhasco do Cuco e de seguida pela Serra de Gouveia  e de seguida pelo Couto de Sambade e pela Burga e de 

pela Falagozia  e por cima de Pias à Cruz como divide Freixiel e de à Palas de Tieiras à Pena Fria. 

389 Essa metade corresponde ao território das atuais localidades de Chacim, Gebelim, Olmos e Balsamão. 

390 Cf. p. 72 nota 283. 

391 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 47-47v. 
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região trasmontana, e que tinha sob a sua intendência um território
392

. Esse terrítório abrangia ambas 

as margens do rio Azibo, para sul até ao Sabor e para norte confrontava com o julgado de Bragança.  

Alegaria mais tarde D. Dinis no conflito entre Chacim e Castro Vicente que quando 

Balsamão foi povoada era reguengo, como ficou despovoada, os senhores apoderaram-se dela, como 

alega na sentença de 1304 contra Heitor Nunes: «entendo aprovar que Balssamom quando era 

pobrado era todo regaengo com seu termho» e «que o meyo de Chacim e de seu termho era regaengo 

del rey e que de soye quarenta anos acima quintosse aos homens pederem acordar» 
393

.  

Esses limites do «termho de Balssamom de contra Saalvor se começa dela Foz de Val Paayo 

e ende a Foz de Zivo e ende no Pedrogão de Moraaes e ende aa Bona Mahadre e ende aos 

Campanelos e ende acima do Val dos Madeiros
394

 e entra no rio Dosina ao Foonte Telheiro e ena a 

Cruz de San Cristovam e ende aa Ribeira do Ameedo e ena aa Portela de Martim Jagues e ende aa 

Sovereira do Viso e ena ao Rio de Cabras e ende aa Foz de Valpaayo husse começou; Item entende 

aprovar que dentro en estas divisoens jazem os termos sobre que he acentado»
395

. 

No entanto os homens de Sambade procederam ao seu povoamento como informa o conflito 

que houve entre o reitor de Sambade e o presbitero de S. Miguel de Agrobom, em 1263,  

testemunhado pelos cinco clérigos estabelecidos no território de Castro Vicente, que vimos atrás. 

Também no reinado de D. Sancho II (1223-1248), os povoadores de Sambade promoveram a 

criação de novos povoados. Na Serra de Gouveia, que como vimos era limite de Santa Cruz, 

fundaram a aldeia de Sendim (da Serra)
396

: 

 

«[Fl. 13] (…) e est provado que a aldeyha [Segue-se, riscado, que] de Sendim que foy pobrada por 

termho de Santa Crux e por regaenga del Rey e que os filhos d’algo cuja era a onrra de Sanbady 

estenderon essa onrra pelo regaengo del Rey en tenpo de Rey don Sancho prestumeyro e juntaron 

essa al- // [Fl. 13v.º] deyha de Sendim com’a onrra de Sanbadi e tragen’a ora por onrra e por seu 

herdamento e nom fazem ende al Rey nada
397

».  

 

                                                   
392 cf. Gomes, Paulo, 1992, pp. 174 

393 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 35v-36. 

394 Topónimo identificado na localidade de Agrobom; cf. Organização religiosa, Tombo dos bens da Igreja de 

S. Miguel de Agrobom in Costa, 2015, pp. 194-196. 

395 É difícil determinar com precisão como seria aquele território. Supomos que ele abrangeria o território 

coincidente hoje com as localidades de Lombo, Peredo, parte norte de Castro Vicente, Saldonha, parte norte de 

Agrobom. 

396 Esta localidade situa-se a sul da atual vila de Alfândega da Fé. 

397 PMH – Inq D. Dinis; IAN/TT, Inquirições da Beira e Além Douro, Livro Primeiro Além Douro, lv. 48, 

fl.41v 
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O rei alegava que a aldeia foi povoada no limite de Santa Cruz e que portanto era reguengo. 

E que a nobreza se assenhoreou do reguengo alargando o seu domínio para sul, no reinado de D. 

Sancho II, estendendo-o por todo o planalto alfandeguense até à Serra de Gouveia. Esta extensão 

confirma-se, como vimos, tanto nos limites do Julgado de Santa Cruz, definidos no mesmo reinado 

de D. Sancho II, como já no tempo de D. Dinis, nos limites de Torre de Moncorvo e nos de Vila 

Flor. Isto levanta de novo a questão, e os inquiridores de 1258 não detetaram o esbulho no reguengo? 

Porquê? O que é que os convenceu? Talvez a justificação dada pelas testemunhas que havia sido o 

rei D. Afonso II a doar à nobreza aquele território, convenceu os inquiridores que a posse era 

legitima. E porque é que dois anos antes das inquirições de 1288 os forais de Torre de Moncorvo e 

de Vila Flor conservaram aquela delimitação? O que é que mudou no entendimento do rei? Sabemos 

que D. Dinis esteve em Santa Cruz da Vilariça em 1281, provavelmente acompanhado do seu 

mordomo, Nuno Martins de Chacim, o senhor poderoso da região, e que isso pode ter dado ao rei 

outra perspetiva
398

. Uma perspetiva de ação a implementar na ocasião mais propicia. Essa ocasião 

surgiu após a morte do seu mordomo em 1284. Declara o rei na sentença de 1290: 

 

«[Fl. 13v.º] Sanbadi e Monte Mel este por onrra como esta de vedro mais a aldeyha de Sendim que 

juntaron a essa onrra seja devassa e entre y o andador de Bragança polos dereytos del Rey e chame el 

Rey sobrela os que a tragen se quiser.» (…)
399

 

 

O rei reconhece a legitimidade senhorial sobre Sambade e o Montemél, porque eram de 

posse antiga, que vinha desde o tempo de Fernão Mendes Braganção. Mas o território para sul onde 

se inclui a aldeia de Sendim, que fique livre de qualquer jurisdição senhorial porque era reguenga. 

Esse território deve passar para jurisdição régia e o funcionário régio encarregado de receber os 

direitos régios os recolha em Sendim. Esta sentença não teve contestação por parte da fidalguia 

detentora daquele domínio. No entanto, esta localidade de Sendim (hoje Sendim da Serra) 

permaneceu no aspecto religioso dependente da paroquial de Sambade, mas integrou-se no novel 

concelho de Alfândega e com o seu foro. 

 

 

Os agentes do povoamento 

No percurso que fizemos até aqui, impõe-se sintetizar quem foram os agentes que 

promoveram o povoamento desta região. Destacam-se quatro: os Braganções, os agentes do rei, as 

comunidades e as ordens religiosas militares do Hospital e do Templo. Nenhum deles atuou sozinho, 

                                                   

398 Gomes, 1998, p. 19. 

399 PMH – Inq D. Dinis 
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mas sempre em parceria ou em consequência de alguma decisão ou deliberação tomada por algum 

desses agentes. Os dados recolhidos permitem-nos fazer uma interpretação sobre quem eram esses 

agentes e como atuaram: 

Os Braganções, nomeadamente Fernão Mendes, o filho Pedro Fernandes e o neto Garcia 

Peres, alcaide de Torre de Junqueira: as localidades de Sambade e Chacim, que eram do seu 

domínio, Santo Estevão por cima de Lodões, Santa Comba da Vilariça, Mogadouro e, talvez como 

agentes do rei intervieram na concessão dos forais de Freixo de Espada à Cinta, Bragança, Mós, 

Urros e Torre de Junqueira, onde aparecem mencionados. 

Os agentes do rei: o mordomo do rei que recrutou colonos de Cernadela para fundar Santa 

Cruz da Vilariça. 

As comunidades locais de Sambade e de Chacim que promovem a fundação de localidades 

como Gebelim, Agrobom, Castro Vicente e Sendim da Serra. 

As ordens religiosas militares do Hospital e do Templo: a localidade de Freixiel, pela Ordem 

do Hospital e Mogadouro pela Ordem do Templo, respetivamente através de cartas de foral e de 

aforamento, alargam a extensão do território povoado, dentro das suas circunscrições. 
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Mapa 5: Os forais régios em Trás-os-Montes (1152-1315) 
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Mapa 6: As circunscrições políticas na Vilariça em 1258 
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Capítulo II: O SENHORIO RÉGIO: 1294-1367: «esto podia eu fazer muy bem partir os 

termos antre huma vila e outra e posso fazer de huma vila duas e de duas vilas huma»
400

 

 

 

D. Dinis promoveu durante o seu reinado uma profunda reorganização administrativa 

territorial na região que estamos a estudar
401

. O seu reinado foi caracterizado pela sua política 

povoadora fundando diversas localidades pelo país, nomeadamente nesta região transmontana, 

Mirandela, Vila Flor, Moncorvo, Alfândega da Fé, Castro Vicente, Bemposta, Miranda do Douro, 

etc. Permitiu que duas localidades mudassem de local, conservando o nome e os privilégios 

concedidos: Mirandela
402

 e Castro Vicente (de que falaremos adiante). 

D. Dinis teve particular atenção por esta região, primeiro por ter sido educado e nutrido pelo 

seu aio e depois mordomo Nuno Martins de Chacim, o Meirinho-mor de D. Afonso III, e grande 

terratenente desta região. Embora vivesse na corte, é muito provável que na companhia do aio e da 

sua família ele tenha conhecido a região. Sabe-se, como vimos, que esteve em Santa Cruz da Vilariça 

em 1281. Pela função que o aio desempenhava, conheceu os abusos cometidos pela fidalguia sobre o 

património régio, sonegando terras, rendimentos e vassalos, causando perigo à autoridade régia. No 

entanto, entendemos que não foi só por empatia que D. Dinis interveio na região. Preocupava-o, 

além dos atropelos da fidalguia ao seu património o facto de a região estar na fronteira com o reino 

de Castela-Leão. Sobretudo as relações sociais e familiares, no quadro da sociedade medieval, que 

aproximavam as fidalguias de ambos os reinos. O reino de Portugal havia alcançado em 1267 pelo 

Tratado de Badajoz o reconhecimento das suas fronteiras com o reino de Castela, no seguimento de 

uma comissão nomeada por D. Afonso III em 1264, onde participou Nuno Martins de Chacim, 

resolvendo um problema que as Inquirições detetaram de haver em Trás-os-Montes localidades que 

não reconheciam a tutela do rei Português. Sanadas as fronteiras externas havia organizar as internas. 

No caso desta região a ação de D. Dinis visou sobretudo quatro aspetos: diminuir o poder da 

nobreza, povoar, ampliar o poder e a autoridade régia e defender a fronteira. 

  

                                                   

400 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 87v 

401 Matos Reis corrobora esta nossa opinião (Reis, 2004, p. 182). 

402 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fls. 54-54v. 
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Diminuir o poder da Nobreza e recompor o território 

Em parte, a vila de Torre de Moncorvo foi sucessora direta da vila de Santa Cruz, porque a 

sua igreja primitiva era sufragânea da de Santa Cruz da Vilariça. Da extinção de Santa Cruz da 

Vilariça nasceram duas novas circunscrições
403

. Primeiro Torre de Moncorvo e depois, por cisão, 

Vila Flor. Torre de Moncorvo recebeu foral de D. Dinis em 12 de Abril de 1285
404

 e sucedeu 

diretamente a Santa Cruz da Vilariça conservando o mesmo espaço geográfico da anterior 

circunscrição e os usos e costumes.  

No foral de Torre de Moncorvo de abril de 1285 os limites concedidos àquela localidade 

repetem os mesmos de Santa Cruz da Vilariça, coincidindo o mesmo território: 

 

«Termini vero prodicte ville de Torre Menendi Corvi quos ego superdicte domine rex una con dicta 

uxor mea damus et concedimus vel popularatoribus de predicte ville sunt isti vidilicet: sit dividint per 

Pena Frigidam et inde per Casal de Gordo de inde ad Touça Sancte Marie de inde sit vadit per Foz de 

Fontanis de inde per Peredo et de inde per Talamos de inde per Lagona de Molas et de inde sit vadit 

per Pelagum de Cuco de inde sit vadit per Serrum de Gouvea de inde sit per Cautum de Sambadii 

et de inde per Burgaa de inde sit vadit per Falagoza et per finem de Pias et de inde ad Crucem sit 

dividit cun Freixeel de inde ad Palas de Anteeiras et de inde sit revertitur ad Penna Frigidam»
405

.  

 

No entanto, D. Dinis haveria de cindir o território em duas partes. Uma a sul do Sabor, com 

centro em Torre de Moncorvo, e outra a norte daquele rio abrangendo todo o vale da Vilariça, no 

lugar de Penha Flor
406

. 

Em 24 de maio de 1286, D. Dinis concedeu à localidade que se chamava Além Sabor carta 

de foral e rebatiza de Vila Flor e Foz de Santa Cruz, com o foro de Santa Cruz da Vilariça
407

. Os 

seus limites eram: 

«(…) Son termini noto dicte ville de Villa Frol quos ergo superdictos domine rex una cum dicta 

uxore mandamus et concedimus vobis popularatoribus de Villa Frol est ista sahez per Fontem de 

                                                   
403 Também Vilarinho da Castanheira recebeu carta de foral em 1287 segundo o modelo do foral de Santa Cruz 

(Reis, 2004, p. 193, cit. IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fl. 169v). 

404 Abreu-Ferreira, 1998, Documento transcrito no apêndice documental, pp. 141-142 – o único exemplar 

existente do foral de Torre de Moncorvo é uma pública-forma de 1288 conservada no arquivo arquiepiscopal 

de Braga (ADB-UM); Matos Reis na sua tese de doutoramento ignora a existência deste documento, porque 

em nenhum local fala do foral de Torre de Moncorvo, como sucessor do de Santa Cruz da Vilariça (Reis, 2004, 

p. 187); Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume I, p. 221, nota 107. 

405
 Abreu-Ferreira, 1998, Documento transcrito no apêndice documental, pp. 141-142. Repete-se a descrição 

dos limites de Santa Cruz da Vilariça de 1225. 

406 PMH – Inq D. Dinis, fl. 13. 

407 No Anexo deste trabalho, p. 195, pode-se consultar a descrição deste foral, porque serão a fonte jurídica 

realtiva ao usos e costumes dos forais de Alfândega da Fé e de Castro Vicente. 
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Vite deinde ad Portum de Godeyros ubi stant molendinus deinde ad Focem de rivulo de Freyxeno 

deinde ad Portum de Boedo per que passant de Val Longo Valariciam contra Sancta Cruce 

deinde directu contra Silhade per ubi in alio tempore dividebantur terminus Sancta Crucis 

Mohes deinde per serram de Gouvea deinde sint vadit per cautum de Sambadi deinde per 

Burgaa deinde sint vadit per Falagoziam et per finem de Pias deinde ad Crucem sit dividit cum 

Freyxeel deinde per sine de aldeya de Vite ut videbat Villarinio cum Sancti Cruce de in intreveritit 

ad Fontem de Vice (…)»
408

. 

 

A localidade de Santa Cruz e o território na margem norte do Sabor até Silhade, onde 

confluem os limites de três circunscrições, ficam como limite norte de Torre de Moncorvo. Dentro 

destes limites ficavam as localidades de Vilares da Vilariça e Vilarelhos.  

Os forais de Vila Flor e de Torre de Moncorvo são uma revalidação do anterior foral 

concedido por D. Sancho II a Santa Cruz da Vilariça que são reformulados e completados para 

preencher as lacunas do anterior. O facto de todos serem iguais confirma a preocupação em não 

introduzir distinção nem grandes perturbações sociais, económicas, políticas e judiciais, suscetíveis 

de provocar alterações na tradição que vigorava na região e manter os mesmos critérios uniformes 

regionais nos tipos de crimes e comportamentos sociais, nas obrigações e direitos das populações, 

nas mesmas penas e valores pecuniários daquela zona. Mesmo que isso representasse um 

anacronismo o modelo que vigorava era o foral de Salamanca desde o foral de Numão em 1130, 

independente da tutela a que cada uma esteve sujeita ao longo deste período temporal. Será que esta 

identificação remonta ao tempo em que Ramiro II povoou Salamanca e toda a linha da Ribeira de 

Tormes e o território para ocidente? Perante esta comunhão e filiação dos forais desta região ao 

estatuto concedido àquela importante cidade, essa derivação pode não ser tão antiga, mas conservou 

no tempo um laço que uniu ambas as regiões. 

                                                   
408 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, livro 1, fólios 166v a 169 - Tradução: 

«Estes são os limites da vila de Vila Flor que nós supraditos senhor rei uno com a dita mulher mandamos e 

concedemos a vós povoadores de Vila Flor: esta sai pela Fonte de Vide daí ao Porto de Godeiros onde estão os 

moinhos, daí segue à Foz do Rio de Freixo, daí segue ao Porto de Boedo pelo qual passa o Vale Longo da 

Valariça contra Santa Cruz, daí segue a direito contra Silhade onde noutro tempo dividiu Santa Cruz de 

Mós, daí segue pela Serra de Gouveia, daí segue pelo Couto de Sambade, daí segue por Burga, daí segue 
por Falagoziam e até ao final de Pias daí segue até à Cruz divide-se com Freixiel, daí pela aldeia de Vide onde 

se vê Vilarinho com Santa Cruz e entrar de novo na Fonte de Vide». 

O documento do foral de Vila Flor inserto nos livros da Chancelaria de D. Dinis em letra do século XV, no 

tempo da reforma da Chancelaria no reinado de D. Afonso V, divide-se em dois. O primeiro está interrompido. 

Não se percebe o que aconteceu. Desconhecemos se o escriba foi substituído e o seguinte decidiu começar o 

documento de novo, ou se decidiram começar de novo porque o texto que já tinham escrito tivesse alguns erros 

de transcrição que não pudessem corrigir. O texto do documento seguinte está completo e sem interrupção. Se 

retiramos a apresentação do concessor, dos subscritores, da data e local, o restante documento é uma cópia do 

foral concedido por D. Afonso Henriques em 1152 a Freixo de Espada à Cinta. E com outra disposição aos 

restantes Mós, Urros, Torre de Junqueira, Santa Cruz da Vilariça e Torre de Moncorvo. 
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Quando D. Dinis conceder o foral a Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça e a Crasto Vicente 

de Balsamão, reportará para o foral de Vila Flor os costumes, que são as penas, multas, direitos e 

obrigações dos moradores daqueles lugares entretanto eretos.  

Em 1288, dois anos decorridos da criação do novo concelho, D. Dinis procedeu às 

inquirições. Face às anteriores de 1258 o que mudou foi o nome da circunscrição administrativa. Já 

não é julgado de Santa Cruz, mas Julgado de Pena Flor, recuperando o topónimo basilar daquela 

localidade. Comparando com o foral, a inquirição ignora as designações de Além Sabor e Foz de 

Santa Cruz da Vilariça. 

 

«[fl. 13v] 

Julgado de Pena Frol 

¶ Item a aldeyha que chamam Vilarelhos dizem as testemunhas que sooya seer regaenga del Rey e 

termho de Santa Crux e os de Santa Crux deron ende a meya a dom Nuno en tenpo de Rey don 

Sancho tio deste Rey por tal que os ajudasse e fez ende onrra e assi a tragen seus filhos. ┼ Seja toda 

devassa e entre y o moordomo del Rey por seus dereytos e chame-os el Rey sobrela 

meyadade».
409

 

 

Já antes tínhamos visto, quando falamos de Santa Cruz da Vilariça, que na inquirição de 

1258 a nobreza havia-se apropriado de bens reguengos. Nomeadamente aquele que havia sido o seu 

aio, Nuno Martins de Chacim, que recebeu do concelho de Santa Cruz, em tempo do rei D. Sancho 

II, metade de Vilarelhos, talvez como paga de alguma proteção prestada. No tempo desta inquirição 

os descendentes daquele senhor possuíam-na por Honra, isto é isenta de jurisdição e foro ao rei. A 

sentença declara que os fidalgos conservem a propriedade mas não exerçam qualquer jurisdição. Que 

o mordomo régio exerça a sua autoridade, isto é, seja devassa, aberta, para cobrar os direitos régios e 

a única autoridade seja a do rei. O rei necessitava de defender o território reguengo, base económica 

da coroa.  

 

  

                                                   
409 PMH – Inq D. Dinis 
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A fundação: Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça 

Como vimos atrás pela inquirição de D. Dinis, a comunidade de Sambade havia promovido o 

assentamento do povoado de Sendim da Serra, no termo de Santa Cruz, na falda da Serra de 

Gouveia. Como essa comunidade estava sob a tutela senhorial da linhagem de Bragança, aquela 

criação permitiu que estendessem o domínio e autoridade por todo aquele território entre Sambade e 

Sendim. Ao exercer aquele arbítrio a nobreza não pediu ao rei que sancionasse e prestasse o seu 

consentimento à sua atuação e a legitimasse como autoridade suprema. Agiram de modo próprio? Ou 

agiram segundo uma autonomia concedida pelos senhores da terra? 

A inquirição de 1288 mostra-nos que o entendimento régio  era pouco tolerante sobre estas 

arbitrariedades e liberalidades senhoriais. A sentença e a sua execução reclamou que o reguengo, o 

território supostamente alienado, regressasse à autoridade régia.  

Porque é que afirmamos supostamente? Porque como vimos pelos limites dos forais de Santa 

Cruz da Vilariça (1225), Torre de Moncorvo (1285) e Vila Flor (1286) o couto de Sambade surge 

aparentemente reconhecido. O que mudou foi a atitude régia perante essas jurisdições senhoriais. E 

D. Dinis agiu dividindo o território, tal como tinha feito na Vilariça. Limitou a extensão da jurisdição 

aristocrata de Sambade e fundaria no restante território duas novas circunscrições políticas, sob a sua 

tutela. Primeiro fundaria Alfândega da Fé e depois Castro Vicente. O objetivo foi não só diminuir o 

poder da nobreza senhorial como ampliar o poder político e económico do rei
410

.  

Tanto a inquirição de 1288 e a consequente sentença revelam-nos que entre Sambade e a 

localidade de Sendim mais nenhuma localidade existia nesse território. Deduz-se que Alfândega da 

Fé não existia.  

É provável que o sítio fosse conhecido ou pelo menos identificado por aquele nome 

Alfândega ou Fandega, como também aparece. O foral acresenta-lhe um determinante de lugar de 

Sobre a Vilariça, depois do nome. Este apelativo pretende filiar esta localidade à terra da Vilariça, 

que é património do rei desde D. Sancho I. E é este o argumento que D. Dinis evoca para reclamar 

aquele território
411

. 

Oito anos depois de fundar Vila Flor, reformando o território da Vilariça, quatro anos depois 

da sentença de 1290, decorrente da inquirição de 1288, pelo qual ficou a conhecer a extensão do 

                                                   

410 Sottomayor-Pizarro, 2008, pp. 229-232 

411 A norte de Alfândega corre uma linha de água, ribeira de Alvás, que desagua na ribeira da Vilariça e isso 

pode ter sido determinante para consignar aquele território à Vilariça, separando-o do outro território existente 

que era Sambade, que permanecerá como domínio senhorial. 
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poder senhorial, interessava agora atalhá-lo, fundando novas povoações: em 1294, D. Dinis funda a 

povoação de Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça, carta de foral
412

. 

 

«[78v.] CARTA DE FORO D’ ALFANDEGA DE FEE 

Em nome de Deus amem. Saibham quantos esta carta virem e ler ouvirem que eu Dom Denis pela 

graça de Deus Rey de Portugal e do Algarve en sembra com mha molher Ranhia Dona Ysabel e com 

meus filhos infantes don Affonso e dona Costança faço carta de foro pera todo sempre aos 

pobradores e moradores da mha vila e do meu castelo de Alfandega de Fe de Sobre Valariça 

assi aos presentes como aos que han de viir (…)» 

 

O dia escolhido, coincidente ou deliberado, é 8 de maio, dia de S. Miguel-o-Anjo, segundo o 

rito romano
413

. D. Dinis concede carta de foro e privilégio, aos moradores e povoadores presentes e 

futuros
414

 da sua vila e Castelo de Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça, fazendo-os seus obedientes 

vassalos e se abstivessem de ter outro senhor fosse nobre ou clérigo. 

O rei funda a sua igreja e reserva para si o padroado. O santo escolhido para patrono da 

igreja de Alfândega da Fé é S. Pedro. A escassez populacional e a sua rarefação sempre foram 

característica deste território onde se fundaria a vila e Castelo de Alfândega. O rei preocupa-se com 

essa matéria e determina expressamente no foral incentivos para atrair colonos e instalá-los 

permanentemente
415

. Para estimular o povoamento, a Carta de Foro concede aos que vem de novo o 

privilégio de isenção de pagar foro no primeiro ano: «(…) per tal preyto e so tal condiçon que e no 

primeyro ano nom façam a mim nenhum foro (…) E mando que do dia que os ditos pobradores 

filharem as quayrelas e as vinharias que ata hum ano sejam feytas as casas e ata dous anos sejam as 

vinhas chantadas e ata cima de três anos averem vingados os herdamentos e desi adeante». 

Também o valor do foro aplicado reflete a preocupação do rei em atrair população para 

habitar a nova povoação: «(…) e de sy a deante den a mim e a todos meus sucessores cada hum 

pobrador [fl. 79] ou morador dez soldos de portugaeses por dia de San Martinho en cada hum 

                                                   
412 IAN /Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, fls 78v-79 – publicado em Alves, 2000, volume IV, 

pp. 324-325; Vilares, 1926, pp. 181-182; Reis, 2004, pp. 193 e 593-594 Doc. 24; Lopes, 2006, pp. 122-123; 
Marreiros, 2012, pp. 330-331 doc. 306; Lopes, 2015. 

413 Costa, 1997, vol. 1, pp. 500-501 - No interior da atual igreja de S. Pedro há um retábulo a S. Miguel-o-

Anjo. S. Pedro, o orago, o príncipe dos apóstolos e o primeiro bispo de Roma, representa simbolicamente o 

carater fundacional que se quis transmitir ao lhe consagrar a igreja da nova povoação. No entanto, não deixa de 

ser curioso que no seu interior S. Miguel-o-Anjo vele pela proteção da vila e do seu castelo.  

414 A frase «aos pobradores e moradores (…) assi aos presentes como aos que han de viir» em várias 

formulações mas sempre com este sentido é comum a todos os forais e aforamentos; o que se deduz que seja 

uma fórmula diplomática empregue e não podemos concluir que seja um atestado que signifique a existência 

de povoamento. 

415 Sobre os objetivos propostos por Matos Reis cf. Reis, 2004, p. 96 e passim,  
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ano. Outrossi darem a mim e a todos meus sucessores cada ano a meyha da protagem e das vozes e 

das coomhas e a outra meadade filhala o concelho pera si. (…)» 

 

Os povoadores estavam organizados em concelho e ficariam com metade dos direitos 

judiciais (multas e penalidades) e de portagem cobrados. Isto era uma vantagem relativamente às 

terras dos senhores, que ficavam com essas receitas. O direito consuetudinário, os usos e costumes, 

seria o estabelecido pelo foral de Vila Flor, que adota os contratos anteriores concedidos às 

localidades vizinhas
416

.  

O governo do concelho seria presidido por dois juízes eleitos pelo povo que tomavam posse 

pelo tabelião (o notário) sob juramento dos Santos Evangelhos. O tabelião era outro privilégio com 

que podiam contar. Sendo funcionário nomeado pelo rei representaria o poder régio em permanência 

no concelho, além de reduzir a escrito tudo o que fosse deliberado. O documento escrito ganha 

vantagem à palavra e à memória. 

A nova vila e o seu concelho tinham os limites que se seguem:  

 

«E dou a eles por termho dessa vila de Alffandega de Fe como parte com Sanbady e como parte com 

Vila Frol e com a Torre de Meencorvo e como parte com Moos pela vrea de Saavor e como parte per 

Mogadoyro per essa vrea de Saavor e como parte per Chacim assi como o eu hey e de dereyto devo a 

aver.» 

 

Se compararmos com os limites dos concelhos citados anteriormente Santa Cruz, Torre de 

Moncorvo e Vila Flor, esta descrição é muito genérica face à riqueza de pormenor dos anteriores. 

Estes limites são muito genéricos, como se as circunscrições administrativas confrontantes 

estivessem perfeitamente definidas, não se levantando dúvidas relativamente a elas. O limite norte 

eram o couto de Sambade e a Honra de Chacim, mais para nordeste. A leste e sul o rio Sabor como 

divisor com Mós e com Mogadouro e a sudoeste e poente Moncorvo e Vila Flor. Silhade que é o 

limite com o concelho de Mós e ponto onde se encontram os concelhos de Mós, Torre de Moncorvo, 

Vila Flor e Alfândega, como se refere o foral de Vila Flor, é ignorada. O rio Sabor é o acidente 

geográfico divisor. A serra de Gouveia, topónimo citado quer no foral de Santa Cruz da Vilariça, 

quer no foral de Vila Flor, também é ignorado. Isto sugere que ou os limites ainda não estavam 

particularmente definidos, encontrando-se o espaço em construção, ou, pelo contrário, esses pontos 

geográficos delimitativos eram tão óbvios e pacíficos que não mereceram menção especial.   

                                                   
416 Ver no Anexo, p. 203 Quadro 11: Quadro descritivo do foral de Vila Flor. 
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O novo concelho integrava todo o reguengo disputado na inquirição feita seis anos antes, 

incluindo a aldeia de Sendim (da Serra) e estendia-se para leste abarcando o território que depois 

seria o concelho de Castro Vicente. 

 

Foral de Castro Vicente de Balsamão 

Em 3 de dezembro de 1305, D. Dinis concedeu carta de foral aos «pobradores da mha vila de 

Crasto Vicente dou vos e outorgo vos tal foro pera todo sempre»
417

. Este ato foi consequente à 

resolução do conflito com o senhor de Chacim, Heitor Nunes, sobre os limites daquela localidade e 

da jurisdição senhorial. 

Isto levanta a questão, se o acontecimento foi consequência daquela disputa, ou se essa 

disputa fez parte da concretização de um plano? Achamos que havia um plano, digamos antes, uma 

ambição, que se percebe de promoção de novos povoamentos tutelados pelo rei. Vimos atrás que em 

1263 Castro Vicente já tinha população, como prova o testemunho de cinco clérigos daquela 

localidade no contencioso acerca dos direitos religiosos da igreja de Agrobom. A concretização do 

plano começou com Alfândega, quando o rei reduziu o senhorio de Sambade ao espaço geográfico 

do Montemel (serra de Bornes), passando por Chacim, onde teve oposição da nobreza descendente 

de Nuno Martins de Chacim, obrigando-a a prescindir do território para sul, chamado de Balsamão, 

onde, sob a proteção e autoridade régia, favoreceu a fundação de uma nova vila e concelho sedeada 

na povoação de Castro Vicente de Balsamão. 

O primeiro privilégio que o rei concede aos moradores de Castro Vicente é que sejam seus 

vassalos fiéis e obedientes. «Primeiiramente que todo aqules moradores e herdeiiros de Castro 

Vicente e de seu termho sejam meus vassalos obedientes e devem mi dar cada huum em cada huum 

ano viinte soldos de portugueses por foro e nom mays convem a saber os meyos por Pascoa e os 

meyos por San Martinho». O valor do foro é o dobro do de Alfândega que estipulava dez soldos. 

O rei dá-lhes um prazo de 3 a 5 anos para se instalarem e começarem a pagar o foro 

determinado: «estes pobradores sobredictos non mi devem a fezer foro ata tres anos da dada desta 

carta e vingarem ata cinquo anos». Este passo do foral sugere um estímulo à instalação de colonos. 

Embora em comparação com Alfândega e pelos indícios de povoamento permanente na zona, o 

território não estava ermo, porque se estivesse o valor do foro seria idêntico, mas devia ter um 

povoamento disperso e o que se pretende promover pelo foral é a sua concentração e instalação na 

nova vila. 

Devem os seus moradores instalar concelho e serem governados por dois juízes eleitos.  

                                                   
417 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 47-47 v; publicado em Felgueiras, 1965, pp. 106-109, Foral, nº 

4; Reis, 2004, pp. 609-610, Doc. 33; Marques, 2010, pp. 110-111. 
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Concede aos moradores alguns privilégios económicos, para com isso atrair povoadores: 

«item mando que nem huum homem que morar na dita vila de Castro Vicente que non dem 

portageens em todos meus reynos». Neste passo vemos um apelo ao estabelecimento de famílias de 

comerciantes. 

E era privilégio do concelho dar à exploração terrenos para cultivar e também os meios de 

transformação como os moinhos: «item posturas e encoutos que o dicto concelho poseus e também 

de vinhas come de paaens e d’ ortas e doutras cousas meudas devem seer do dicto concelho 

almotaçarias e mesas travessas e moynho aja pessoas serem outrossi do concelho». 

Ordenava o rei, também como incentivo ao povoamento e arroteamento, que os moradores 

que vivessem no maninho estavam isentos do pagar quaisquer direitos: «item mando que todo 

homem ou molher que forem manynhos que non paguem anyadigo
418

 (…) item mando que todo 

homem que es a mha vila de Crasto Vicente (…) que o concelho os enpare e defenda com seu 

direito». Para obrigar as pessoas nómadas a instalarem-se, este passo do foral sugere estímulos para 

os cativar: isenção do maninhádego que era um tributo que recaía sobre as famílias nómadas, e 

também, para que elas se sintam integradas, a obrigação do concelho em as proteger. 

As três passagens do foral que citamos espelham toda a preocupação régia em promover o 

povoamento estimulando os nómadas, que viviam do comércio, a se estabelecerem 

permanentemente, concedendo-lhes privilégios especiais de proteção ao desempenho da sua 

atividade comercial em todo o território, isenção de alguns tributos que recaíam sobre a sua condição 

nómada e por fim a recomendação à governança que cuide dos seus moradores, amparando-os e 

facilitando-lhes o acesso aos meios de produção e transformação. 

O foral de Castro Vicente é um documento hibrído, isto é, nele convergem dois modelos 

foraleiros e duas regiões. Em linhas gerais está filiado aos outros forais da região que tinha por 

modelo o foral de Zamora e que em Portugal teve o foral de Bragança de D. Sancho I como 

modelo
419

. Vimos atrás que tanto Mogadouro como Freixo de Espada à Cinta tiveram novos forais 

concedidos por D. Afonso III tendo como modelo o de Zamora. Seguindo esta perspetiva, Castro 

Vicente insere-se numa região diferente da de Alfândega da Fé, que se filiava na Vilariça cujas 

localidades tinham por modelo o foral de Salamanca. No entanto, relativamente aos usos e costumes, 

o foral de Castro Vicente remete para o foral de Vila Flor
420

, portanto, para a região da Vilariça, de 

onde aliás o território tinha afinidades. Porque, até nascer o concelho pela outorga do foral, o 

território pertenceu, primeiro ao couto de Sambade e depois ao concelho de Alfândega da Fé. 

                                                   
418

 Maninhádego – Também este privilégio tinham os moradores de Mirandela no seu foral, que seguia por 

modelo o de Bragança, por sua vez modelado pelo de Zamora de Afonso VII de Leão e confirmado em 1208 

por Afonso IX; Baquero Moreno, 1990, p. 124 

419 Baquero Moreno, 1990, p. 124 

420 Ver Anexo, p. 203 Quadro 11: Quadro descritivo do foral de Vila Flor 
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Outro privilégio que Castro Vicente têm face aos demais concelhos vizinhos é o das 

travessias do rio Sabor e dos demais cursos de água que delimitam a nova circunscrição 

administrativa. Diz expressamente o foral: «barco ou barcas ou pontes se as o concelho hy fezer 

serem suas». Tanto o foral de Alfândega como das localidades vizinhas não fazem menção a este 

detalhe inovador. Talvez por usarem uma normativa jurídica e diplomática mais arcaica, estes 

detalhes ficaram subentendidos nas práticas consuetudinárias. 

Os limites do concelho de Castro Vicente de Balsamon eram: 

 Primeiro, com Chacim: «pela portela de Ryo de Cabras e de si aa Sovereira do Viso 

e dali a outro marco da Portela da Val de Cervas e di aa Portela de Maiogras e de si 

pelo regeiro das Olas affesto atee o Forno Telheiro e di pelo regeiro que vem de San 

Christovam ata a Figeira da Edra e de si ao marco da Cruz de San Christovam e dali 

pelo lonbo acima de Montemel e pela cumeeira de Montemel agua vertente es contra 

Chacim como vay aacima da cabeça do Leodmiro e di agua vertente com Chacim 

com a Portela de Rio de Cabras husse começou e por estas devisoens parte com 

Chacim»  

 Segundo, com Mogadouro: «item como se começa na Foz de Val Paayo e prela vrea 

d’ aagua de Saavor affesto commo entre novo em Saavor e pera que parte com 

Mogadoiro»; 

 Com Bragança: «Azivo affesto ao Pedrogão de Moçaenz (Morais) e de si a Bona 

Madre per Azivo afesto atee Gondovaom e per a que parte com Bragança»; 

 Com Alfândega da Fé: «e di aa Portela de Cima de Vil de Chacim pelo Carril affesto 

aguas vertentes como vay aa cabeça do Leodmiro e pelo cume do Montemel hunace 

aagua de Rio de Portos aproam hu entra en Rio de Cabras e pera que parte com 

Alfandega»
421

. 

 

Os limites do novo concelho integravam no seu seio o enclave da Honra de Chacim e as 

localidades que haviam pertencido àquele senhorio. 

O rei obrigava-se também a cumprir este contrato dizendo o «concelho deve sempre seer 

meu e de meu filho que deve reynar ou daqueles reys que depoes nos veerem a reynar». Significava 

que aquele concelho pertencia-lhe de direito. Isso implicava a proibição dos moradores do concelho 

darem ou alienarem bens fundiários a terceiros, sobretudo a eclesiásticos: «dicto concelho non deve 

dar ne a vender nen alhear nenhua cousa em nenhua maneira a arcebispo nem a bispo nem a outra 

pessoa religiosa nem a egreja como sobre dicto he». Porque também pertencia ao rei o padroado das 

                                                   
421 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv 3, fl. 47-47 v; Gavetas, Gav. 11, mç. 9, n.º 1 
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igrejas criadas ou que entretanto fossem criadas: «item eigrejas fectas e por fazer serem myaes e o 

padroado também da vila como do termho». 

E de acordo com esse estatuto, a vila de Castro Vicente, em fevereiro de 1316, onze anos 

depois de ter sido fundada, pediu ao rei autorização para mudar de sítio onde estava assentada, 

alegando que o local «era doentio e maao pera aqueles que hy avyam de morar e degnareen e que 

adoeciam e morriam muytos»
422

. O rei anui ao pedido dos Homens Bons do concelho de Castro 

Vicente, para mudarem para outro sítio perto e dentro do termo, onde chamam a Cabeça da Cruz. E 

que no «logar da Cabeça da Cruz se faça agora de novo a dicta villa, tenho por bem e mando que aja 

nome Crasto Vicente assi como antes avya»
423

. A atestar esta carta estavam o capelão régio e o rabi 

judaico. A presença do rabi judaico a confirmar o documento causa estranheza! Será só casualidade 

porque se encontrava no corte? Ou o assunto implicava que alguém da comunidade hebraica anui-se? 

E se de facto a presença do rabi não foi coincidência, será que isso prova que em Castro Vicente 

habitava uma comunidade judaica e que o rei solicitou a anuência do rabi para a satisfazer a 

pretensão dos moradores de Castro Vicente? Que na região há comunidades judaicas, o documento 

da postura de Sambade prova-nos. Se havia em Castro Vicente. Talvez! Ao certo resta-nos esta pista.  

  

                                                   
422 Essa mudança também ocorreu em Mirandela em 2 de setembro de 1282 que mudou para o Cabeço de S. 

Miguel, que é a localização atual - IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fl. 54, cit. Baquero Moreno, 1990, 

p. 125. 

423 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 98 v. 
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Mapa 7: As novas circunscrições e os enclaves senhoriais na Vilariça depois de 1305 
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A concessão de Sambade a Alfândega da Fé 

Quem também não apreciou os privilégios que o rei concedeu à nova povoação de Alfândega 

foram os moradores de Sambade. Eram eles quem de facto governavam o couto, por doação de 

Pedro Fernandes. Os de Sambade eram ciosos do seu território, reduzido pela criação de Alfândega 

da Fé que, também, pretendiam expandir a sua. O conflito seria inevitável. 

Em março de 1308, 14 anos depois da carta de foral a Alfândega, os habitantes do couto de 

Sambade pediram ao rei que queriam ser seus foreiros e vassalos, abdicando da tutela da nobreza que 

até ali os tinha senhoreado
424

. O rei aceitou mas impôs-lhes que pagassem foro dobrado 

(relativamente ao de Alfândega) e conservassem o estatuto e autonomia concelhia com as aldeias que 

lhes pertenciam como até aí tinham tido sob a alçada da nobreza, e os limites definidos com 

Alfândega da Fé e com Castro Vicente
425

.  

No entanto, deve ter ocorrido algum pleito entre as duas localidades, porque os documentos 

mencionam. Alfândega procurava ampliar o seu termo integrando Sambade, procurando assim 

restabelecer o antigo território do Couto de Sambade. E este defendia-se, evitando a integração e 

conservando a sua autonomia e privilégios. A solução encontrada pelos de Sambade para dirimir o 

pleito foi recorrer para as justiças régias, nem que para isso se tornassem vassalos e foreiros do rei. 

Em julho desse ano os representantes de Alfândega da Fé, João Martins, abade da igreja da 

vila e Pero Peres, vizinho, deslocam-se à corte e entregam uma petição ao rei, dizendo-lhe que o 

Concelho de Alfândega havia ganho o pleito judicial que tiveram com Sambade, cuja intenção era 

absorver aquela localidade e as suas pertenças, para as obras de construção e manutenção do 

castelo
426

. O rei consente que Alfândega possua Sambade, mas reserva para si o senhorio 

eclesiástico, o padroado dessa igreja de Santa Maria, e também o padroado das igrejas feitas pelos de 

Sambade, ou as que venham a fazer
427

.  

Os de Sambade aceitam perder a sua autonomia administrativa e integrar a nova localidade 

sob algumas condições que estabelecem numa postura. Ambas as localidades decidiram, em janeiro 

de 1309, eleger cada uma um procurador que fosse à cúria régia sancionar a postura que deliberaram. 

                                                   
424 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 67v-68 v. – Carta inclusa de 7 de março de 1308: «moradores 

da terra de Sanbadi que dizia que queriam seer meus foreiros sobredictos que eu avya no dicto logar de 

Sanbadi e do direito devya aaver também da posse como da propriedade» 

425 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 67v-68v. 

426 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 64 

427 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 64 e IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 67v-68v. 
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O Concelho de Alfândega reunido no local acostumado nomeou o vizinho Pero Peres. Os de 

Sambade, reunidos em concelho no local acostumado, nomearam Martim André seu procurador
428

. 

A postura que os de Sambade e os de Alfândega estabeleceram entre eles em dezembro de 

1308 definia que dos dois juízes que havia em Alfândega da Fé um seria eleito pelos de Sambade, no 

dia de S. João, e o outro seria eleito pelos moradores da vila. Este juiz não devia morar na vila de 

Alfândega. Mas, devia ir à quinta-feira e ao sábado à vila para ouvir os litígios e fazer a justiça
429

. 

Também propunha que o concelho tivesse dois procuradores e dois andadores, um de cada 

localidade. As aldeias de Soeima e de Vila Nova continuariam como estavam, pertencendo a 

Sambade, se assim os seus moradores entendessem. Ou então integrar-se-iam em Alfândega, se estes 

ganhassem o pleito judicial. Todos contribuiriam para a demanda. Se os de Sambade ganhassem 

pagariam as custas do processo. Também ficava definido na postura quais eram os limites entre as 

duas jurisdições e como dividiriam o território. Os de Alfândega queriam povoar o sítio a que 

chamavam Veiga Queimada
430

. Os de Sambade não aceitavam. Só consentiriam se os de Alfândega 

lhes deixassem Vales, exceto os herdamentos de Arnóias, Linhares e Jabais
431

. Esta postura só seria 

válida se os de Sambade fossem vassalos do rei e abdicassem do senhorio da nobreza: «Esta postura 

deve valer se os de Sanbadi forem del rey por nom fezerem torto aos cavaleiros»
432

. Significa que 

caso voltassem a aceitar senhorio diferente, perderiam o privilégio conquistado. O monarca 

acautelava-se para não permitir que qualquer senhor aristocrata ou clérigo, escolhido pela 

comunidade de Sambade, interferisse e se assenhoreasse do governo e posse da vila de Alfândega. 

Em 15 de fevereiro de 1309, o rei confirmou e aceitou a postura estabelecida entre Sambade 

e Alfândega da Fé. Sambade, e as suas aldeias, passaram a ser foreiras do rei. Sambade perdeu a sua 

autonomia concelhia ao integrar o concelho de Alfândega, mas ganhou o privilégio a ter um dos dois 

juízes eleitos e participar na governança do novo concelho
433

.  

Os conflitos territoriais não foram só entre Sambade e Alfândega, mas também com Castro 

Vicente a outra circunscrição administrativa criada. Se os conflitos entre as duas primeiras foi sanado 

de modo pacífico e a contento das duas comunidades, o conflito com Castro Vicente têm a liderar 

                                                   
428 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 67v-68v. – Carta inclusa de Alfândega, 25 de janeiro de 1309 e 
outra de Sambade, 15 de janeiro de 1309; sobre os locais de reunião coletiva recolhida por Matos Reis de todas 

as fontes que consultou ver Reis, 2004, pp. 117-120. 

429 Matos Reis interpreta esta postura como uma novidade e uma vantagem na divisão de tarefas; na realidade 

achamos que a postura introduziu uma divisão da jurisdição, porque Alfândega já tinha dois juizes, mas como 

o seu alfoz era limitado, Sambade ficou com o privilégio de eleger o juiz da terra, com a vantagem de poder 

decidir pleitos na vila (cf. Reis, 2004, p.125). 

430 Microtopónimo hoje inexistente. 

431 Microtopónimos hoje inexistentes. 

432 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 67v-68v. Carta inclusa de 16 de dezembro de 1308  

433 Idem, ibidem. 
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um novo protagonista, João Afonso, o filho bastardo do rei, primeiro senhor donatário de Alfândega 

da Fé, personagem muito zelosa e ambiciosa. 

 

 

João Afonso primeiro donatário 

Entre 1313 e 1314 D. Dinis vai beneficiar com bens fundiários o filho bastardo João Afonso. 

De todos os descendentes, este é o mais novo
434

. Começa por lhe doar a quintã de Monte Agraço em 

1303
435

, perto de Lisboa e de Ervas Tenras, na Beira Interior, em 1305
436

. No entanto, as doações de 

bens fundiários vão-se concentrar na região de Trás-os-Montes. Primeiro, em março de 1313 D. 

Dinis doa a João Afonso as aldeias do Outeiro de Miranda
437

, Vila Verde de Bragança
438

, Vilarelhos 

na Terra da Vilariça
439

, Cortiços e Cernadela na Terra de Ledra
440

. Em julho desse ano, seguiu-se a 

doação da vila de Alfândega e do lugar de Nozelos
441

. Um mês depois, em agosto, seguiu-se nova 

doação, agora do julgado de Portocarreiro, junto a Penafiel e ao rio Tâmega
442

. Em outubro, nova 

doação de bens fundiários, agora a sul de Coimbra, a vila de Arouce e a Lousã, e a norte daquela 

cidade, junto ao Mondego a localidade de Ázere
443

. Em 29 de março do ano seguinte, ocorreu a 

última doação de D. Dinis a João Afonso a Vila de Rebordãos na terra de Bragança
444

. 

Doava nas condições seguintes «termos novos e velhos, rotos e por romper, montes e fontes, 

pastos e aguas, entradas e eyxidas e pertenças e com portagem, vozes e coomhas, omezios e todo 

outro jur e dereito real que eu hy ey e de dereito devo aaver tanbem tenporal como spiritual; e mando 

                                                   
434 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 

435 Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 28); a 

localidade de Monte Agraço corresponde hoje à sede do concelho de Montagraço 

436
 Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 42v.) a 

localidade de Ervas Tenras é uma freguesia do concelho de Pinhel, próxima de Trancoso. 

437 Hoje freguesia de Outeiro, concelho de Bragança. 

438 Hoje freguesia de Vila Verde, concelho de Vinhais. 

439 Hoje freguesia do concelho de Alfândega da Fé. 

440 Atualmente concelho de Macedo de Cavaleiros; Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 
(IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 82) 

441 O lugar de Nozelos pertence hoje à freguesia de Adeganha, concelho de Torre de Moncorvo e está no limite 

com o concelho de Alfândega da Fé; Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/ TT, 

Chancelaria de D. Dinis, lv. 3,fl. 83v) 

442 Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 84) 

443 A localidade de Ázere é uma freguesia do concelho de Tábua, marginal ao rio Mondego; Cit. Sottomayor-

Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 84v) 

444 Atualmente freguesia do mesmo nome, concelho de Bragança; Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 

196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 85v); Rebordãos recebeu carta de foral de D. Sancho I em 

1208 (cf. Reis, 1989, pp. 255-256; a tenência do seu castelo era privilégio do rico-homem). 
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que as ajades huns e quites e eysentas de todo chamamento e de todo foro que amim ande fazer» para 

«vos e os vossos filhos liidimos e aqueles que de vos decenderem lidimamente de dereyta linha»; a 

reversão para a coroa só aconteceria «se per ventura vos ou vossos filhos liidimos ou aqueles que 

deles desenderem liidimamente de dereyta linha morrerdes sem filhos liidimos a sobredicta terra com 

todos seus termos e pertenças e com todos seus melhoramentos tornasse aa corona do reyno 

livremente sem embargo nenhum»
445

.  

Contrariando o que se obrigou no foral, de conservar para si e para o seu herdeiro o senhorio 

dessa terra, o rei terminava com a independência de Alfândega face à tutela da nobreza, que durou 

dezanove anos. Era este o significado da potesta régia. A interpretação do rei é que o novo senhor, 

não é um senhor qualquer, mas um seu descendente, portanto, a tutela régia permenece. É o rei que 

dá e regulamenta a sua posse. Extinguindo-se a sucessão direta e legítima, o bem retorna à coroa. 

As doações concentram-se sobretudo na região de Bragança: aldeias do Outeiro de Miranda, 

Vila Verde de Bragança, Vilarelhos na Terra da Vilariça, Cortiços e Cernadela na Terra de Ledra, 

vila de Alfândega e o lugar de Nozelos e a Vila de Rebordãos. Ainda no norte do país o julgado de 

Portocarreiro. No centro, as localidades de Ázere, a vila de Arouce e a Lousã, e Ervas Tenras. No 

sul, a propriedade mais pequena, a Quintã de Montagraço. Todas elas constituíam um património que 

seria herdado pelo filho varão legítimo mais velho, um morgadio. Estava vedado a dispersão por 

herança. Se não houver filho varão, herdará a filha mais velha que tiver. Se não houver filhos de 

linha direita, herdará a colateral que seja descendente do dotado. E caso não havendo descendência, 

retornará à coroa.  

Nesses senhorios, João Afonso exercia todos os direitos de foro judicial, político, económico 

e religioso (como padroeiro). No campo judicial confirmava a eleição dos juízes e podia exercer a 

justiça cível e crime, inclusive julgar os homicídios. Como juiz supremo podia decidir as apelações 

das decisões do juiz da terra. No campo político, o senhor podia escolher os oficiais que 

desempenhavam as funções administrativas, militares e policiais, nomear alcaide e outras funções 

necessárias ao provimento e mantimento dos castelos, e sancionar as decisões decididas em coletivo 

pelo concelho dos Homens Bons. No campo económico tinha direito a receber todos os impostos, 

taxas e outros tributos que cabiam ao rei, os direitos reais. Também podia administrar a terra, 

concedendo-a por contrato a novos colonos que a quisessem cultivar. Tinha direito sobre os 

maninhos e a sua exploração. No campo religioso, tinha o padroado das igrejas, cabia-lhe apresentar 

o sacerdote e receber os direitos eclesiásticos que essas igrejas estavam obrigadas. Enfim, gozava 

nessas terras o privilégio de isenção. Todos os habitantes dessas localidades eram seus vassalos e 

deviam-lhe obediência. Nenhum funcionário régio tinha o direito de devassar as suas terras, nem de 

demandar qualquer um dos seus vassalos. Este era o estatuto da alta nobreza. Aquela que D. Dinis 

                                                   
445 Cit. Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 196-197 (IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 85v). 



 

115 

 

lutou de forma instrumental para lhe diminuir o poder e subjuga-la. Conferia agora ao seu filho esses 

poderosos privilégios, blindando-os mesmo, juridicamente, contra possíveis arremetidas dos seus 

sucessores.  

O seu património foi aumentado com as doações do irmão Fernão Sanches em 1323 em 

Miranda, Bragança, Vilarinho da Castanheira, Favaios, S. Lourenço de Riba Pinhão, Sanfins, 

Almodôvar e no Reino do Algarve 
446

. 

O reconhecimento legal da paternidade aconteceu em 13 de abril de 1317, embora, de facto 

sempre D. Dinis o reconhecesse como filho. D. Dinis mandou passar carta de legitimação de 

paternidade de João Afonso, cuja mãe chamava-se Maria Peres. E só faz este documento para 

ultrapassar o estigma social e legal de ser bastardo: «E mando que a ley e o direito que priva aqueles 

que non son legítimos por mim non ajam este logo nen lhy enpresta»; de forma a receber todas as 

honras que recebem os fidalgos legítimos
447

. 

João Afonso casou com Joana Peres Ponce das Astúrias em 1315
448

. A noiva era bisneta por 

via materna de Nuno Martins de Chacim. Seu avô foi Gil Nunes de Chacim que casou com Maria 

Martins Zote. E deste casamento nasceu uma filha, Sancha Gil que casou com Pero Ponce das 

Astúrias
449

. Tinha os seguintes irmãos Rodrigo, e Isabel. Do matrimónio entre João Afonso e Joana 

Peres nasceu uma filha, Urraca Afonso, que casaria com Álvaro Pires de Gusmão, que teve 

descendência. João Afonso teria ainda descendência ilegítima, uma filha, Leonor Afonso, que casaria 

com Gonçalo Martins de Portocarreiro
450

, do qual não houve descendência
451

. 

Este casamento vai habilitá-lo à herança dos Chacim. Mas, o senhorio de Chacim não vai ser 

transmitido por esta via matrimonial. João Afonso vai adquiri-lo a outro herdeiro, Nuno Martins de 

Chacim, abade de Fonte Arcada, parente e descendente do homónimo aio de D. Dinis, em 31 de 

agosto de 1315 e foi testemunhada por Nuno Gonçalves Cogominho, almirante, (descendente de um 

antigo senhor de Chacim, Fernando Fernandes Cogominho) e Fernão Rodrigues Redondo
452

. 

  

                                                   
446 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 195 – vide Nota 173 - (doação feita a 31 de Jan. – IAN/TT, Gavetas, III 
4-8 - e confirmada por D. Dinis a 16 de Março – Idem, Chancelaria de D. Dinis, lv.3, fls. l49-149v. e Gavetas, 

III-6-7) 

447
 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 110v 

448 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 198 

449 LL, Vol. II, T. I, pp. 446-447 

450 Sottomayor-Pizarro, 2008, pp. 313-314. 

451 HGCRP, Tomo I, Livro II, p. 281. 

452 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 198 – nota 193 - IAN/TT, Gavetas, XIV-4-29 
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Mapa 8: O domínio senhorial de João Afonso em Portugal (1313-1326) 

 

 

  



 

117 

 

Conflitos territoriais 

A fundação de Alfândega da Fé de Sobre a Vilariça no reguengo vizinho do senhorio nobre 

de Sambade foi um ato característico do arbítrio régio e da sua autoridade, tal como a criação do 

concelho de Castro Vicente o que provocou reações
453

. A nobreza viu o seu domínio limitado. As 

condições de atratividade que o rei concedeu a Alfândega e a Castro Vicente foram percecionadas 

pelas populações das povoações dominadas pela nobreza e por esta, como uma ameaça à sua 

autonomia e privilégios. As disputas territoriais vão dominar a cena política. 

O primeiro conflito entre os senhorios e o rei por causa da determinação da extensão dos 

territórios régios aconteceu em dezembro 1304. Heitor Nunes de Chacim, herdeiro do pai, Nuno 

Martins de Chacim, como senhor de Chacim, reclamou junto do rei que fosse determinado a 

extensão do seu senhorio de Chacim. O rei alegava que o território a sul de Chacim e Balsamão, 

onde se situava a póvoa de Castro Vicente, eram reguengos e portanto não isentos, e os seus 

moradores vassalos d’ el Rei. O que estava em causa e em conflito eram os alegados limites que 

Pedro Fernandes de Bragança havia determinado no reinado de D. Afonso II, como se documenta na 

inquirição de 1258. É uma testemunha da paróquia de S. Geraldo de Banrezes, que citamos atrás que 

atesta que estes limites foram definidos por D. Pedro Fernandes Braganção quando foi Senhor da 

Terra de Bragança; e que os limites eram pelo Rio de Porcas, daí seguia até onde este rio desaguava 

no Rio de Cabras e seguia até onde o rio de Cabras desaguava no rio Sabor
454

. Estes limites 

coincidiam com o que seria a fronteira entre o concelho de Castro Vicente e Alfândega da Fé. 

A contenda de Heitor Nunes e mulher acerca dos limites de Chacim e Balsamão com Castro 

Vicente, contra o poder régio, arrastaram-se no tempo. O casal acabaria por morrer durante esta 

pendência judicial. A favor das suas pretensões faltavam argumentos de peso, os elementos escritos. 

Os herdeiros e testamenteiros foram citados para comparecerem e justificarem as suas alegações. 

Faltaram e foram julgados à revelia. A sentença régia de 1290 havia determinado que metade de 

Chacim e de Balsamão era do rei e a outra metade era dos fidalgos. O rei dera a sua metade aos 

fidalgos
455

. Neste contencioso o rei quis saber mais em pormenor. Separa Chacim de Balsamão como 

duas entidades distintas. O rei alegava que o «termho de Balsamom era apreitado fora do termho de 

                                                   
453 Por exemplo, também a fundação de Torre de Moncorvo desencadeou um conflito territorial com os 

concelhos vizinhos, sobretudo com Mós em 1309, onde interveio para reconhecer e estabelecer os novos 

limites entre as duas circunscrições o juiz e o tabelião de Alfândega da Fé: Cf. Amaral, Tânia, 2013, p. 26 e 

Carqueja, 2007, Doc. 3 pp. 92-93; Também Matos Reis assinala que o nascimento de novos municípios 

provocou perturbação devido a ajustamentos pontuais do território dos outros municípios vizinhos e dá o 

exemplo de alguns casos (Reis, 2004, pp. 205-206); Maria Alegria Marques também assinala que quando em 

1315 D. Dinis fundou a Bemposta retirou território aos concelhos vizinhos de Mogadouro e Penas Roias 

(Vicente, 2002, pp. 567-568,Marques, 2010, pp. 46-48).  

454 PMH-Inq pp. 1315 

455 PMH – Inq D. Dinis 
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Chacim sendo Balsamom pobrado e Chacim pobrado» e que «Balssamom quando era pobrado era 

todo regaengo com seu termho e agora o he». E decidiu que «julgasse per meus, os dictos 

herdamentos de Crasto Vicente e de Balssamom per aquelas devisoens». Esta divisão vem 

fundamentar a reclamação do rei sobre o território de Balsamão, como unidade distinta, logo 

pertencendo-lhe por direito. 

Na sentença ficava definido que os limites de Chacim e os de Balsamão eram: «que o termho 

de Chacim parte pelo Sovereiro do Viso contra Castro Vicente e desi aa Portela Martim Jograz pera 

Quitan Solamente e pera qui foy e he termho de Chacim [todo] (…) o termho de Balssamom de 

contra Saalvor se começa de la Foz de Val Paayo e ende a Foz de Zivo e ende no Pedrogão de 

Moraaes e ende aa Bona Mahadre e ende aos Campanelos e ende acima do Val dos Madeiros
456

 e 

entra no rio Dosina ao Foonte Telheiro e ena a Cruz de San Cristovam e ende aa Ribeira do Ameedo 

e ena aa Portela de Martim Jagues e ende aa Sovereira do Viso e ena ao Rio de Cabras e ende aa Foz 

de Valpaayo husse começou». Por esta definição de limites a localidade de Chacim via os seus 

limites reduzidos só à Honra. 

 

Conflito entre Alfândega da Fé e Castro Vicente 

Após a fundação das localidades as questões de definição das fronteiras internas entre elas 

marcam os primeiros grandes acontecimentos. Entre Alfândega da Fé e Castro Vicente também 

deflagrou um conflito em setembro de 1314. O que estava em causa não era propriamente uma 

questão de demarcação de fronteira, mas disputa de um povoado, a aldeia de Soeima. Castro Vicente 

reclamava que a aldeia de Soeima lhe pertencia, porque estava dentro do seu termo, enquanto os de 

Alfândega defendiam que não, que ela sempre fora termo de Sambade. O pleito entre as duas 

localidades já se arrastava algum tempo, tendo inclusive os de Castro Vicente vencido a demanda 

contra Alfândega. A intervenção de João Afonso só agudizou o conflito, o que obrigou o rei a agir 

com força e determinação
457

. 

O rei esclareceu que de facto Soeima havia pertencido a Sambade, quando Sambade tinha 

sido senhorio da nobreza. Quando o rei deu Sambade a Alfândega, doou Soeima a Castro Vicente, 

porque a aldeia encontrava-se dentro dos limites do novo concelho. E fez tudo isso de acordo com o 

poder e autoridade que possui. E esclarece com uma frase lapidar: «esto podia eu fazer muy bem, 

partir os termos antre huma vila e outra, e posso fazer de huma vila duas e de duas vilas huma» 
458

.  

                                                   
456 Val dos Madeiros é um sítio que se identifica na localidade de Agrobom na descrição dos bens paroquiais 

de 1592 (ADB-UM, Registo Geral, lv. 151, fls. 342-342v) 

457 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 87v 

458 Idem, ibidem. 
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Em 15 de fevereiro de 1319, novo conflito deflagrou a propósito dos limites de Castro 

Vicente com as jurisdições de Alfândega da Fé e de Chacim, ambas representadas por João Afonso. 

Embora, o conflito fosse só com Chacim, porque nenhuma das localidades reclamadas pertencia ao 

concelho de Alfândega da Fé. Só que o conflito anterior refletiu-se neste, porque Alfândega não 

gostou de perder a aldeia de Soeima. Os procuradores de Castro Vicente arguiam que João Afonso 

lhes filhara, isto é, tomara para si e à força, contra sua vontade (esbulho), as aldeias de Gebelim, de 

Felgueiras, de Vale de Dona Bona, de Peredo, de Carvelas, de Lombo, das Olgas e dos Olmos com 

os seus termos bem como herdamentos e vinhas que pertenciam ao termo de Castro Vicente. Essas 

aldeias eram vizinhas e envolviam Chacim, o que fazia desta localidade um enclave no concelho de 

Castro Vicente.  

João Afonso defendia-se dizendo que essas aldeias eram termo de Chacim
459

 e que o foro era 

dele. O que o senhor de Alfândega e Chacim pretendia era desencravar o seu senhorio de Chacim. 

Acontece que esse não era o entendimento régio, que sentenciou que João Afonso havia esbulhado 

Castro Vicente de aldeias, herdamentos e vinhas que eram do seu termo e da sua legítima posse. Para 

fazer cumprir a sentença ordenou aos seus agentes na região, o alcaide de Bragança, Rui Martins de 

Morais, ao sacador das dívidas em Além Douro, João Soares, ao juiz de Castro Vicente, Afonso 

Peres e ao seu escrivão, Gil Martins, que executassem a sentença devolvendo essas aldeias, 

herdamentos e vinhas ao concelho de Castro Vicente e a defendessem dos abusos de João Afonso
460

. 

 

 

Alfândega ao longo do século XIV 

O poder régio assistiu no novo século ao reforço da centralização política. Concorreu para o 

prestígio da coroa a criação da Universidade de Coimbra
461

. Concorreu para reforço do poder régio a 

extinção da Ordem do Templo e a sua substituição por uma instituição nacional, a Ordem de Cristo, 

que absorveu o património e prosseguiu os objetivos e regras da extinta instituição. A nacionalização 

da milícia do Templo permitiu ao rei dispor do vasto património dessa instituição, imprescindível 

para sustentar e cativar uma nova clientela que dirigisse a nóvel organização e fosse fiel ao 

monarca
462

. Na guerra familiar que se desenrolou entre 1320-24 as Ordens Militares tomaram o 

partido do monarca em oposição ao partido nobiliárquico liderado pelo infante D. Afonso 
463

. 

                                                   
459 Cf. os limites de Balsamão no conflito com Heitor Nunes de Chacim em 1304. 

460 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fl. 87v 

461 Marques, 1987, vol. IV, p. 408. 

462 Costa, 2004, pp. 146-147: a mesma situação de submissão das orientações ao rei português também foi 

extensiva a outras Ordens Militares tais como a de Aviz que se distanciou do mestre de Calatrava, e a de 

Santiago do de Uclés; Vasconcelos, 2008, pp. 48-51 afirma o autor que “o reinado dionisino (…) as Ordens 
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As sentenças emitidas em consequência das inquirições agudizaram o antagonismo entre o 

rei e a nobreza. À frente do partido nobre está o alferes do herdeiro ao trono e IIº conde de Barcelos, 

D. Martim Gil de Sousa de Ribavizela, que faleceu em 1315. O herdeiro D. Afonso põe-se do lado 

da nobreza, contra o rei e os meios-irmãos Afonso Sanches, mordomo-mor, Fernão Sanches e João 

Afonso, nomeado alferes-mor do rei. O único que se distanciou deste conflito foi Pedro Afonso, 

sucessor no título de terceiro conde de Barcelos. Em 1320, o conflito foi inevitável e só terminou em 

1324 com o exílio de Afonso Sanches para o seu senhorio de Albuquerque. 

Este acontecimento iria influenciar as primeiras ações do novo rei D. Afonso IV que sucedeu 

a D. Dinis depois de este morrer em 8 de fevereiro de 1325
464

. 

Logo que foi entronizado nas cortes de Évora de 1325 
465

, o primeiro ato político de D. 

Afonso IV foi ajustar contas com aqueles que estiveram do lado do pai no conflito entre ambos, e 

que considerava responsáveis por influenciarem o pai contra ele. Primeiro e logo nessas Cortes 

declarou Afonso Sanches traidor, confirmando o seu desterro (já desde 1324) e confiscando-lhe os 

bens
466

. O infante exilou-se junto da corte castelhana do sobrinho Afonso XI, onde permanecia em 

1326 
467

. Afonso Sanches reagiu à sentença condenatória
468

, escrevendo ao rei que lhe comutasse a 

sentença, mas o rei não atendeu as suas súplicas. A guerra feudal que se seguiu durou três anos, entre 

1325 e 1328. Afonso Sanches reuniu tropas em Castela e invadiu Portugal atacando todo o território 

fronteiriço desde o Alentejo até Trás-os-Montes, onde se localizavam os bens do irmão, João 

Afonso
469

. E para agravar a situação de conflito aberto este infante seria, em 4 de julho de 1326, 

julgado por traição, por ter facilitado e promovido a invasão do reino por Trás-os-Montes, e 

condenado à morte, executado e os seus bens confiscados
470

. Alfândega da Fé regressava de novo às 

mãos do rei. A morte de João Afonso provocou ainda mais a ira de Afonso Sanches. 

D. Afonso IV reagiu e atacou as terras senhoriais do irmão em Albuquerque. Esta guerra 

familiar quase que degenerava em guerra entre as coroas de Portugal e Castela. O rei de Castela 

Afonso XI era genro do rei português. Mas, ao mesmo tempo, pelos laços feudo-vassálicos era 

suserano de Afonso Sanches, Senhor de Albuquerque. Por fim, Afonso Sanches adoeceu gravemente 

                                                                                                                                                            
Militares (…) inícios do século XIV passam (…) a ser vistas como grandes potentados territoriais, detentoras 

de um extenso património que de alguma forma interessava rentabilizar e controlar”. 

463 Idem, ibidem, p. 147-148 

464 Sousa, 2009, p. 81. 

465 Idem, ibidem, p. 82 

466 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p. 193, nota 161; Sottomayor-Pizarro, 2008, p. 310.  

467 Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, pp. 191-192  

468 Idem, ibidem, p. 83. 

469 Idem, ibidem. 

470 Idem, ibidem, p. 197, nota 189. - Sottomayor-Pizarro, 2008, p. 312; Sousa, 2009, pp. 84-85.  
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e suspendeu as operações. Nas negociações que se seguiram, Afonso Sanches recuperou os seus 

bens. Em 1328 faleceu sendo sepultado no mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, obra que 

patrocinou
471

. Quanto a João Afonso desconhece-se o local da sua sepultura
472

. 

 

O Castelo de Alfândega 

Para reforçar a sua autoridade e como símbolo do seu poder, D. Dinis ordena que se construa 

um castelo para defesa e proteção das populações, porque, lembra, estão em terra de fronteira e o 

inimigo é o rei de Castela-Leão
473

.  

Alfândega da Fé estava naturalmente protegida pelo vale do Rio Sabor a leste e sul. Entre a 

fronteira com Castela e o rio Sabor estavam as localidades de Bemposta, Penas Roias e Mogadouro, 

mais expostas às investidas do vizinho e as duas últimas bem fortificadas. 

Em 1758, o Castelo de Alfândega ainda era lembrado, tanto pelo cura de S. Catarina de 

Vilares da Vilariça que dizia que na vila tinha havido um castelo que estava demolido. E pelo de 

Alfândega da Fé, o padre Francisco Ribeiro de Vasconcelos Coelho e Brito que escrevia: «Nesta vila 

houve um castelo antigo dos mouros, fechado por três portas e fortes muros de pedra de que se 

aproveitaram seus moradores; e ao presente se acha já totalmente desfeito; este se firmava em cabeço 

no mais alto da vila para a parte do poente donde se descobre muitas léguas de várias terras da 

província e povoações já referidas»
 474

. A cintura de muralhas tinha três portas uma a sul
475

, outra a 

norte e outra a nascente
476

. 

Matos Reis afirma que «só os municípios dispunham dos recursos humanos e financeiros 

para erguer e guarnecer» as muralhas que envolviam as vilas, tendo em conta o «elevado número de 

moradores na sede ou na periferia» que ali se refugiassem em caso de ameaça militar. Acrescenta 

este autor que durante o tempo que durou a primeira dinastia «houve um processo de 

‘incastellamento’»
477

. 

Está explícito no foral que D. Dinis ordenou que se construísse um castelo em Alfândega. 

Desconhecemos se o programa construtivo seria só composto pelo reduto com a cisterna no interior, 

                                                   
471 Idem, ibidem, p. 84. 

472 Mattoso, 1993, p. 485; Sottomayor-Pizarro, 1997, Vol. I, p.192 

473 Sobre a construção de castelos em algumas localidades transmontanas no reinado de D. Dinis ver Reis, 

2004, pp. 214-216. 

474 IAN/TT, Memórias paroquiais, ou Dicionário Geográfico, vol. 2, nº 50, p. 455. 

475 No Tombo dos Bens do Concelho de Alfândega da Fé de 1766 diz que a porta sul localizava-se nas «(…) 

casas que estão aonde era a porta da vila e pegavam com o muro (…) partem do norte com a rua que entra para 

o castelo e do sul com os campos em que foi a barreira velha do concelho e do nascente com o mesmo campo e 

praça velha que agora se acha em detrás da capela mor da misericórdia (…)», Lopes, José, 1994, p. 43. 

476 Cardoso, 1747, Tomo I, p. 270. 

477 Reis, 2004, p. 101. 
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ou se haveria uma muralha a circundar o burgo
478

. Do reduto e cisterna, nada sobreviveu até aos 

nossos dias. A sua estrutura não seria tão elaborada como a do castelo de Mogadouro, que tinha no 

seu interior um paço, adaptada a residência do alcaide ou como o castelo de Torre de Moncorvo. As 

muralhas seriam de pano simples de percurso circular envolvendo o cabeço à semelhança do velho 

castelo de Santa Cruz da Vilariça
479

. Desconhecemos se existiam cubelos a ladear as portas da vila. É 

um castelo sem alcaide
480

. Este funcionário não é mencionado no foral quando designa quem são os 

representantes do rei e os órgãos do poder. Por isso, podemos deduzir que o castelo seria 

simplesmente uma estrutura de defesa das populações.  

No reinado de D. Fernando a guerra assolou violentamente a vila e o castelo de Alfândega 

destruindo-os
481

. Essa destruição foi de tal forma brutal que levou os habitantes a suplicarem apoio 

ao rei. «(…) quo verador e homeens boos d’ Alfandega nos emviarom dizer que ellos fizerom amim 

per virem e raubados per razom desta gerra que aviamos com Castela (…)». E que o estado da vila 

era tal que os povoadores ameaçavam abandoná-la. «(…) e se vam morar a outras partes o que fica a 

dicta villa despobrada (…)». Se o rei lhes concedesse o que pediam reconstruiam as muralhas da vila 

e o castelo com três cubelos. «(…) e que outrossy dizem que fazendo a ela da dicta vila tres cubelos 

que som asiim compridores que defenssom da dicta villa e guarda do nosso serviço (…)». O rei 

anuiu e concedeu-lhes o que pediam «(…) e pediam nos quanto que lhys quisesemos que como dicto 

serviço ou lhys demos per ajuda de fazer os dictos lavores que assy focem e quisesem fazer
 
(…)»

482
. 

Em 1530, quando se fez o Numeramento, o castelo estava arruinado e não cumpria a função 

para que foi construído
483

. Nas informações geográficas de fins do século XVII, escritas no início do 

seguinte, ainda havia memória e vestígios das muralhas e das três portas da vila. 

A organização militar concelhia seria composta por uma milícia local que possuía 

armamento variado que se armazenava no castelo. Tanto o foral de Torre de Moncorvo como o de 

Vila Flor, sobretudo este último que regulava os usos e costumes de Alfândega e de Castro Vicente 

davam alguns privilégios aos peões e cavaleiros que se estabelecessem
484

. Mesmo os que se 

                                                   
478 Idem, ibidem, p. 270: o castelo possuía “firmíssimos” muros. 

479 Abreu, 1998, p. 34. 

480 Sobre as funções desempenhadas por este funcionário e quem o coadujava ver Monteiro, 1997, vol. II, pp. 

760-764. 

481 Respeitante à campanha de 1372, a Crónica de D. Fernando relata a ofensiva de D. Henrique de Trastâmara 

que partiu de Zamora em direção a Lisboa, tomando Viseu e outras localidades do Beira (Lopes, 1895, vol. II, 

p. 36) 

482
 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 3, fl. 35v. 

483 Freire, 1909, pp. 241.243, 251-253, 259-264 

484 Esta passagem do foral deve respeitar aos ‘aquantiados’ (de quantia) que eram o conjunto de moradores que 

possuía bens patrimoniais próprios e como tal eram obrigados a possuir armas ou animais destinados à guerra 

(cf. Monteiro, 1997, vol. I, p. 52 e Reis, 2004, p.103). 
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deslocassem à vila e fossem vassalos de algum fidalgo tinham de se apresentar ao juiz com duas 

testemunhas abonatórias, para evitar os abusos
485

. Havia uma força especializada que derivava da 

arma que usava, a besta
486

, os Besteiros que se arrolavam no Conto e encontravam-se sob o sustento 

das autoridades locais, e eram milícias a incorporar no exército régio sob o comando do anadel-mor, 

quando fossem convocadas
487

. Uma das suas funções locais era escoltar os presos e as transferências 

de dinheiro, acompanhados de peões
488

. Foi no reinado de D. Afonso IV que esta força foi 

organizada em todo país
489

 e no reinado de D. Pedro que surge a primeira informação de 

recrutamento nesta região desta milícia, mais propriamente em Mogadouro 
490

. A informação sobre a 

existência desta milícia em Alfândega é tardia e reporta-se ao século XV
491

, ao reinado de D. Afonso 

V, quando o rei, por duas vezes, a primeira em 1443
492

, e a segunda em 1450
493

, confirmou a este 

corpo miliciano os seus privilégios e liberdades na mesma forma que possuíam os outros besteiros do 

reino, que se deduz que ela já existia. Também durante o reinado de Afonso V surgiu um novo cargo 

relacionado com a guerra, o coudel, que tinha sob a sua responsabilidade cuidar do aprovisionamento 

e comandar a milícia local
494

. Este cargo era provido pelo monarca por indicação do senhor 

donatário
495

. 

As necessidades da guerra e da defesa, sobretudo desta povoação de fronteira, 

condicionaram a aplicação da justiça. No reinado de D. Fernando, em 1381, durante o terceiro 

conflito, «Gonçallo Giraldes morador na Alfandega nos disse que ell foy preso na prisam da dita 

villa» acusado de maltratar o juiz local. O réu estava «sentenciado da tal sentença contra ell per que 

fosse degradado da dicta villa e de seu termho que fogio da dicta prissam» recorreu para o rei que lhe 

                                                   
485 Abreu, 1998 – Apêndice Documental, pp. 141-144; IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fls. 166v a 

169; 

486 Baquero Moreno, 1991, pp. 35-36 – A arma especificamente era a Besta de Polé acompanhada de 50 

virotões; os elementos sociais que a compunham dividiam-se entre os artesãos e mesteirais, depois os 

mancebos e por fim os lavradores. 

487 Idem, ibidem, p. 36 

488
 Monteiro, 1997, vol. II, p. 759. 

489 Idem, ibidem, p. 36; Reis, 2004, p. 104. 

490 Ferreira, 2015, p. 51, nota 146 cit. fonte: Marques, 1984, p. 576, doc. 1189, de 10, maio, 1361, Elvas 

491 Sobre a reforma militar que ocorreu no século XV, com o regimento dos coudéis de 1418, cf. Monteiro, 

1997, vol. I, pp. 53-66; também sobre este assunto, Besteiros do Conto, e período, reinados de D. João I e D. 

Duarte, cf. Ferreira, 2015 

492 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv. 27, fl. 86, Doc. Nº 3 – no tempo do regente D. Pedro (idem, 

ibidem, p. 37) 

493
 IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, lv 34, fl. 2v, Doc. Nº 1 

494 Baquero Moreno, 1991, p. 31. 

495 Entre 1453 e 1463 foram providas no cargo 3 indivíduos que superintendiam por acumulação vários 

concelhos (Alfândega e Mirandela por um lado, e Castro Vicente e Mogadouro por outro) que pertenciam ao 

senhorio donatário; a duração do cargo era de 3 a 5 anos – Costa, 2015, p. 273. 
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perdoou a ofensa da fuga desde «que ell sirva em Chaves emquanto a gerra durar», depois emenda 

«que va servir Alfandega nem embargando que lhe fosse mandado que servisse em Chaves»
496

. 

Deduzimos que a vigilância e ronda do castelo e da vila era competência dos moradores sob o 

comando dos juizes, como se esclarece do documento citado
497

. 

 

Organização económica 

A organização económica reduz-se fundamentalmente à instituição de feiras, mercados 

privilegiados pelo rei para vendedores e compradores promoverem a atividade económica nos 

centros urbanos que criou. Atrás quando analisamos o foral de Castro Vicente um dos aspectos 

salientados para atrair os moradores era o privilégio de isenção de pagar portagem em todo o país, 

entre outros. Isto se deduz que a região era frequentada por gente que deambulava e comerciava para 

seu sustento.  

Alguns autores têm defendido que os mercados institucionalizados foram fruto de outros 

fatores. Matos Reis afirma que a circulação de almocreves e mercadores pelas crescentes vilas, 

cidades e aldeias, onde se encontravam os seus clientes (e, acrescentamos, também os seus 

fornecedores), aliada à expansão económica, que promoveu excedentes, foram fatores que 

determinaram o aparecimento das feiras
498

. Virgínia Rau, no pioneiro estudo que realizou tendo por 

base esta fonte documental, analisa o processo de constituição destes mercados protegidos de modo 

genérico ao longo do tempo. Reconhece que nenhuma das feiras apareceram só pela simples 

determinação do rei, mas também por vontade, implícita ou explícita, dos concelhos, nem originou 

povoados importantes, nem por necessidades económicas e comerciais, mas para aumentar os 

recursos populacionais
499

. É um facto. 

Algumas questões se levantam: a instituição de feiras foi novidade que os reis introduziram 

na promoção da atividade económica local? Ou já havia mercados onde se realizavam trocas 

comerciais? Que novidade introduz o rei ao criar as feiras nas localidades por si fundadas? Os 

privilégios que o rei concede, pretende alcançar que objetivo? Com os dados disponíveis vamos 

esclarecer estas questões. 

                                                   
496 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, livro 3, fl. 4 – Estes tipo de situações vão ocorrer com mais 

frequência no reinado de D. Afonso V, cf. Costa, 2015, pp. 273-274; sobre o recurso a homiziados a amorados 

no recrutamento militar cf. Monteiro, 1997, vol. I, pp. 157-163. 

497 Esta nossa dedução é apoiada na conclusão que José Gouveia Monteiro faz suportada em avalizada 

documentação (Monteiro, 1997, vol. II, pp. 770-771). 

498 Reis, 2004, p. 100 e pp. 208-212. 

499 Rau, 1943, pp. 9-11, 125, 131, 133. 
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A primeira localidade na região a possuir carta de feira foi Mogadouro por privilégio 

concedido por D. Afonso III em 1272
500

. Em Santa Cruz da Vilariça não havia qualquer mercado 

com proteção régia. Não significa que não houvesse um mercado. Só desconhecemos exatamente 

onde se localizava, quem beneficiava e que privilégio protecionista possuía, isto é, se houvesse. Pela 

leitura que fazemos das cartas de feira outorgadas concluímos que os mercados livres não possuíam 

qualquer privilégio ou proteção de vidas ou mercadorias quer aos vendedores quer aos compradores. 

Cada um protegia-se conforme podia contra todo o tipo de atentados. Sem regulamentação que 

acautelasse essa insegurança, o costume prevalecia. 

Com a reforma administrativa da Vilariça e a criação da vila de Torre de Moncorvo, em 

1285, o rei D. Dinis institui na localidade uma carta de feira mensal, onde concedia aos que ali 

fossem vender ou comprar especiais privilégios e proteções. Em 1319 haveria de conceder o 

privilégio de fazerem feira anual mais alargada
501

. Também pela mesma ocasião se instituiu a feira 

de Mirandela, no ponto estratégico de cruzamento do rio Tua
502

. 

Entretanto, pela mesma ocasião foi fundada Vila Flor (1286) e concedida carta de feira 

mensal, começando quinze dias andandos do mês e que durasse três dias
503

. O privilégio de feira 

voltou a ser renovado em 1294 com algumas alterações: «que façam feyra en essa vila cada mes 

convem a saber: sempre no primeiro domingo de cada hum dos ditos meses»
504

. A principal alteração 

foi no calendário, ajustando-se ao primeiro domingo de cada mês e deixando ser depois do dia 15, 

mantendo-se a sua duração, porque nada diz, valendo a estabelecida na primeira carta. A alteração 

aconteceu provavelmente porque o calendário era desajustado relativamente às feiras que se faziam 

nas redondezas e por isso havia menos frequentadores.  

Assim, à volta de Alfândega da Fé estavam instituídas quatro feiras: Mogadouro a leste, 

Torre de Moncorvo a sul, Mirandela a norte e Vila Flor a ocidente.  

Alfândega alcançou carta de foral de D. Dinis em 1294. No ano seguinte, em setembro, o rei 

concedeu o privilégio que na vila se realizasse feira durante três dias, aos dias três de cada mês, e, 

que começasse três dias depois da feira de Mogadouro e três dias antes da feira de Mirandela
505

. E 

que os que se deslocassem à feira para venderem ou comprarem estivessem protegidos pelo rei e 

                                                   
500 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 28, fl. 74 (documento apresenta carta inclusa do rei D. Afonso III 

que institui a feira em Mogadouro). 

501 Carqueja, 2007, p. 61 – A carta de feira deve ter sido dada pelo rei D. Dinis depois do foral naquele ano de 

1285; Cf. Doc. 5, 02/11/1319, pp. 95-96 pela qual o rei concede o privilégio de uma feira anual para além da 

feira mensal. 

502 Baquero Moreno, 1990, p. 127. 

503 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 1, fls. 169-169v (cit. Reis, 2004, p. 193).  

504 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 2, fls. 73-73v. Data: 1294, fevereiro, 13, Leiria – publicado em 

Marreiros, 2012, pp. 311, doc. 284. 

505 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, fl. 116. 



 

126 

 

pagassem portagem. A feira de Alfândega está em relação e sintonia sequencial com as de 

Mogadouro e de Mirandela. Realizar-se-ia entre uma e outra e aconteceria sempre do dia 4 a 6 de 

cada mês, sendo a de Mogadouro do dia 1 a 3 e a de Mirandela do dia 7 ao dia 9. A feira de Vila Flor 

que passou para uma data móvel realizar-se-ia próximo das datas destas permitindo estabelecer 

sintonia entre elas. 

A vila de Torre de Moncorvo, ainda no reinado de D. Dinis, em 1319, seria beneficiada pela 

criação de uma feira anual franca, com duração de um mês que começava 15 dias antes da Páscoa e 

terminava 15 dias depois. A feira mensal que ali se realizava permaneceu. Esse benefício foi 

alcançado a pedido das autoridades de Torre de Moncorvo, porque alegavam que as feiras que se 

faziam na vizinhança, Vila Flor, Mogadouro, Alfândega e Mirandela, prejudicavam o negócio da 

venda do pão, do gado e de outras mercadorias
506

. 

A outorga de carta de feira às povoações novas de Torre de Moncorvo, Vila Flor e Alfândega 

da Fé e a menção às feiras que se organizavam nas redondezas, Mogadouro e Mirandela refletem 

antes de mais, não a criação e fomento da atividade económica comercial, porque essa 

provavelmente já existia, mas, sobretudo, regulamentar sítios onde se pudesse exercer essa atividade 

comercial com segurança para vendedores e compradores e criar motivo de atração de povoadores. A 

existência de Feira, nas novas localidades, atraía os comerciantes, concedendo-lhes segurança nos 

trajetos, garantias e proteções para o desenvolvimento da atividade comercial, face aos outros 

poderes existentes. A feira e a concorrência de muitas gentes dos arredores estimulavam a atração de 

moradores para se instalarem e desenvolverem atividades artesanais nas povoações régias. O 

privilégio que o rei concede aos feirantes tinha de ser superior qualitativamente ao que os senhores 

concediam aos comerciantes que viessem comerciar nas suas terras. Sendo o rei a autoridade judicial 

máxima nessas localidades, impunha multas a quem prejudicasse os frequentadores. Ao conceder o 

privilégio de feira nas suas terras, o rei ganhava a batalha contra os senhores na frente económica, 

consolidando ainda mais a sua autoridade, sobretudo numa região onde a nobreza ainda tinha poder 

em importantes e antigas povoações, como Sambade e Chacim.  

Mas havia mercados nas terras senhoriais? Supomos que sim. Pelo menos em Sambade, 

domínio da nobreza, sugere-se que sim. No documento de 1309, que atrás desenvolvemos, 

identificam-se quem eram alguns dos moradores de Sambade. Entre os que o documento cita 

salientam-se os membros da comunidade judaica local e um feireiro
507

. Também concorre para a 

possível existência de algum mercado nesta localidade a sua localização geográfica e o seu 

povoamento antigo. Também em Castro Vicente como vimos o rei propõe atrair para o seu 

                                                   
506 Carqueja, 2007, Doc. 5, 02/11/1319, pp. 95-96 

507 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls 67v-68v. 
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povoamento as gentes que se dedicam à atividade comercial ambulatória dando-lhes o privilégio de 

isenção de portagem.  

Os monarcas ao instituir mercados, as feiras, nas suas localidades, com privilégios especiais 

como segurança e confiança a vendedores e compradores que ali se deslocassem, garantia, através 

dos seus agentes locais, que eles ficariam a salvo de usurpadores e credores tanto na deslocação 

como na permanência na feira. As garantias estão claramente expressas e a preocupação pelo seu 

cumprimento revelam-nos duas coisas, que o rei pretende ser a tutela das tutelas e que pretende 

também alienar aos outros poderes essa tutela. As cartas de feira revelam por antinomia a suspeita 

que talvez houvesse mercados locais em terras senhoriais que não possuíam a segurança 

indispensável à realização dos negócios. O rei compreendeu que ao dar segurança atraía para as suas 

localidades tráfego e gentes, desviando-os dos mercados tradicionais, diminuindo assim alguns dos 

potenciais ingressos económicos da nobreza.  

Outro aspeto que não podemos desprezar é a proximidade da fronteira com o reino de Leão e 

os trajetos que haveria entre aquele reino, o sul da península e o norte, nomeadamente, da Galiza. 

Também, a importância dos trajetos norte-sul colocam esta região num eixo mais alargado e em 

inter-relação e interdependência com as feiras que se realizavam a sul do rio Douro na região da 

Beira interior norte, nomeadamente Trancoso, com feira anual desde o reinado de D. Afonso III, e 

mensal confirmada pelo rei D. Dinis
508

. O mesmo rei havia concedido aos moradores daquela vila 

um privilégio especial de isenção de portagem quando passassem pelas localidades vizinhas de 

Marialva, Ranhados, Numão, Penedono, Longroiva, e Moreira
509

. Posteriormente, no reinado de D. 

Fernando, amplia-se esse privilégio na transposição dos rios Douro e Távora, quando os 

comerciantes acorriam às feiras de Mogadouro e de Vila Nova de Foz Côa
510

. Além de Trancoso e 

Vila Nova de Foz Côa, havia também feira no Sabugal
511

. 

  

                                                   
508 Esta feira foi instituída em 1273 e realizava-se no dia de S. Bartolomeu (18 de agosto) durante a5 dias, 

começando 8 dias antes daquele dia e terminava 8 dias depois (documento inserto em IAN/TT, Chancelaria de 

D. Manuel I, lv. 28, fl. 121); D. Dinis confirma a Trancoso a sua feira mensal (documento inserto com data de 

26 de janeiro de 1314).  

509 Idem, ibidem, Documento inserto com data de 21 de abril de 1276. 

510 Idem, ibidem, Documento inserto com data de 17 de julho de 1372. 

511 Idem, ibidem, Documento inserto com data de 26 de janeiro de 1314, no qual D. Dinis ordena que a feira do 

Sabugal mude a sua data de realização e a de Trancoso se mantenha. 
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Mapa 9: As feiras na região da Vilariça (1272-1307) 

 

 

 

Mogadouro 1272, Ansiães 1277, Vilarinho da Castanheira 1277, S. João da Pesqueira 1281, Torre de Moncorvo 1285, 

1319, Mirandela [1285], Vila Flor 1286 e 1294, Miranda do Douro 1290, Alfândega da Fé 1294, Ranhados, 1299, Vila 

Nova de Foz Côa [1299], Trevões 1304, Freixo de Espada à Cinta 1307 
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Organização religiosa 

O arcebispado de Braga era a unidade administrativa religiosa, desde 1071 quando a diocese 

foi restaurada pelo arcebispo D. Pedro, e enquadrava toda a região transmontana. Era um território 

grande. Ia desde o atlântico, a ocidente, até aos rios Esla e Douro, a oriente, e do rio Lima, seguindo 

pelo norte das Serras do Gerês, Barroso e Montesinho/Gamoneda – Sanábria, ao rio Douro, a sul. 

Esta circunscrição ultrapassava a norte e a leste o atual território português. A atual região de 

Bragança representava só uma parte deste vasto território eclesiástico e dividia-se nas seguintes 

terras, Ledra, Lampaças, Vilariça e Bragança
512

. 

As dioceses vizinhas tentaram apropriar-se de partes deste território. A norte e leste as 

dioceses de Ourense e de Astorga reclamaram algumas parcelas do território e exerceram autoridade 

eclesiástica. Particularmente a diocese de Astorga que entre 974 e 1103 administrou todo o território 

a leste do rio Tua, desde o Douro até às serranias de Sanábria, numa legitimidade assente no antigo 

conventus asturicense. 

O arcebispo de Braga interpôs ação judicial junto da cúria papal e pela Bula Conquestus de 

1103, do papa Pascoal II conseguiu fixar os territórios situados entre os rios Esla e Tua
513

. 

No século XII o território da diocese de Braga estava subdividido em dezoito 

arcediagados
514

. A maioria concentrava-se na região entre o rio Ave e o rio Lima, a região mais 

populosa. No imenso território a leste do Marão só havia cinco arcediagados. O que demonstra a 

rarefação e dispersão do povoamento. O arcediago era o representante local do arcebispo «com 

jurisdição ordinária sobre as respetivas paróquias e clero, que deviam visitar e vigiar para que tudo 

estivesse em ordem, castigando os transgressores» 
515

 e a sua criação estava em linha com as 

orientações reformistas veiculadas pelas deliberações conciliares
516

. Na região de Bragança ficavam 

o arcediagado de Aliste e o arcediagado de Bragança que reunia também os territórios de Lampaças, 

Ferreira e Ledra
517

. Sambade, Chacim e a Vilariça estavam sujeitas à jurisdição do arcediagado de 

Bragança. 

A administração religiosa, desde os fins do século XI, está em grande transformação em toda 

a Europa católica. Até aí, e decorrente do regime sociopolítico feudal, os assuntos religiosos estavam 

                                                   
512 Costa, 1997, vol. I, pp. 32-35 e p. 368, nota 3 – O território de Aliste, depois do Tratado de Zamora de 

1143, só pertencia a Portugal no domínio eclesiástico, integrado na Arquidiocese de Braga. O cumprimento 

máximo era de 218 quilómetros e a largura máxima de 110 quilómetros. 

Marques, 1988, pp. 240-241 

513 Costa, 1997, vol. I, p. 33 

514 Amaral, 2007, pp. 314-331 e Quadro sinóptico nº. 6, pp. 322-323 

515 Costa, 1997, vol. I, p. 371 

516 Amaral, 2007, p. 331 

517 Costa, 1997, vol. I, p. 374 
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subordinados ao poder e proteção civil. O papado luta por inverter essa situação, procurando ganhar 

mais autonomia para os poderes eclesiásticos, face aos restantes poderes. E propõe que transitassem 

para a esfera eclesiástica todos os assuntos respeitantes às igrejas, concretamente o patronato, isto é, 

a nomeação, apresentação e confirmação dos sacerdotes nas igrejas, retirando aos leigos, fossem 

moradores do lugar, nobres ou o rei, esse privilégio. 

Os bispos das dioceses, nomeadamente o arcebispo de Braga, incentivavam o cumprimento 

dessa determinação papal no território da sua diocese, granjeando não só legitimidade como poder 

secular e económico. O arcebispo também tinha o poder de fundar localidades e igrejas no território 

por si administrado. Este poder secular entrava em conflito com os outros poderes existentes, os 

senhores de Bragança e o rei. Luís Carlos Amaral salienta que «(…) o restabelecimento eclesiástico 

dependeu da interacção entre estes ‘colonizadores’ vindos de fora e as comunidades locais que 

haviam permanecido no terreno mesmo depois da fuga dos prelados e da desarticulação do 

enquadramento diocesano»
518

. As igrejas desta região tinham as seguintes características quanto ao 

padroado: 

 Igrejas próprias, pertencentes à nobreza ou ao rei – por exemplo de igrejas próprias são S. 

Pedro de Santa Comba da Vilariça, Santa Comba de Chacim e em certa medida Sambade.  

 Igreja mistas onde o padroado era partilhado pelo senhorio feudal e pela comunidade. Esta 

configura um regime de padroado partilhado entre a comunidade e o senhorio nobre. O 

padroado régio tutelava as igrejas comunitárias de Santiago de Torre de Junqueira, Santa 

Cruz da Vilariça e Santiago de Lodões.  

Isto acontecia até à reforma administrativa de D. Dinis. Depois deste rei tudo muda. As 

igrejas próprias desaparecem e os padroados comunitários também e são substituídos pelo padroado 

régio e eclesiástico:  

 Santa Comba da Vilariça passou para a esfera eclesiástica do mosteiro de Santa Maria de 

Bouro, por Pedro Fernandes, no reinado de D. Sancho I. 

 Por ação régia novas igrejas foram fundadas: Vila Flor, Torre de Moncorvo e Alfândega da 

Fé.  

 Agrobom e Castro Vicente eram sufragâneas de Sambade e passaram para o padroado régio. 

 Sambade e Chacim transitam do padroado senhorial e comunitário para o régio. Em 

Sambade isso aconteceu quando a comunidade decidiu escolher o rei como seu senhor. 

Chacim já devia estar sob a tutela do padroado régio desde o reinado de D. Sancho I. D. 

                                                   
518 Rodrigues, 2006, pp. 71-84 – Citação nota 35, Luís Carlos Amaral, 1999, 320-332 
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Afonso III haveria de doar a Fernando Fernandes Cogominho o domínio integral desta 

localidade e o padroado da igreja
519

. 

 

O patronato de igrejas revestia-se de outros aspetos não só exclusivamente religiosos, como a 

nomeação, apresentação e confirmação de sacerdotes nas igrejas, pelo superior eclesiástico. Os 

direitos religiosos, dízimas e outros tributos que se arrecadassem na circunscrição dessa paróquia 

pertenciam ao patrono que as recebia como ração, pousada e comedoria. A ração era uma porção 

desse rendimento que cabia a cada um dos patronos. A pousada era o direito de se alojarem nessa 

igreja e serem mantidos por ela enquanto lá permanecessem. A comedoria era o direito de receberem 

um tributo dessa igreja quando a visitassem. Todos estes direitos eram exigidos aos paroquianos. Na 

sua génese podiam ter sido pagos em espécie, mas com o tempo foram substituídos por um tributo 

anual em géneros ou numerário, pagos em determinadas épocas do ano. Esses direitos eram 

permanentes e cobrados pelos patronos mesmo se lá não estivessem ou passassem. Por estes direitos 

os patronos eram considerados familiares que podiam transmitir esse direito aos descendentes, 

vassalos, ou a quem quisessem como se de um bem próprio se tratasse
520

. 

O arcebispo de Braga como superior hierárquico na sua diocese tinha direito a receber certos 

direitos eclesiásticos que foram estabelecidos no concílio de Latrão. A imposição desses direitos 

gerou conflitualidade com os patronos das igrejas paroquiais que mostraram resistência em acatá-las. 

Mesmo depois de aceites, a sua cobrança foi problemática, como veremos nos dois casos 

exemplificativos. Um desses casos ocorreu em fevereiro de 1192, reinava D. Sancho I e governava a 

arquidiocese de Braga, o arcebispo D. Martinho. O reitor, Fernando Peres, e os patronos, 

organizados como paroquianos, herdeiros dos fundadores da igreja de Santa Comba de Chacim, 

aceitaram pagar ao arcebispo um terço dos direitos religiosos que àquela igreja fossem ofertados e 

que eram as mortuárias, dos que estavam sepultados naquela igreja, fossem clérigos ou não, a 

colheita da igreja (esmolas) ou do clérigo, descontado o que haviam dado para hospitais, pontes, 

prisioneiros, leprosos e o que anualmente ofereciam para salvação das almas deles e dos seus 

defuntos
521

. Ambas as partes chegaram a um acordo. O arcebispo aceitava a dádiva com a obrigação 

de nenhum dos seus arcediagos, presentes e futuros, proibissem os paroquianos de serem sepultados 

na igreja de Santa Comba de Chacim ou onde entendessem, sem bênção sacerdotal
522

. E os 

paroquianos aceitavam com a condição de terem na igreja de Braga «uma participação em todas as 

                                                   
519 PMH Inq p. 1316 - No inquérito às testemunhas da paróquia de Santa Comba de Chacim, o prelado, Pedro 

Camano, disse que metade do patronato da localidade, da igreja e de Balsamão eram reguengas 

520 Marques, 1988, pp. 1072-1074; Costa, 1997, vol. I, pp. 435-436 

521 Costa, 1997, vol. I, p. 429 

522 Costa, 1959, vol. II, Doc. 83, p. 440 
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orações e outros benefícios»
523

. Os presentes que atestaram o documento eram o reitor, cinco 

paroquianos, o Deão do cabido, dois arcediagos, um capelão, um cavaleiro e Pedro Fernandes, talvez 

o filho de Fernão Mendes Braganção. Outro caso, em 1208, agora relacionada com a cobrança desses 

direitos, envolveu também a igreja paroquial de Chacim e outras como Sambade e Bornes. Os 

fregueses e seus patronos contestavam a imposição de diversos direitos como censos anuais, dízimas 

e outros réditos. O arcebispo apelou à intervenção do Papa, Inocêncio III, que nomeou o Deão do 

Cabido de Zamora para dirimir o pleito e obrigasse os reitores daquelas igrejas a cumprirem com o 

determinado
524

. 

Um dos direitos que era partilhado com o superior diocesano era o dízimo eclesiástico. A 

parte que ficava na paróquia era para aplicar nas obras da igreja, ou onde o prelado determinasse. 

Também havia o dízimo secular, espécie de renda ou foro que era pago ao patrono em 

reconhecimento do seu direito de posse e domínio direto
525

. Este tributo secular podia ser objeto de 

doação de parte ou do todo ao prelado pelo senhor da localidade onde estava situada a igreja
526

. 

Outro tributo eram os votos de Santiago, que em 1121 o arcebispo de Santiago Diogo Gelmirez doou 

à arquidiocese de Braga os tributos da terra de Bragança
527

. Outras contribuições tomavam o nome 

do artigo com que eram pagas. A cera, indispensável aos ofícios divinos, era uma contribuição das 

igrejas exclusiva da província de Trás-os-Montes.  

Relativamente à organização religiosa, em 1320
528

 havia neste território seis paróquias que 

faziam o enquadramento nesta competência. As mais antigas: 

 Santa Maria de Sambade – Primeiro do padrado senhorial dos senhores de Bragança, 

transitou em 1308 para o Padroado régio; na lista de 1320 está integrada na Terra de 

Lampaças. 

 Santa Comba de Chacim – Padroado senhorial dos senhores de Bragança e seus 

descendentes; na lista de 1320 está integrada na Terra de Lampaças. 

 S. Pedro de Santa Comba dos Frades (ou da Vilariça) – Primeiro do padrado senhorial dos 

senhores de Bragança foi doada por Pedro Fernandes Braganção ao mosteiro de Santa Maria 

                                                   
523 «ut habeamus partem in omnibus orationibus et aliis beneficiis» 

524 Idem, ibidem, Doc. 88, p. 445-446 

525 Idem, 1997, vol. I, p. 423 

526 Idem, ibidem, p. 424 

527 Idem, ibidem, pp. 425-427 - Os Votos de Santiago era um tributo que consistia numa medida de cereal e 

numa de vinho paga anualmente à Basílica de Santiago de Compostela nas terras entre o rio Pisuerga e o 

oceano Atlântico, como con.rmou o papa Pascoal II. Foi instituída por um voto de agradecimento o Rei Ramiro 

I, pela ajuda do Apóstolo Santiago na Batalha de Clavijo. Esta é a versão lendária. A histórica sustenta que foi 

o rei Ramiro II, a propósito da Batalha de Simancas de 939, que instituiu este tributo. No entanto só no século 

XII é que ele foi comprovadamente criado. 

528 Almeida, 1971, vol. IV, pp. 90, 110-111- Catálogo de todas as igrejas, comendas e mosteiros que havia nos 

reinos de Portugal e algarves, pelos anos de 1320 e 1321, numa cópia manuscrita do século XVIII. 
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de Bouro; na lista de 1320 está integrada na Terra da Valariça. Esta paróquia tinha sob a sua 

alçada Vilarelhos. 

 

As mais recentes: 

 S. Pedro de Alfândega da Fé – Padroado Régio; na listagem de 1320 estava integrada na 

Terra da Valariça.  

 S. Vicente de Castro Vicente não figura na listagem de 1320, porque talvez a igreja nova não 

tivesse sido consagrada, devido à transferência de assentamento do povoado que o concelho 

pediu ao rei em 1316.  

 S. Miguel de Agrobom é outra igreja que não figura na listagem de 1320. A sua fundação 

remonta a data anterior a 1263. A igreja esteja documentada para 1318 com abade nomeado 

pelo rei e confirmado pelo arcebispo. No Livro das Igrejas de Gaspar Louzada informa que 

esta igreja foi taxada em 80 libras e pertencia à Terra de Ledra, julgado de Mirandela
529

. O 

registo desta informação estava feito no Livro dos Padroados feito no reinado de D. Afonso 

IV. 

 

Os patronos civis e eclesiásticos, além de exercerem o direito de providenciarem e 

apresentarem o pároco nessa igreja tinham a obrigação de cuidar da construção, manutenção e 

conservação do edifício da igreja e edifícios anexos, destinados ao culto e não só; devia providenciar 

que nada faltasse na igreja para o exercício do culto religioso, livros, alfaias religiosas, paramentos, 

etc. Tinham o direito a receber todos, ou parte, dos tributos que os paroquianos estavam por 

regulamentação eclesiástica a cumprir. Exceto a terça parte que cabia à arquidiocese. Quando uma 

igreja era abadia, o abade dividia com o patrono os réditos cobrados e dádivas obtidas na sua 

circunscrição religiosa. 

A fundação da igreja de Alfândega da Fé ocorreu em simultâneo com afundação da vila e do 

castelo: «E rethenho pera mim e para todos os meus successores o padroando das eygrejas que se hi 

fezeron ou fezeren en essa vila ou en seu termeho»
530

. 

O primeiro clérigo que o rei providenciou para a sua nova igreja de S. Pedro de Alfândega, 

foi em 5 de maio de 1295, o clérigo Martinho Peres 
531

. Quatro anos depois, em agosto de 1299, o rei 

                                                   
529 Louzada, fl. 519 

530 IAN/Torre do Tombo, Chancelaria de D. Dinis, lv 2, fls. 78v-79 

531 Alves, 2000, vol. VII, p. 725 – cita na recolha que fez na Torre do Tombo (nº. 47) um documento de 

Composição entre Martinho Peres e Francisco Peres sobre uma nova igreja em Alfândega, 5 de Março de 1295 

– Creio que houve confusão de leitura por parte de Francisco Manuel Alves. O documento em questão é a 

apresentação do pároco por parte do rei.  
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fez nova apresentação do clérigo João Martins. Este sacerdote haveria de exercer o seu múnus até ao 

ano de 1321
532

. 

A fundação da nova localidade despertou o interesse do arcebispo de Braga, atento às 

reformas que o rei vinha executando naquela região. Em 1295, o vigário do arcebispo de Braga na 

região de Anciães e Vilariça sugeriu ao abade da igreja de Alfândega que dividisse a nova igreja em 

duas novas abadias. Opôs-se o abade Martinho Peres em carta concórdia celebrada pelo tabelião de 

Vila Flor em Alfândega
533

. Decidiu-se que se voltaria ao assunto quando aquele abade fosse 

substituído, o que ocorreu em 1321. Nesta ocasião o arcebispo D. João de Soalhães, em carta de 15 

de maio de 1321, propôs ao senhor de Alfândega, João Afonso, avançar com a proposta de 1295 e 

dividir a igreja de S. Pedro criando duas abadias, uma que manteria o mesmo orago e a de Santa 

Maria. Alegava o arcebispo que a largueza das rendas era suficiente para sustentar dois abades. As 

duas abadias eram S. Pedro de Alfândega na vila, «in dicto castro seu burgo de alffandega», e a 

outra, no «seu castro praedicto», teria o nome de Santa Maria de Alfândega («et alia ecclesia sit 

oraculum quod vocantur Sancta Marie qua est similiter in loco seu castro praedicto»)
534

. A primeira 

permaneceria no padroado régio e a segunda passaria para padroado arquiepiscopal.  

A Concórdia entre os abades de Santa Maria, Estevão Vicente, e de S. Pedro, Bartolomeu 

Domingues, sobre a divisão dos direitos paroquiais, obras, dízimas e mortuárias e todas as outras 

coisas, vestimentas, livros, casas, herdamentos e vinhas que a igreja de S. Pedro tinha, vinha no 

seguimento do que o arcebispo havia proposto, foi celebrada em Guimarães em 13 de abril de 1325 e 

testemunhada por Francisco Martins de Alfândega, Pero Martins criado de Martim Estevez alfaiate, 

Pero André homem de Pero de Basto, pelo tabelião de Guimarães por mandato dos ditos abades
535

. 

A igreja de Santa Maria de Alfândega ainda teve clérigo nomeado e houve divisão de bens. 

O que atesta que a proposta do arcebispo D. João de Soalhães surtiu efeito. O Livro das Igrejas 

menciona que foi seu clérigo João Martins. Não indicando qualquer ano dessa nomeação, registando 

somente o dia e mês, 24 de janeiro
536

. 

O facto é que a proposta de divisão paroquial defendida pelo arcebispo de Braga não vingou 

e nos reinados seguintes só a paróquia de S. Pedro de Alfândega da Fé prevaleceu. Isto sugere que 

                                                   
532 Louzada, fl. 527 

533 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 150 – 1295-03-25 

534 Louzada, fl. 889 – ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 350 - Em Alfândega existe hoje um lugar com o 

nome de Castelo, distanciado uns quilómetros para nordeste da vila, não devemos confundir com a indicação 

do topónimo que se dá no documento. Ambas as igrejas ficavam em Alfândega, uma na vila, a de S. Pedro e 

outra no castelo da vila, a de Santa Maria. A localidade Castelo só no século XVIII é que ganhou importância. 

E segundo os direitos régios a localidade do Castelo estava por esta altura ligada a Sambade, porque tinha o 

mesmo foro daquela localidade, e não a Alfândega da Fé. 

535 ADB-UM, Coleção Cronológica, Doc. 415 

536 Louzada, fl. 527 



 

136 

 

ela teve vida efémera. Devemos compreender esta proposta de divisão dentro do contexto político 

que se viveu entre aquelas datas (1295-1321). Na primeira fase a proposta de divisão foi rejeitada 

pelo abade de Alfândega que se opôs. Em 1321, após ter falecido o ababde opositor, vemos o 

arcebispo de Braga tentar uma aproximação a João Afonso que não descarta essa hipótese de divisão. 

Em 1325 ela concretiza-se, só que sem consequência. D. Afonso IV, o sucessor de D. Dinis desfez 

todos os negócios que o irmão João Afonso fez com o confisco dos seus bens. Durante o seu reinado 

(1325-1357) não são conhecidas nomeações de sacerdotes para esta igreja É provável que elas 

tenham ocorrido, mas não deixaram registos na Chancelaria Régia nem no cartório episcopal
537

. 

Provavelmente o rei deixou esse assunto para as autoridades eclesiásticas, como forma de 

apaziguamento, caducando assim a proposta de divisão. No reinado de D. Pedro a questão e igreja de 

Santa Maria era somente uma memória. A igreja de S. Pedro, aliás como todas as restantes que 

pertenciam ao padroado régio, Santa Maria de Sambade, S. Miguel de Agrobom e S. Vicente de 

Castro Vicente, voltaram a ter clérigo nomeado pelo patrono como veremos no quadro descritivo 

seguinte: 

 

Quadro 5: Clérigos providos nas igrejas do padroado régio: Alfândega da Fé, Sambade, 

Agrobom e Castro Vicente (1325-1385) 

S
. 

P
e
d

r
o

 d
e
 A

lf
â

n
d

e
g

a
 d

a
 F

é
 

Ano Clérigo Obs.  Fonte  

[1343] 
Domingos Martins de 

Astorga 

Criado da infanta D. 

Leonor; reitor de 

Santiago de 

Moncorvo 

Rodrigues, et alii, 2005, p. 249 

1354 João Afonso, abade 
Vedor da casa da 

rainha D. Beatriz 
HGCRP, Tomo I, Livro II, p. 313 

1362 Clérigo Pero Gonçalves  Marques, 1984, Doc. 704, p. 323. Louzada, fl. 527 

1364 Clérigo Pero Vasques 
(veio transferido da 

Guarda) 
Marques, 1984, Doc. 938, p. 434; Louzada, fl. 527 

1374 Clérigo Olual Franquim  
IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, fl. 155v; 

Louzada, fl. 527 

1376 Clérigo Vasco Anes  
IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, fl. 197. 

Louzada, fl. 527v 

1384 Clérigo Fernando Afonso  
Dias, 2004, vol. I, Tomo I, Doc. 72, p. 45. Louzada, 

fl. 527v 

1386 

Clérigo Fernando Afonso 

(confirmação da nomeação 

anterior) 

 Dias, 2005, vol. III, Tomo II, Doc. 1157, p. 113 

S
a

n
ta

 M
a

r
ia

 

d
e
 S

a
m

b
a

d
e
 1360 Clérigo Pero Domingues  Marques, 1984, Doc. 703, p. 323; Louzada, fl. 530v 

1362/06 Clérigo Estevão Lagrana  Louzada, fl. 530v 

1362/11 Clérigo Pedro Domingues  Louzada, fl. 530v 

                                                   
537 Para o reinado de D. Afonso IV conhece-se um clérigo, Domingos Martins de Astorga que foi cónego no 

Cabido da Sé de Astorga, reitor de S. Pedro de Alfândega da Fé e de Santiago de Moncorvo; este clérigo foi 

cónego de Braga (1346-1358); era familiar da infanta D. Leonor, filha de D. Afonso IV que em 1343 pediu ao 

Papa a prebenda de o nomear para uma conezia; era um clérigo ligado à corte; cf. Rodrigues, et alii, 2005, p. 

249 
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1362/12 
Clérigo Clemente 

Gonçalves 
 Louzada, fl. 530v 

Entre 1362 e 1455 não há registo de clérigos nomeados pelo rei 

para esta igreja. Não significa que a igreja não tivesse tido um 

sacerdote. Quando em 1455, D. Afonso V apresentou para 

confirmação do arcebispo de Braga, D. Fernando 

da Guerra, o clérigo Vasco Gonçalves, este veio substituir o 

reitor, Afonso Estevão, que havia falecido. 

Louzada, fl. 530v e fl. 884 

S
. 

M
ig

u
e
l 

d
e
 A

g
r
o

b
o

m
 Entre 1318 até ao reinado de D. Fernando, não estão documentadas apresentações de sacerdotes nesta igreja 

1368 Clérigo Leonardo Esteves  
Louzada, fl. 517v; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 1,  fl. 24v 

1368/06 Clérigo Vasco Domingues  
Louzada, fl. 517v; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 1, fl. 24v 

1377 Clérigo Vasco Peres  
Louzada, fl. 517v; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 2, fl. 11 

1377 e 1590 período em que esta igreja esteve integrada em 

Castro Vicente como curato sufragâneo 
Louzada, fls. 524v e 886 

S
. 
V

ic
e
n

te
 d

e
 C

a
st

r
o

 V
ic

e
n

te
 1362 Clérigo Álvaro Peres  Marques, 1984, Doc. 641, p. 298; Louzada, fl. 524 

1363 Clérigo João Afonso  Louzada, fl. 524 

1369 Clérigo mestre Fernando  
Louzada, fl. 524; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 1, fl. . 35v 

1377 Clérigo Afonso Alvares  
Louzada, fl. 524; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 1, fl. 200v 

1381 Clérigo Afonso Anes  
Louzada, fl. 517; IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando, lv. 2, fl. 84v 

Entre 1381 e 1481, quando D. Afonso V apresentou frei Toríbio, não há registos de apresentações de clérigos nesta igreja  

 

  

Os poderes locais 

Em 1309, depois de Alfândega ter sido criada, os moradores de Sambade decidiram ser 

vassalos do rei, que lhes impôs o foro dobrado de Alfândega e que conservassem os seus usos, 

costumes e formas de governo. Os de Sambade sentiram alguma perda de privilégio com o 

nascimento de Alfândega, tanto de população como económico. Sendo vassalos do rei estavam em 

igualdade de circunstância com a nova localidade. Entretanto, os de Alfândega solicitaram ao rei que 

para construção e mantimento do seu castelo lhes desse os direitos de Sambade. O rei anui porque 

como aquela localidade era mais rica isso contribuiria para a obra, além de ser aberta, sem muros, e a 

única proteção e abrigo era no castelo de Alfândega. Isso obrigou que ambas as localidades tivessem 

de chegar a uma concórdia. Os de Sambade reunidos em consilium de Homens Bons, a governança 

da terra, segundo o seu costume, estão representados por 12 indivíduos, sendo um feireiro 

(Domingues Peres), dois indivíduos da comunidade judaica (Alberto e Dinis Abraães)
 538

, servindo 

um deles como juiz, junto com outros cinco juízes ou jurados. O governo de Sambade tinha vários 

juízes e toda a comunidade se reunia para tomar as decisões importantes que afetassem a 

comunidade como foi o caso da postura ou concórdia que estabeleceram com a vila de Alfândega 

                                                   
538 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 67v-68 v. – A testemunhar a procuração e a postura estavam 

Alberto Abraães e João Abraães. – cf. Tavares, Maria José, 1982, p. 83 
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para se integrarem no novo concelho como havia determinado o rei D. Dinis. Os homens bons de 

Sambade eram aqueles que possuíam rendimentos e bens próprios, eram livres, isto é, não tinham 

qualquer condicionante que afetasse a sua decisão, que não fossem dependentes de ninguém como 

criados ou serviçais. 

A composição social destas comunidades, que se reuniam à volta da sua igreja e dos seus 

senhores, era diversificada e heterogénea. O habitat montanhoso da Serra de Montemel é propício ao 

pastoreio de gado caprino e ovino e à recolha da castanha. Em algumas courelas semeia-se trigo e 

centeio. À comunidade de pastores e agricultores, atividade que ocupava a maioria dos seus 

habitantes, juntam-se alguns que se dedicam a atividades comerciais e artesanais.   

A comunidade que vive na nova vila de Alfândega compunha-se por elementos mais 

urbanos, artesãos, como por exemplo o alfaiate que surge entre as testemunhas da postura de 1309 

539
, ou o jurista que viveu em 1346 

540
. O foral designava que o governo local e a administração da 

justiça eram desempenhados por dois juízes eleitos da vila.  

A postura que os de Sambade e os de Alfândega estabeleceram naquele ano de 1309 acabou 

com os usos e costumes próprios do governo comunitário. No entanto, os de Sambade ganharam 

duas coisas, um território e um juiz. Um dos juízes de Alfândega, o da terra seria sempre nomeado 

por Sambade. Isso conservou em parte a sua autonomia. A postura definia que o «juiz de Sambade 

não deve a ser constringido que more cada dia na vila d’ Alfândega, mais deve a ir à quinta-feira e ao 

sábado ouvir os preitos na vila e na vila se fizer todavia justiça»
541

.  

A governança de Castro Vicente também estava definida no seu foral: «ajam en cada huum 

ano dous juízes antressi que façam bem e compridamente justiça e devem aaver estes do solairo do 

concelho cada huum dos juízes cada huum ano dez libras de portugueses e non devem dar foro em 

qual ano que forem juízes». A administração e cobrança dos direitos régios seriam executadas pelo 

mordomo régio sob ordem dos juizes: «item chegamento e entregas fazelas o meu mayordomo per 

mandado dos juízes assi como poserem os juízes e o concelho»
542

. O foral de Castro Vicente 

acrescenta mais algumas informações que o foral de Alfândega omite mas que são válidas para as 

duas localidades, uma é que os juizes tinham um salário pago pelo concelho e estavam isentos de 

foro enquanto durasse o mandato e a outra é que além daqueles cargos havia o de mordomo também 

eleito pelos moradores do concelho. Este cargo seria depois chamado de procurador, como vamos 

ver. 

                                                   
539 IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 67v-68v;,. 

540 IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 6, doc. 212 

541 Idem, ibidem. 

542 IAN /TT, Chancelaria de D. Dinis, lv. 3, fls. 47-47 v. 
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As competências e formação destes indivíduos para o cargo de juizes eram adquiridas mais 

pelo estatuto social, pragmantismo e empirismo, que por conhecimentos teóricos adquiridos
543

. 

Deduzimos que os propostos para estes cargos fossem pessoas reconhecidas socialmente, abonadas 

financeiramente, que genericamente são chamadas de homens-bons, e providas de algum bom senso 

e senso comum, e conhecessem de memória ou auxiliados pelos tabeliães e escrivães do concelho 

(ou do jurista que viveu em Alfândega em 1346) o clausulado disposto no foral e, concretamente em 

Alfândega e Castro Vicente, as disposições relativas aos usos e costumes registados no foral de Vila 

Flor, que tinham de seguir. Para os auxiliar e corrigir, surgem no reinado de D. Afonso IV os 

corregedores. 

O reinado de D. Afonso IV seria marcado por uma reforma da administração régia sobretudo 

na área da justiça e da administração local. A melhoria da justiça foi exercida através da ampliação 

do poder dos corregedores e dos juízes de el-rei ou de fora, por serem exteriores às jurisdições
544

. O 

regulamento dos corregedores que outorgou, ordenava que aqueles magistrados deviam visitar as 

jurisdições, intervir e fiscalizar na aplicação da justiça e no vereamento das terras
545

. A intervenção 

na administração local foi o aspeto mais duradouro desta lei do Regimento dos Corregedores
546

. A 

administração concelhia passou a contar além dos juízes, com um número restrito de homens-bons 

que auxiliavam «no boom vereamento de suas vilas». O cargo que desempenhavam estes homens-

bons «honrados e entendidos e sem suspeita (…) e sem bando e que sejam quites e isentos daquelas 

cousas sobre que ade ser feito vereamento» era o de vereador
547

. Os homens-bons encarregues do 

vereamento eram colocados pelos corregedores
548

. Reuniam uma vez por semana, ao domingo a fim 

de tratar dos assuntos relativos ao governo da terra, tais como a fixação de contribuições, o 

arrendamento da sua cobrança e arrecadação, aprovação de despesas, reparação de vias, calçadas, 

pontes e outras travessias, fiscalização dos atos dos juízes e outras competências determinadas pelo 

                                                   
543 Sobre este assunto acompanhamos a opinião e “intuição” de Luís Miguel Duarte (Duarte, 2004, pp. 91 e 

95), embora acrescentamos algumas informações recolhidas na documentação compulsada; tivemos 

oportunidade de consultar para o livro que publicamos sobre Alfândega da Fé (Costa, 2015) as pautas das 

vereações de 1759-63 para as localidades de Alfândega da Fé e de Castro Vicente e observámos, nas notas 

“secretas” contidas, que os membros desses cargos eram sempre os mesmos desde bastantes anos e que se 

revezavam de eleição em eleição; pertenciam à elite local com poder socio-económico, onde se incluíam os 
tabeliães e outros juizes de nomeação central, que com o tempo foram criados e que não existiam na Idade 

Média; também nesse trabalho apresentámos quem eram os indicados pelo senhor donatário para os cargos de 

nomeação régia; porque muitos fundaram dinastias que permaneceram no poder local até ao século XIX. 

544 Sobre este assunto e ação legislativa deste rei cf. Homem, 2009, pp. 1-18; 

545 Sousa, 2009, pp. 98-99. 

546
 O regimento de vereadores teve uma primeira versão de 1332 e outra de 1349. 

547 Marques, 2010, pp. 12-13 – A expressão que citámos é aquela que permite definir o critério de idoneidade: 

honrados, sem suspeita e sem bando. 

548 Talvez o significado desta frase seja no sentido de homologação da decisão ou escolha local, porque eles 

surgem eleitos junto com os juizes; 
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foro da terra e que ficaram estipuladas na Ordenação do Regimento dos Corregedores
549

. 

Desempenhavam esse cargo de modo gratuito e prestavam contas ao corregedor quando visitasse a 

terra
550

. A governança do concelho ficava definitivamente constituído
551

.  

Em 1348, o rei enviou carta ao concelho e Homens-Bons do Julgado de Alfândega da Fé a 

confirmar todos os seus privilégios, foros, liberdades e bons costumes que sempre usaram
552

. Este 

documento, embora datado de 1348, está inserto na chancelaria de D. Pedro I, que só subirá ao trono 

em 1357. Cremos que possa ter havido erro no registo da data por algum copista. Ou então, de facto, 

tenha acontecido que o documento seja do reinado de D. Afonso IV, mas foi erradamente registado 

no livro da chancelaria do seu sucessor. Ambas as hipóteses são possíveis de ter acontecido. 

Por um documento de 23 de abril de 1370, conhecemos a composição da Câmara de 

Alfândega da Fé. A governança da vila era eleita de três em três anos. Elegiam-se seis juizes, seis 

procuradores, nove vereadores, que exerciam um ano de mandato, dois juízes, dois procuradores, três 

vereadores; o escrivão da Câmara era o tabelião do concelho, ou o seu ajudante que acompanhava a 

totalidade do mandato. Os procuradores tinham uma função de representação e de recebedoria das 

rendas régias e fintas do concelho. Nesse ano eram juízes, Afonso Peres e Airas Gonçalves, os dois 

procuradores, Pero Vicente e Afonso Anes, os três vereadores, Pero Fernandes, André Domingues e 

Giraldes, o tabelião da Câmara Antão Gonçalves e uma testemunha da vila, juntos com o tabelião da 

vila Martim do Rego, reunidos em Câmara para decidirem a prestação de contas que João Anes 

morador na vila havia recebido no ano transato de 1369, quando exerceu o cargo de procurador
553

.  

 

O Almoxarifado de Torre de Moncorvo 

«O Almoxarifado é definido como (…) uma grande área administrativa (…) sob a alçada de 

um agente fiscal, o Almoxarife, funcionário régio encarregue da cobrança e arrecadação de 

impostos»
554

. E citando o mesmo autor «competia-lhes emprazar e/ou arrendar os bens da coroa, 

superintender na cobrança dos direitos reais, ao mesmo tempo pagar as contias, moradias e outras 

mercês régias e demais despesas públicas» e «prestavam contas ao rei»
555

, era uma espécie de 

departamento contabilístico assistido pelos funcionários régios o almoxarife e o escrivão que cuidava 

de manter em perfeitas condições um livro onde se assentavam as receitas de todos os direitos régios, 

                                                   
549 Marques, 1987, vol. IV, pp. 198-203. 

550 Sousa, 2009, pp. 102-104 – op. Cit. Caetano, 1981, pp. 71-77. 

551 Sobre este assunto cf. Reis, 2004, pp. 121-123. 

552 Marques, 1984, Doc. 235, p. 84. 

553 ADBgc, Doc. 031 P, publicado em: Cunha, 2003. 

554 Vicente, 2013, p. 10, cit. Serrão, 2000-2002, vol. I, p. 121 

555 Idem, ibidem. 
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e os atos relacionados com eles e com a sua cobrança
556

. O atual território do distrito de Bragança 

dividia-se na Idade Média em dois Almoxarifados. A norte do Montemel situava-se a região sob a 

alçada do Almoxarifado de Bragança
557

, administrando Bragança, Ledra e Lampaças. A sul até o rio 

Douro o Almoxarifado estava instalado em Torre de Moncorvo, que tinha por função assistir nos 

assuntos fiscais e económicos naquela região relativos ao poder régio documentado em 1326 
558

, 

1346 
559

 e 1364 
560

. O território abrangido pelo Almoxarifado de Torre de Moncorvo compreendia as 

localidades de Bemposta, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Urros, Mós, Vilarinho da 

Castanheira, Ansiães, Vila Flor, Vilasboas, Freches, Freixiel, Alfândega da Fé e Castro Vicente. 

O primeiro documento é sobre uma postura do concelho de Torre de Moncorvo que proibia 

vender na vila os vinhos provenientes das localidades vizinhas de Vila Flor, Alfândega da Fé, 

Castedo e Mogadouro, sob pena de pesadas multas, porque prejudicavam a produção local. Na 

tomada desta decisão participaram à porta do castelo de Torre de Moncorvo, onde se reuniram, a 

governança da vila composta por dois juizes, três vereadores, procurador, dois tabeliães, o 

almoxarife e um vizinho de S. João de Pesqueira 
561

. 

Outro documento é relativo a um conflito contra os homens do alcaide de Mogadouro, 

Afonso Vasques Alcoforado
562

. O conflito teve origem na posse e exploração da aldeia de Paradela, 

Mogadouro, por parte de Afonso Vasques Alcoforado. Estava obrigado a prestar contas ao 

almoxarife de Torre de Moncorvo dos anos de 1335, 1336, 1337 e 1340, ao que se furtou. Por isso 

foi intimado e Martins Mendes, advogado de Alfândega da Fé foi encarregado de dirimir o conflito e 

o porteiro da ordenação de Bragança, João Domingues, a sua execução. E em 25 de fevereiro de 

1346 o almoxarife de Torre de Moncorvo deu quitação a Afonso Vasques Alcoforado dos valores em 

falta
563

. No ano seguinte seria a vez do advogado de Alfândega receber os seus salários
564

.  

                                                   
556

 Marques, 1987, vol. IV, pp. 300-304; sobre a sua distribuição espacial e temporal cf. Mapa in Vicente, 

2013, pp. 75-77. 

557 Vicente, 2013, pp. 80-81. 

558 Carqueja, 2007, Doc. 18 de 3/07/1326 (treslado pública-forma de 12/07/1365), pp. 109-113 

559 IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 6, Doc. 212 – 1347-01-02 

560 Marques, 1984, Doc. 931, pp. 430-432; Vicente, 2013, pp. 115-139: no quadro que apresenta ignora a 
existência deste departamento em Torre de Moncorvo, isso deve-se às fontes que utilizou, maioritariamente 

impressas; reconhece o autor na conclusão as limitações do seu estudo (p. 100). 

561 Carqueja, 2007, Doc. 18 de 3/07/1326 (treslado pública-forma de 12/07/1365), pp. 109-113 

562 Afonso Vasques Alcoforado é descendente de Nuno Martins de Chacim por via bastarda e feminina: cf: 

genealogia de Nuno Martins de Chacim. Afonso Vasques Alcoforado haveria de adquirir bens em Mogadouro 

em 1335 (IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 7, doc. 338) 

563 Este documento está relacionado com outros do mesmo fundo que têm em comum as pessoas envolvidas e a 

mesma aldeia de Paradela, do concelho de Mogadouro (IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de 

Santarém, mç. 6, Doc. 212, mç. 6, Doc. 294).  

564 IAN/TT, OFMPP, Convento de Santa Clara de Santarém, mç. 6, Doc. 212 – 1347-01-02 
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Cerca de 1364, num ato administrativo, D. Pedro, como senhor de Vila Flor, resumiu todos 

os direitos régios que tinha de receber daquele concelho num foro único de 300 libras. O concelho 

ficava responsável por cobrar aos moradores e vizinhos do termo dessa vila. E estes solidariamente 

obrigavam-se, por todos os seus bens móveis e de raiz, a cumprir com essa obrigação. O rei em 

contrapartida obrigava-se e aos seus sucessores não dar a terra nem o rendimento dela a nenhum 

fidalgo «em conthia nem em teença», e abdica de ter na terra um funcionário, o mordomo que 

cobrava os direitos reais. Essa renda tinha de ser paga todos os anos no dia de S. João Batista aos 

almoxarifes que estiverem no Almoxarifado de Torre de Moncorvo. O concelho, moradores, 

povoadores e vizinhos da vila e do termo estavam impedidos de vender, dar, doar, escambar ou 

alhear esses direitos e foros, como se fosse coisa própria. Sobretudo não o devem fazer a pessoa 

poderosa, da nobreza, a clérigo ou outro religioso. E se o fizessem a pessoa da condição deles, 

informassem o rei, ou seus sucessores, desse propósito e de quanto essa pessoa estava disposta a 

pagar e o arrematador pagaria ao rei o foro que cabia ao concelho 
565

.  

O que vemos agora pela administração régia é a generalização do peso da lei e do registo 

escrito e contratualizado, opondo-se ao costume e à oralidade, que havia marcado os tempos 

passados. 

 

Última Carta de Povoamento: Picões e Rio de Cabras 

A criação e fomento de novas povoações na região continuaram. O poder já não era exercido 

pelos senhores. A autoridade do rei era reconhecida e todos procuravam a proteção régia. 

Em 1332, D. Afonso IV confirma e aprova uma carta de foro que o procurador e o escrivão 

na Terra de Bragança fizeram aos moradores do Rio de Cabras na aldeia de Picões
566

. Esses colonos 

seriam talvez procedentes da Terra de Bragança, ou arregimentados pela região, por iniciativa do 

oficial régio, e vieram-se instalar naquele sítio
567

, entre Silhade, junto ao Sabor e a foz do Rio de 

Cabras
568

. Os moradores dessa localidade pediram que queriam pagar 30 foros de 10 soldos cada ao 

rei, pagos pelo S. Martinho (11 de Novembro) tal qual o foro da vila de Alfândega. O rei aceita o 

foro e concede-lhes proteção. A carta de aprovação foi feita em Lisboa, a 5 de julho daquele ano 
569

.  

 

                                                   
565 Marques, 1984, Doc. 931, pp. 430-432. 

566 Lugar da atual freguesia de Ferradosa;  

567
 Segundo a carta arqueológica do concelho, apensa ao PDM, naquele sítio há vestígios de um povoado 

antigo, provavelmente castrejo com ocupação medieval. 

568 O povoamento deste lugar de Rio de Cabras esteve na origem das atuais localidades da Ferradosa, Cerejais 

e Sendim da Ribeira. 

569 Marques, 1992, vol. I, p. 306-307 
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A ação anti senhorial de D. Afonso IV 

A política de D. Afonso IV quanto ao aspeto da natureza e extensão das jurisdições 

senhoriais vai continuar o trabalho que o pai havia começado, acabando com algumas das jurisdições 

senhoriais. E paradoxalmente vai ser mais contundente, o que é contraditório com o que foi a sua 

ação enquanto infante ao rebelar-se contra o pai tomado o partido da nobreza. 

Ele vai efetuar o que ficou conhecido por Chamamento Geral
570

, convocando todos os 

detentores de jurisdições para virem à corte apresentar provas da sua legitimidade para exercer esses 

privilégios. O mosteiro de Santa Maria de Bouro vai ser um dos convocados para ir à cúria régia 

provar a posse e legitimidade do exercício da jurisdição civil e criminal nos seus domínios de Santa 

Comba da Vilariça e de Macedo do Mato
571

. 

O mosteiro de Santa Maria de Bouro recebeu os direitos eclesiásticos da paróquia de S. 

Pedro de Santa Comba da Vilariça, localizados no antigo julgado de Santa Cruz da Vilariça, por 

doação de Pedro Fernandes Braganção e mulher Froilhe Sanches de Barbosa no tempo do rei D. 

Afonso II. A paróquia de S. Pedro compunha-se além da igreja de diversas localidades e terras 

adjacentes que o mosteiro de Santa Maria do Bouro possuía agregado ao domínio de Macedo do 

Mato que tinha recebido de D. Sancho I 
572

. 

A igreja de S. Pedro de Santa Comba da Vilariça do patronato do mosteiro de Santa Maria de 

Bouro exercia o domínio senhorial nos aspetos secular e religioso.  

Conhecemos a extensão do património deste mosteiro nesta região pelas informações 

recolhidas do século XVII e XVIII. Santa Comba da Vilariça era cabeça de uma abadia que 

congregava em seu redor os seguintes curatos sufragâneos: Benlhevai, Trindade, Vilares da Vilariça, 

Vilarelhos, Santa Justa e Eucízia. No século XIV, só existiriam Vilarelhos, Benlhevai e Vilares da 

Vilariça era conhecida por Vilar do Monte. As outras restantes localidades ainda estavam em estado 

embrionário. 

A administração daquele território por Santa Maria de Bouro estendeu-se para além do 

exclusivo religioso para o domínio civil e judicial. Porque entenderam que assim estavam melhor 

defendidos de qualquer usurpação que fosse cometida, pelo menos é o que se deduz do documento 

de doação de Macedo do Mato
573

. Se no caso de Macedo do Mato essa jurisdição tinha sido 

concedida pela tutela régia, a de Santa Comba da Vilariça foi dada pelo senhor da terra. A 

interpretação que os monges fizeram foi que em ambos os casos podiam exercer legitimamente esse 

tipo de jurisdição.  

                                                   
570 Sousa, 2009, pp. 124-126 

571 Freguesia do concelho de Bragança. 

572 Azevedo, Vol. I, 1979, Doc. 216, p. 321 

573 Idem, ibidem. 
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No entanto, esse não tinha sido o entendimento do rei D. Dinis, quando lançou as sentenças 

sobre as suas inquirições de 1288, como agora o filho e sucessor também não ia tolerar que as 

instituições religiosas continuassem a exercer jurisdição civil tal como haviam feito os senhores, 

sustentando esse exercício no costume (consuetudine), recuperando as sentenças promulgadas pelo 

pai. 

Diz o documento de 1341, que havia chegado ao conhecimento dos ouvidores do rei na 

região de Trás-os-Montes, que o abade e convento de Santa Maria de Bouro nomeava juízes que 

juravam na mão dos tabeliães e julgavam sobre assuntos de foro cível, cuja apelação era dirigida 

primeiro ao abade, e depois do abade para o rei, tal qual se fazia nos Coutos e Honras da nobreza. E 

as localidades nomeadas onde exercia esse poder secular eram Santa Comba, Benlhevai, Macedo do 

Mato, Valbom e Vilar do Monte (atual Vilares da Vilariça), pelos limites com Vila Flor e Alfândega. 

O poder económico era também exercido pelo abade através de mordomo que cobrava os direitos 

senhoriais que pertenciam por legítimo direito ao rei e que haviam desencaminhado.  

A sentença de 16 de janeiro de 1341 proferida pelo ouvidor do rei determinou que o mosteiro 

de Santa Maria de Bouro deixasse de exercer os direitos judiciais e fiscais naquelas localidades. E 

determinou que as justiças de Vila Flor, que tinha alçada sobre Santa Comba, Benlhevai, Valbom e 

Vilar de Monte, e as de Mirandela, que tinha alçada sobre Macedo do Mato, executassem esta 

sentença e fiscalizassem para que o abuso senhorial não voltasse a suceder 
574

. 

 

A ação governativa de D. Pedro 

Falecido D. Afonso IV em 1357, sobe ao trono D. Pedro que contava a idade de 37 anos. Era 

um homem maduro para os padrões da época, já com descendência composta e viúvo. O seu reinado 

foi curto, quase 10 anos, começou em 1357 e terminou no início de 1367 
575

, mas, ficou registado 

como um período de paz e prosperidade. 

Depois de enviuvar da primeira mulher, D. Constança Manuel, em 1345, viveu um caso 

amoroso com uma aia da sua falecida mulher, Inês de Castro, oriunda de uma família galega muito 

ambiciosa. Do primeiro casamento teve dois filhos, D. Fernando, que lhe sucederá no trono, e D. 

Maria, que foi princesa de Aragão. De Inês de Castro teve três filhos, João, Dinis e Beatriz. O 

primogénito, João de Castro, foi apontado como possível sucessor ao trono do irmão, Fernando, no 

interregno de 1383-85. Falecida Inês, em 1355, pela mão dos algozes enviados pelo pai, Pedro, 

duplamente viúvo, teve outro caso, com Teresa Lourenço, mulher de baixa condição social, donde 

nasceu outro filho João, em 1357. D. Pedro havia de encaminhar este filho, João, para uma carreira 

                                                   
574 Marques, 1992, vol. III, p. 91-94 

575 No seu testamento consta entre as testemunhas o cavaleiro Lourenço Peres de Távora: HGCRP, Tomo I, 

livro 2, p. 373. 



 

145 

 

eclesiástica e nomeou-o mestre da Ordem Militar de Avis em 1363. E, seria este o sucessor de D. 

Fernando na crise dinástica de 1383-85. 

Durante o reinado de D. Pedro detetamos sobretudo informações de nomeações de abades 

para a igreja de S. Pedro de Alfândega da Fé. Em 1363, enviou carta para o Concelho e Homens-

Bons de Castro Vicente a confirmar todos os privilégios, foros e liberdades que sempre usaram
576

. 

Em 1360
577

, D. Pedro doa ao seu filho o infante D. João de Castro, diversas localidades entre 

elas a Adeganha, para ele e seus herdeiros e se os não tiver herdem os irmãos, Dinis ou Beatriz. Esta 

doação foi confirmada pelo sucessor D. Fernando
578

.   

                                                   
576

 Marques, 1984, Docs. 794 e 894, pp. 355 e 411 

577 O documento indica a data de 1356, mas, a referência às Cortes de Elvas, realizadas naquele mês e ano de 

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

referência às cortes 

578 Marques, 1984, Doc. 827, pp. 372-374 
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Capítulo III: AS GUERRAS E OS SENHORES DONATÁRIOS: 1367-1398 

 

 

O último terço do século seria marcado por intensa instabilidade política motivada pela 

questão da sucessão no trono vizinho de Castela, e com a questão dinástica em Portugal de 1383-85. 

A conflitualidade bélica não foi exclusiva deste final de século antes outros conflitos tocaram a raia 

fronteiriça. 

Antes, em 1336-1339 desencadeou-se um conflito de carácter senhorial motivado pela 

sucessão de Afonso XI. Aconteceu entre os infantes D. Pedro e D. João Manuel. D. Afonso IV entra 

no conflito em auxílio da filha, D. Maria. Nas negociações ficou decidido que o herdeiro ao trono 

português casaria com a filha do infante D. João Manuel, D. Constança Manuel, que já havia sido 

repudiada por Afonso XI para casar com Maria, filha do rei português
579

. Esta guerra fratricida 

envolveu Portugal atingindo a Terra da Valariça. No livro de Linhagens do Deão na entrada 

respeitante a Gonçalo Anes de Briteiros (que possuía a Faia e a Terra de Basto), quando este 

desempenhou o cargo de Fronteiro no Entre-Douro-e-Minho assistiu à invasão do infante D. Pedro 

de Castela e o saque que fez pelas terras de Montenegro, Valariça, Lampaças e Bragança
580

.  

Toda esta conflitualidade e as mudanças políticas introduzidas provocaram alterações 

sociais. Foi durante o reinado de paz de D. Pedro, entre 1361 e 1366, que se procedeu à 

generalização das anadelarias dos Besteiros do Conto ao longo do país, cujos membros eram atraídos 

pelos privilégios que usufruíam e não pela possibilidade de combater, embora a necessidade desse 

aumento de locais visasse intervir na guerra castelhana 
581

. Acontece que a guerra desenvolvia-se no 

reino vizinho, e deduzimos que isso era uma situação que as populações raianas sentiam. Também 

não podemos deixar de referir que, ao contrário do que José Mattoso enunciava, durante a crise 

                                                   
579 Mattoso, 1993, Vol. 2º, pp. 485-486 

580 LD 4 M 7 

581 Ferreira, 2015, pp. 51-52. 
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dinástica e sucessória de 1383 emergiu uma nova nobreza, uma nova elite política 
582

, que vinha 

desde o início do século trilhando o seu caminho ascendente
583

. Não era composta por filhos 

segundos ou colaterais inferiorizados como Mattoso havia sugerido, mas elementos pertencentes à 

média nobreza e baixa nobreza regional que aproveitaram a oportunidade. Também é um facto que a 

conflitualidade do reinado fernandino ajudou que alguns nobres estrangeiros se acolhessem em 

Portugal e se integrassem. Em contrapartida alguns nobres portugueses fizeram o caminho inverso. 

Tanto a conflitualidade bélica como a conflitualidade social marcou este território e o seu governo. O 

que propomos neste capítulo é perceber quem foram, como e porquê e o que mudanças estruturais 

ocorreram. 

No capítulo anterior analisámos um período de tempo marcado por uma mudança estrutural: 

um senhorio nobre, terra tenente é substituído pelo poder régio, que confere as normas e regras para 

o governo da comunidade. Esse poder local estrutura-se e reforça-se, depois de um ensaio de um 

novo senhorialismo de iniciativa régia. Senhorialismo que agora se imporá como modelo de governo, 

por força da conjuntura, coexistindo com o poder local. 

 

 

A sombra da guerra e os novos senhores 

D. Fernando (1367-1383) sucedeu ao pai D. Pedro como rei de Portugal. No início do seu 

reinado fez uma série de doações à nobreza ou a gente próxima da nobreza, no sentido de satisfazer 

clientelas, estabelecer a sua corte cuidando da sua vassalagem e fidelidade. É neste reinado que 

aparece uma família que marcará a história de Alfândega nos séculos seguintes, os Távora. 

O reinado foi marcado politicamente pelo assassinato do rei castelhano Pedro I em Montiel 

em 1369, pelo irmão Henrique de Trastâmara. Henrique de Trastâmara sucedeu no trono castelhano 

como Henrique II. Era bastardo, mas preferido do pai. Ao trono de Castela havia vários pretendentes 

legítimos, entre eles estava o rei português D. Fernando e também o duque inglês de Lancaster. Isso 

internacionalizou o conflito. Em auxílio de Henrique de Trastâmara veio um contingente de tropas 

enviado pelo rei de França, que se encontrava envolvido num conflito regional com o rei de 

Inglaterra. O episódio peninsular trouxe novos palcos de confronto. 

 O facto desencadeou um intenso conflito em torno da sucessão ao trono de Castela que 

marcou os dezasseis anos do governo do rei. O conflito que envolveu as duas monarquias ibéricas 

                                                   
582 Mattoso, 2011, p. 301 

583 Sobre os percursos de algumas destas linhagens ver Sottomayor-Pizarro, 1997, Vols. I e II, que demonstra 

como algumas famílias foram progredindo socialmente ao longo do século XIV e que aqui enunciaremos o seu 

percurso. 
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apelidou-se de Guerras Fernandinas e desenrolaram-se no contexto internacional da Guerra dos 100 

anos e do Cisma da Igreja.  

O conflito desenvolveu-se em várias fases: a primeira entre 1369-1371
584

, a segunda entre 

1372-1373
585

, a terceira ocorreu entre 1381-1382
586

. No entanto, o conflito continuou, em quarta 

fase, e prolongou-se até ao início do século seguinte, conservando-se as mesmas motivações a 

sucessão, agora de Portugal, também tomado por um bastardo, D. João, mestre de Avis. Esta série de 

conflitos foram de extrema violência para Alfândega da Fé
587

 e localidades vizinhas
588

.  

A ambição e envolvimento do rei português em suceder ao trono do reino vizinho foi a causa 

primária deste conflito. O conflito ultrapassou o carácter político e envolveu a questão religiosa. A 

igreja dividiu-se em duas autoridades, uma residente em Avinhão, o antipapa, protegida e afeta ao rei 

de França e seus aliados e a outra permanecendo em Roma que congregou a restante Europa
589

.  

A guerra dividiu a sociedade portuguesa. O partido fernandino atraiu bastantes apoios em 

Castela e na Galiza, os Emperogilados. Também o partido castelhano atraiu para si apoios entre 

membros do povo, nobreza e funcionários régios locais. Foi um período que por causa da guerra o rei 

teve de dispor das rendas e jurisdições das suas terras e deu-as aos seus aliados como paga dos seus 

serviços e fidelidades
590

. Isso causou muitas vezes precipitação e bastante perturbação entre o poder 

régio e o poder local. Também as tendências e inflexões da guerra levaram muitos a alinharem e a 

passarem-se para o campo adversário contra o seu rei. Isso custou o confisco dos bens, que por sua 

vez serviam para alimentar a fidelidade das novas clientelas.  

Em 12 de dezembro de 1382, o rei D. Fernando doou a Pero Soares de Hom as localidades 

de Vilas-Boas e de Torre de Dona Chama, como pagamento de 300 libras, que aquele havia 

emprestado ao monarca
591

. 

                                                   
584 Monteiro, 1997, vol. II, pp. A-i, A-ii – Tábua Cronológica – março de 1371 Tratado de Alcoutim. 

585 Idem, ibidem, pp. A-ii e A-iii, conflito desencadeado pelo Tratado de Tagilde entre D. Fernando e os 

emperogilados (nome dado aos partidários de D. Pedro I de Castela) e violação do Tratado de Alcoutim. 

586 Idem, ibidem, pp. A-v, A-vii; Gomes, 2009, pp. 85-87, 93, 126,186-188, 192; Marques, 1987, vol. IV, pp. 
316-320. 

587 Cf. Subcapítulo: Castelo de Alfândega, p. 95  

588 Gomes, 2009, pp. 139-143, 192 

589 Marques, 1987, vol. IV, p. 323 

590 Monteiro, 1997, vol. I, p. 29; Gomes, 2009, p. 93; Baquero Moreno, 1990, p. 129; este autor refere a doação 

de D. Fernando do julgado de Mirandela e Aguiar de Pena, de juro e herdade, com suas jurisdições, a D. 

Fernando de Castro membro da grande fidalguia castelhana e casado com a filha bastarda de Afonso XI. Este 

fidalgo era apoiante de D. Pedro I de Castela e depois do assassinato deste em Montiel, refugiou-se em 

Portugal, junto com outro fidalgo, Fernando Afonso de Zamora, que será importante nesta região. 

591 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 95v 
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Os membros das elites locais também beneficiaram de doações régias de bens confiscados. 

Em 18 de agosto de 1381, Antão Gonçalves, morador em Alfândega da Fé, recebeu de D. Fernando 

os bens que foram do tabelião de Chacim, Vasquez Anes, que fugiu para Castela
592

.  

Neste período, em 17 de setembro de 1381, houve uma reorganização e ampliação territorial 

com consequente reforço dos rendimentos régios das localidades de Alfândega da Fé, de Torre de 

Moncorvo, Mogadouro e Penas Roias
593

. Foram incluídas como novo termo de Alfândega da Fé o 

concelho de Castro Vicente, e os lugares de Eucísia, Santa Justa, Vilarelhos, Vilar do Monte 

(Vilares), Vilarelhos, Madureira, Rio de Vides, Valpaio, Nozelos, Valcarvalhoso, Cabreira, Gouveia, 

Cardenha e Adeganha, retirados a Vila Flor
594

. Em 24 de dezembro desse ano, o termo de Torre de 

Moncorvo foi ampliado com a inclusão dos concelhos de Vilarinho (da Castanheira) e de Mós
595

. 

 

João Rodrigues Portocarreiro 

Tanto o Nobiliário do Conde D. Pedro como o Nobiliário do Deão dão importância relativa a 

esta personagem e à sua linhagem valorizando mais os casamentos que estabeleceram com a 

linhagem dos Cunha
596

 e constituindo uma linhagem que começava nos Marnel
597

. O livro do Deão 

só insere este João Rodrigues Portocarreiro na linhagem e sucessão de Chamoa Mendes de Sousa, de 

onde provinha a mãe da mulher de Fernando Anes Portocarreiro, pai da personagem que estamos a 

tratar
598

. Esta personalidade aparece na categoria de infanção no rol dos patronos do mosteiro de 

Grijó de 1365 por herança de seus pais Fernando Anes Portocarreiro e Maria Rodrigues de Resende, 

donde provinha esta herança 
599

. Portanto, era um membro da “classe média” da fidalguia cortesã. 

                                                   
592 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 102 

593 Matos Reis informa que durante todo o reinado de D. Fernando houve 62 anexações de municípios, julgado 

e aldeias por todo o país: por exemplo Mogadouro incorporou a aldeia de Castelo Branco e Penas Roias o 

concelho de Bemposta, em dezembro de 1369 e depois novamente em 1373 (IAN/TT, Chancelaria de D. 

Fernando I, lv. 1, fls. 55, 49 e 141 respetivamente), sobre este assunto e fontes citadas ver: Reis, 2004, pp. 
258-265.  

594 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 90; o rei já havia reforçado e ampliado o termo de Vila 

Flor com as localidades de Vilasboas e outras do termo de Mirandela, vizinhas daquela circunscrição: Baquero 

Moreno, 1990, p. 129, que cita em nota a Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 48. – A ampliação do termo 

de Alfândega da Fé seria revertida por D. João I. 

595 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 95 

596 LL 27 E 4 - Cunha 

597 LL, 43 A 1 – 43 U 8 - Portocarreiro 

598 LD 2AB 8 

599 Sottomayor-Pizarro, 1987, pp. 61-62 
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Em 1372, no rescaldo da primeira guerra fernandina e preparação da segunda, o rei teve 

necessidade de premiar o esforço e assegurar a fidelidade de alguns nobres
600

. Neste ano e neste 

território D. Fernando dá Vilarinho da Castanheira
601

 a João Rodrigues Portocarreiro: «com seus 

termos e aldeas e com todos seus direitos e pertenças; e com todas suas entradas e saidas e com todas 

suas jurdiçoens altas e baixas e mero e misto imperio; com poder de poer hi tabeliaens pella guisa 

que os nos ora hi avemos e aviam os reis que ante nos foram; salvo que resalvamos pera nos as 

appellaçoens do crime; e que ho nosso corregedor da comarca possa hi correger»
602

. A doação teve 

por objetivo satisfazer as despesas que este senhor despendeu na campanha anterior. Para ressarcir os 

seus gastos acrescentou-lhe em datas sucessivas os rendimentos régios nas Terras de Anciães
603

, 

Alfandega da Fé, Vila Flor, Castro Vicente e Mós
604

 que são arrecadados no almoxarifado da Torre 

de Moncorvo, Terras de Chacim
605

 que são arrecadados no almoxarifado de Bragança e as Terras de 

Finaros (sic), Aleianor (sic) e Soutelinho que são arrecadados no almoxarifado de Chaves
606

, a terra 

de Portocarreiro que são arrecadados no almoxarifado de Guimarães
607

. Nove anos depois, em novo 

período de guerra o rei «deu a Joham Rodriguiz Porto Carreiro em teença, em desconto de sua 

conthia, os direitos que elle ha em Villa Frol e em seu termo»
608

.  

Estas doações de rendimentos também se verificaram com outras personalidades e em 

localidades da região
609

. Em Mogadouro e Penas Roias, em 1372, o rei confirmou a alcaidaria do 

Castelo de Penas Roias e Mogadouro a Martim Afonso de Seixas, em tença de 200 libras que os 

moradores devem de pagar aos alcaides
610

. Também doou os direitos de Penas Roias e Mogadouro 

para pagamento de uma tença a Rodrigo Anes
611

. O pagamento de contias ou tenças sobre os 

rendimentos obtidos dos direitos régios arrecadados nos almoxarifados também beneficiaram 

parentes próximos da rainha. Um dos beneficiados foi Gonçalo Teles, conde de Neiva e de Faria, 

                                                   
600 A Crónica de D. Fernando de Fernão Lopes fala de uma escaramuça em Ledesma, localidade próxima da 

fronteira, onde João Rodrigues Portocarreiro foi bem-sucedido (Lopes, 1895, vol. I, pp. 119-120). 

601 Vilarinho da Castanheira recebeu carta de foral de D. Afonso II em 1218, renovada por D. Dinis em 1287: 

cf. Vicente, 2002, pp. 571-572. 

602 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 92v. 

603 1372 Março 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 102. 

604 1372 Agosto 12, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 110. 

605 1372 Agosto 12, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 110v. 

606 1372 Agosto 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 110v. 

607 1372 Agosto 13, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 110v. 

608 1381 Setembro 18, IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 86. 

609 Matos Reis cita diversas doações deste rei a diversas personalidades por todo o reino: Reis, 2004, pp. 265-

270 

610 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 104. 

611 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 109v. 
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irmão da rainha D. Leonor Teles, agraciado pelo rei D. Fernando, em 22 de outubro de 1372 com as 

rendas da terra de Mirandela, que pertencia ao almoxarifado de Moncorvo, por conta do pagamento 

de sua contia
612

. Aliás toda a família da rainha, Leonor Teles, foi amplamente agraciada com rendas 

e bens fundiários
613

. 

O rei concedia a estes fidalgos a tutela e posse sobre todo o território, nomear os tabeliães, 

confirmar os juizes e as demais autoridades locais e atender às apelações civis. No entanto o rei não 

deixa de reservar para si as apelações criminais e intervir através do corregedor. Estas eram as 

doações plenas. Embora, o rei pudesse revogar e dar a outros, caso entendesse. A doação não era 

perpétua. A maioria dos domínios que João Rodrigues Portocarreiro recebeu era respeitante à 

arrecadação de direitos régios diretamente ou nos Almoxarifados respetivos e de duração temporária. 

As doações quer de jurisdições plenas como de rendimentos régios levantou um coro de 

protestos por parte dos moradores e governança dos concelhos de Coimbra, Guimarães, Lamego, 

Tarouca, Valadares e Valença. Há um choque entre os poderes locais e este novo movimento de 

senhorialização. Isso obrigou que o rei, num esforço de apaziguamento emitisse uma pragmática, 

limitando o poder da fidalguia nas doações que fez das jurisdições cível, salvaguardando os 

moradores dos lugares que não forem termo dessas localidades para elegerem dois juízes «hum para 

o crime e outro para o cível», e que o juiz do cível fosse confirmado pela autoridade que de costume 

fizesse antes as doações terem sido feitas e que o corregedor fizesse a correição nesses lugares. E que 

nessas localidades os tabeliães conservassem os seus ofícios e fossem nomeados e confirmados pelo 

rei
614

.  

João Rodrigues Portocarreiro não se limitava unicamente a exercer nesses domínios o seu 

poder legitimamente imposto pelo rei. Também exercia cargos de autoridade em representação do 

monarca, como o de meirinho-mor em Trás-os-Montes em 1375. Esta função permitia interferir na 

administração local, através dos seus agentes, sobretudo na área judicial, complementando o 

exercício da função dos corregedores, no sentido policial, fiscalização do cumprimento e aplicação 

da lei e na execução das sentenças. É o que acontece quando o rei intervém para dirimir o conflito 

entre as autoridades de Torre de Moncorvo e o representante e ouvidor de João Rodrigues 

Portocarreiro meirinho mor na comarca, Gil Peres do Souto, por causa de um réu que apelou
615

. 

  

                                                   
612 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl.114 

613 Gomes, 2009, pp.124. 

614 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 1, fl. 109v-110. 

615 Carqueja, 2007, Doc. 24, 10/09/1375, pp. 119-121. 
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Mapa 10: Senhorio de João Rodrigues Portocarreiro: 
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Fernando Afonso de Zamora 

Entre os apoios conquistados por D. Fernando na causa dos Emperogilados esteve uma 

personalidade importante para a região, Fernando Afonso de Zamora, fidalgo castelhano, Senhor de 

Valencia de Campos, que se acolheu à corte do rei português na terceira guerra fernandina
616

. Esta 

personalidade morreu no cerco de Lisboa, em 1384 de peste.  

D. Fernando, em 5 de janeiro de 1382, fez grande doação de terras a este fidalgo. Em Trás-

os-Montes doou-lhe com total jurisdição as localidades de Torre de Moncorvo (que retirou a Vasco 

Peres de Sampaio), Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé, e na Beira interior Vila Nova de 

Foz Côa, Sernancelhe, S. João da Pesqueira, Armamar e Fonte Arcada, Terra de Satão, Terra de S. 

Salvador com a portaria dessa terra, Terra de Monção, Terra de Nespereira Alta e Terra do Sul, 

Terra de Queiroa, e o préstimo de Samodães e o préstimo dos direitos cobrados no Julgado da Terra 

de Lamego
617

.  

A localidade de Armamar tinha sido dada em préstimo a Gonçalo Vasques Coutinho
618

, filho 

de Vasco Fernandes Coutinho pelo rei D. Fernando, em 20 de fevereiro de 1381, com todas as rendas 

e direitos, para pagamento de sua contia
619

. 

Em 15 de novembro de 1382, D. Fernando retifica e amplia a doação que havia feito a 

Fernando Afonso de Zamora, Senhor de Valença, das localidades e seus termos da Bemposta, Penas 

Roias, Mogadouro, Alfândega da Fé, Castro Vicente, Mirandela e Freixo de Espada à Cinta em Trás-

                                                   
616

 Segundo alguns historiadores afirmam, mas sem confirmação documental, Fernando Afonso de Zamora 

casou com uma filha ilegítima de D. Afonso IV, Maria Afonso de Portugal (Lencastre, Isabel, Bastardos 

Reais: Os Filhos Ilegítimos dos Reis de Portugal, 1ª edi. Alfragide, Oficina do Livro, 2012). O 
genealogista Faustino Menéndez Pidal de Navascués afirma na sua obra Heráldica medieval española: la Casa 

Real de León y Castilla  (1982 p. 122) que a esposa de Fernando Afonso de Valencia «era hija de Alfonso IV 

(de Portugal)», não mencionando quem era a mãe; também o medievalista Salvador de Moxó, baseando-se no 

que escreveu Salazar y Castro no século XVII, diz que Fernando Afonso contraiu matrimónio com uma «dama 

de la casa real portuguesa», não mencionando a filiação nem o nome. [Cfr. Moxó, Salvador de; VV.AA. 

(1969). «De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad 

Media», In Instituto Jerónimo Zurita, Estudios sobre la sociedad castellana en la Baja Edad Media. 

Cuadernos de Historia: Anexos de la Revista Hispania, Volume 3 (1ª edição). Madrid: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC. p. 182] Desse casamento tinha herdado por dote da noiva, os senhorios das 

localidades de Miranda do Douro, Mirandela, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Bemposta e Mogadouro 

(Fernández Duro, Cesáreo, Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y su obispado, Tomo I, 

Madrid: Establecimiento tipográfico de los sucesores de Rivadeneyra, impresores de la Real Casa,  1882, 
pp. 569-570). Como veremos este senhor não recebeu os seus bens por causa de nenhum casamento mas pelo 

serviço que prestou ao rei português na terceira guerra fernandina. 

José Augusto Sottomayor-Pizarro afirma perentoriamente que este rei não teve qualquer filho bastardo. “Caso 

único ao longo da Iª Dinastia”, Volume I, pp. 200-201, cf. Nota 206. 

Este fidalgo castelhano foi um dos 28 que foram expulsos de Castela por Henrique de Trastâmara (Lopes, 

1895, vol. II, p. 75) 

617 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, Livro 2, fl. 89-90 

618 Segundo Fernão Lopes, a rainha casou-o com a filha de Gonçalo Vasques de Azevedo, Leonor Gonçalves 

(Lopes, 1895, vol. II, p. 17) 

619 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 2, fl. 78 
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os-Montes e nas Beiras Fonte Arcada, Armamar, Cedovim, Horta e Vila Nova de Foz Coa, de todos 

os «(…) direitos e rendas de tabaliaaens reguengos jurdiçoens civel e criminal mero misto imperio e 

todo seu senhorio que em eles e cada huum deles avermos e de dereito ou de fecto devemos aaver 

salvo as apellaçooens dos fectos criminaaens que mandamos que venham todos perante a nossa corte 

e correiçam. Com condiçam que os nossos meirinhos e corregedores e seus ouvidores façam 

correiçam nos dictos lugares e em cada huum deles e entrem em elles»
620

.  

 

 

Quadro 6: Localidades doadas a Fernando Afonso de Zamora, senhor de Valencia de Campos 

Em: 5 – 01 – 1382 Em: 15 – 11 – 1382 

Trás-os-Montes 
Torre de Moncorvo 

Trás-os-Montes 

Mirandela 

Freixo de Espada à Cinta Alfândega da Fé 

Alfândega da Fé Castro Vicente 

Beiras 

Vila Nova de Foz Côa Mogadouro 

S. João da Pesqueira Penas Roias 

Sernancelhe  Bemposta 

Fonte Arcada  

(c. Sernancelhe) 
Freixo de Espada à Cinta 

Armamar 

Beiras 

Vila Nova de Foz Côa 
Sátão 

Terra de Monção  

(Moção, c. Castro Daire ?) 

Horta  

(c. Vila Nova de Foz Côa) 

Terra de Nespereira Alta e 

(Nespereira de Cima e 

Nespereira de Baixo, c. Sever 

do Vouga ?) 

Cedovim  

(c. Vila Nova de Foz Côa) 

Terra do Sul (c. S. Pedro do 

Sul ?) 
 

Terra de Queiroa  

(Queirã, c. Vouzela ?) Fonte Arcada  

(c. Sernancelhe) Terra de S. Salvador com a 

portaria dessa terra 

Préstimos 

Direitos do Julgado de 

Lamego 
Armamar 

Préstimo de Samodães (c. 

Lamego) 
 

A primeira doação tem uma distribuição mais dispersa por Viseu, Lamego e na zona 

duriense de Trás-os-Montes e Beira Interior. As localidades abrangidas são quatorze, sendo uma 

fronteiriça, as restantes encontram-se mais recuadas. 

A segunda doação corrige e concentra os domínios de Fernando Afonso. Retira-lhe os bens 

em préstimo, reduz o número de localidades mas concentra sobretudo em duas regiões zona sul de 

Trás-os-Montes entre o Tua e o Douro e no sul deste rio na zona circunscrita pelos rios Varosa e 

Côa. As localidades fronteiriças aumentam para quatro: Bemposta, Penas Roias, Mogadouro e Freixo 

de Espada à Cinta. Notoriamente observa-se que esta doação liberta Torre de Moncorvo e S. João da 

Pesqueira, provavelmente devido a conflitos com Vasco Peres de Sampaio e os irmãos Rui Lourenço 

e Pedro Lourenço de Távora que já tinham recebido o senhorio destas localidades. As condições 

                                                   
620 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 96v-97 
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desta segunda doação são idênticas à primeira dando-lhe plena jurisdição cível e crime, confirmação 

de juizes e governo local, tabelionado, direitos régios, exceto a apelação crime e a obrigação de o 

meirinho, o corregedor e o ouvidor régio exercerem o seu ofício nessas jurisdições. 

Das localidades abrangidas só o concelho de Freixo de Espada à Cinta pediu ao rei que 

revogasse a doação, porque alegavam «Fernand’ Afonso quis hi poer juizes e taballiaos de sua 

maaom e que em esto se seguia a nos gram perda e dapno e se pode dello a nos seguir a serviço 

porque sendo a jurdiçom do dicto Fernand’ Afonso esse nosso castello e fortelleza nom pode seer 

guardado e defeso como seria se a jurdiçam fosse nossa por quanto essa villa sta em ho stremo de 

Castella e se pode per esta razam despobrar» 
621

. Os povos de Freixo não queriam estar na 

dependência e tutela senhorial, sobretudo castelhano, preferindo manter e conservar os seus 

privilégios e independência, sob pena de as populações com receio abandonariam e despovoariam a 

região e a localidade. Pediam ao rei que revogasse a doação àquele fidalgo de todo o governo e 

jurisdição sobre a vila de Freixo, mantendo o rendimento dos direitos régios. Em 30 de julho de 

1383, D. Fernando, anuiu ao pedido removendo Fernando Afonso de Zamora do senhorio daquela 

localidade, reduzindo o domínio só às rendas.  

Depois da experiência do senhorio de João Afonso, que terminou em 1326, Fernando Afonso 

de Zamora foi o segundo senhor donatário de Alfândega da Fé depois de 56 anos.  

  

                                                   
621 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 106. 
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Mapa 11: Domínios de Fernando Afonso de Zamora em Portugal (1382) 
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A Vila de Alfândega no interregno de 1383-85 

A crise dinástica de 1383-1385 acentuou as repercussões políticas e sociais que se vinham 

manifestando do reinado de D. Fernando. Alfândega da Fé e toda a região envolvente foram 

marcadas profundamente pela “revolução” sociopolítica que se seguiu. O contexto de guerra 

manteve-se e o processo de senhorialização que se vinha assistindo acentuou-se. 

Os conflitos provocaram caos e destruição na região da Vilariça. Durante o tempo em que 

durou o reinado houve diversas escaramuças nesta região de fronteira. Os castelos da Bemposta, 

Azinhoso, Miranda, Pena Róias, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé e Vila Flor, 

tiveram um papel importante na defesa do território e das populações residentes. O território era terra 

de fronteira, como lembravam os velhos forais do século anterior. Os povoados cercados por muros 

constituíam uma rede protetora de alerta e reação a qualquer incursão militar. A sua função era 

proteger a integridade do território e as populações que viviam no seu termo.  

A crise nasce em consequência da morte do rei D. Fernando. O rei tinha casado com uma 

fidalga portuguesa de alta estirpe, Leonor Teles de Meneses. Desse casamento nasceu uma filha, a 

infanta D. Beatriz. Quando o pai morreu, a filha, sua sucessora no trono, estava casada com o rei de 

Castela, D. João I. Este foram os factos imediatos e próximos. Porque outros factos de natureza 

geopolítica internacional (os conflitos territoriais e senhoriais que envolviam a Inglaterra e a França, 

por causa dos domínios continentais Plantagenetas, alargaram-se e incluíram o próprio Papado que 

se dividiu no Cisma do Ocidente), de causas mais recuadas, concorriam para a continuação do status 

bellum.  

Durante o reinado de D. Fernando (1367-1383), Portugal envolve-se neste conflito por 

razões familiares de sucessão ao trono castelhano. O conflito vai-se internacionalizar porque outro 

dos pretendentes era inglês. A consequência é a oferta de ajuda francesa a Castela, para evitar uma 

invasão inglesa pelo flanco sul. E outra é a invasão castelhana de Portugal. É em consequência deste 

conflito e devido às relações económicas com o Norte da Europa, que se estabelece o primeiro 

tratado de Portugal com a Inglaterra
622

. O rei de Castela, D. João, invade Portugal e obriga o rei D. 

Fernando a aceitar a paz que foi selada com o casamento da infanta herdeira portuguesa, Dona 

Beatriz, com o rei castelhano, D. João. 

A existência destes dois campos em confronto influenciou decisivamente a crise dinástica de 

1383-85. O casamento de D. Beatriz com o rei castelhano consolidou a presença portuguesa no lado 

dos cismáticos. Por outro lado, a movimentação dos burgueses das cidades do Porto e Lisboa 

pretendiam contrariar essa aliança, porque, viam nesse casamento, prejuízo para as suas relações 

comerciais com a Flandres, a Inglaterra e os mercados Hanseáticos do Báltico.  

                                                   
622

 Gomes, 2009, pp. 229 e 333; sobre o Tratado de Windsor ver Fonseca, 1986. 
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As reformas dos castelos 

No arquivo da Câmara de Moncorvo há um documento outorgado por D. João, ainda regente 

e defensor do reino, de fevereiro de 1385, onde se ordena que os habitantes de Alfândega, Castro 

Vicente, Mogadouro, Bemposta e Penas Róias «ajudem a fazer e repayrar a dita cerca da dita villa da 

Torre de Meem Corvo pollos tempos que durar a dita obra»
623

. Esta ordem foi interpretada por 

alguns autores como um castigo por terem tomado partido de Castela. Mas esta interpretação é 

exagerada. Na realidade a prática da anúduva, que era assim que se chamava esta prestação, era 

muito comum e significava mais a solidariedade dos vizinhos e também, e no caso concreto, a 

contratação de mão-de-obra e materiais gratuitamente para a obra de recuperação do Castelo de 

Moncorvo. Esta obrigação era temporária. Desde o reinado de D. Afonso IV que Moncorvo se havia 

tornado o centro da representação régia na região. Ali estava o Almoxarifado, com o almoxarife e o 

escrivão, onde se recolhiam e se registavam todos rendimentos da coroa nas localidades vizinhas, até 

Mirandela. Por esta razão a vila da Torre de Moncorvo e o seu castelo tinham mais importância que 

os das restantes localidades. Já antes, D. Fernando, em 10 de setembro de 1375, havia ordenado que 

os habitantes de Vila Flor, sob liderança da sua governança, colaborassem e contribuíssem nas obras 

de reparação dos muros da vila de Torre de Moncorvo. E porque os de Vila Flor não estavam a 

cumprir com essa obrigação, o rei ordenou que os dois juízes, procurador, vereador, almoxarife da 

vila reunissem para nomear procuradores e reclamar esse contributo, executando a penhora dessa 

obrigação
624

. 

A governança de Alfândega
625

, tentando evitar que os direitos régios do concelho fossem 

consignados pelo rei para pagamento de alguma contia ou tença a algum fidalgo
626

, por razão da 

guerra, pediram ao rei que lhes desse as rendas
627

 para aplicarem na reconstrução do castelo, 

melhorando-o com três cubelos
628

. Argumentavam que a vila estava desguarnecida e que os 

                                                   

623 Alves, 2000, vol. IV, pp. 288-289 – cf. Nota no próprio documento; Carqueja, 2007, Doc. nº. 29 

26/11/1385, pp. 126-127.  

624 Carqueja, 2007, Doc 27 de 12/06/ 1378, pp. 124-125 

625 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 3, fl. 35v, de 02/12/1377. 

626
 Monteiro, 1997, pp. 24-25, 28-29 – este autor esclarece que a prática atribuir as rendas de algumas terras a 

fidalgos para pagar os seus estipêndios com as tropas que os acompanhavam era uma prática que se 

generalizava pelos reinos europeus envolvidos no conflito da Guerra dos 100 anos; no reinado de D. Fernando 

havia um livro de registo onde se apontava o número de lanças que cada fidalgo usou, para lhe fazer o 

respetivo pagamento; também o autor citando Rita Costa Gomes (Gomes, 1995, p. 192) que 50% das cartas de 

doações ocorreu entre 1372 e 1373. 

627 «e pediam nos quanto que lhys quisesemos que como dicto serviço ou lhys demos per ajuda de fazer os 

dictos lavores que assy focem e quisesem fazer» 

628 «e que outrossy dizem que fazendo a ela da dicta vila tres cubelos que som asiim compridores que 

defonssom da dicta villa e guarda do nosso serviço» 
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moradores desprotegidos fugiam dela para outras localidades, despovoando-a
629

. O rei mandou aos 

seus agentes na região, sobretudo ao almoxarife e escrivão de Torre de Moncorvo
630

, que 

executassem a mercê e privilégio que concedia ao concelho de Alfândega da Fé. O rei ordenava que 

fossem tirados dos direitos régios a parte destinada à construção e manutenção das tais obras no 

castelo e que o dinheiro fosse gerido por dois homens bons e houvesse o respetivo registo escrito da 

receita e da despesa
631

. 

 

 

O situacionismo político e os novos poderes 

O período da regência de D. João, mestre de Avis, foi marcado por alguma confusão. Era 

importante para a sua fação cimentar apoios e fidelidades. E é neste jogo de fidelidades que o 

senhorio de terras vai funcionar como moeda.  

A Crónica de D. João I informa que Alfândega da Fé estava entre as 54 localidades que 

tomaram partido inicial por Castela
632

, porque o seu senhor era Fernando Afonso de Zamora, facto 

que a crónica omite.  

Também Gil Vasques da Cunha, diz a Crónica, estava em Santarém, acompanhando o pai 

Vasco Martins da Cunha
633

 e os irmãos, quando aí acorreu o rei de Castela em 1383
634

. Gil Vasques 

da Cunha foi feito alferes-mor pelo rei D. João I 
635

 e participou junto com os irmãos Martim 

Vasques e Gonçalo Vasques na batalha de Trancoso
636

. Quando aconteceu a Batalha Real de 

Aljubarrota, Fernão Lopes achou hesitante a fidelidade desta personagem à causa do Mestre porque 

preferiu manter-se nas Beiras com os irmãos que ir em socorro do rei, como seria obrigação do seu 

                                                   
629 «nos emviarom dizer que ellos fizerom amim per virem e raubados per razom desta gerra que aviamos com 

Castela per tall guiissa que as vista gouce per parte deles e se vam morar a outras partes o que fica a dicta villa 

despobrada» 

630 « a vos Joham de Sintra nosso montedor e Joham Periz de Vila Real e do nosso almoxarife e scripvam da 

Torre de Mem Corvo» 

631 «mandamos que sejam logo tirados todos os direitos que assy manter no dicto serviço do qual que assii 

ainda no tirou as quaees quer mandamos que sejam logo postos na maoo de dous homeens boons desa villa e 

que presente virem scripvam os aja de screpver; e que outrosi que estes scripvaes posto de respondam os dictos 
direitos nos dictos cubelos e lavores; e que nom abram dello maoo disto que os dictos lavores sejam a todos e 

os dictos direitos despesas em eles todos pela guissa que aja em maneira que dos dictos direitos sejam fectos 

outra nem hua cousa y nos nam athemos hyi aldepois e fazendo eles assii muitos mesteres». 

632 Lopes, 1897, Vol. I, p. 194. 

633 Vasco Martins da Cunha é citado como patrono do mosteiro de Grijó, na categoria de infanções 

(Sottomayor-Pizarro, 1987, pp. 64-65); apresentam-se ainda dois filhos, Martim Vasques da Cunha e Estevão 

Vasques da Cunha, que seriam os mais velhos. 

634 Idem, ibidem, p. 189 

635 Idem, ibidem, Vol. IV, p. 11 

636 Idem, ibidem, p. 78 
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ofício de Alferes-mor 
637

. Temos que entender esta acusação de Fernão Lopes como um recurso 

estilístico, para justificar a sua posterior deserção. No entanto, a sua fidelidade conservou-se junto do 

Mestre de Avis, cimentado com o seu casamento com Isabel Pereira, filha de Rui Pereira. Outros, 

como os irmãos Rui Lourenço e Pedro Lourenço de Távora ou Vasco Peres de Sampaio, 

permaneceram fruto de outras contingências tais como a reduzida expressão senhorial viram no 

mestre de Avis uma oportunidade para ascenderem socialmente
638

.  

Como era costume, todos os reis nos primeiros tempos do seu reinado confirmavam os foros 

e privilégios dos concelhos. Em maio de 1386, já entronizado rei, D. João deslocou-se a Trás-os-

Montes e assentou arraiais na Vilariça entre o dia 10 e o dia 20 
639

. Preparava-se para levar a guerra a 

Castela com o Duque de Lencastre e Gil Vasques da Cunha estava entre aqueles que acompanharam 

o rei na jornada a Castela
640

. O rei aproveitou a ocasião para confirmar ao concelho e homens bons 

de Alfândega da Fé os seus privilégios, liberdades e foros
641

. Mesma confirmação fez, mais tarde em 

23 de setembro, estando no mosteiro de Grijó, ao concelho e homens bons de Castro Vicente
642

. 

 

Vasco Peres de Sampaio: Constituição de um domínio 

Qual a origem dos Senhores de Sampaio? E como ascenderam socialmente e constituíram o 

seu património? Baquero Moreno, no artigo sobre Mirandela e o seu Foral 
643

, afirma, escudando-se 

num genealógico que cita, o Livro de Linhagens do século XVI
644

, que Vasco Peres de Sampaio era 

«hum onrrado escudeiro de Torre de Moncorvo e ele ou seu pai era natural do luguar de São Payo 

donde tomarão ho appelido»
645

, e com os seus parentes e amigos serviu o rei D. João I
646

. Na 

Pedatura Lusitana recolhemos a seguinte informação, que Vasco Peres de Sampaio, antes de adotar 

este apelido, tinha o de Sotomaior. A sua origem era galega e tinha servido junto com o irmão Garcia 

de Sotomaior o rei D. Pedro de Castela
647

. E quando este foi morto, refugiou-se em Portugal, fugindo 

das perseguições que Henrique de Trastâmara moveu aos aliados do irmão. Felgueiras Gayo dá-lhe 

                                                   
637 Idem, ibidem, p. 155 – O cronista expressa essa hesitação já justificando o comportamento posterior de Gil 

Vasques da Cunha quando desertou para Castela. 

638 Idem, ibidem, Vol. III, p. 108 

639 Monteiro, 1997, vol. II, p. A-x; Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, p. 291 

640 Lopes, 1897, Vol. V, p. 56 

641 Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 253, p. 129 

642 Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 999, p. 20 

643 Baquero Moreno, 1990, p. 131 

644 Idem, ibidem, nota 42 – cit. Faria, 1956, p. 364; Vasconcelos, 2014, p. 198. 

645 Baquero Moreno, 1990, p. 131 – cit. Faria, 1956, p. 364 

646 Gayo, vol. XIII, Tomo XXVI, p. 69 

647 Morais, Tomo II, vol. 1, p. 100. 
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duas ascendências e na primeira outro apelido primitivo, o de Osório, dizendo que era filho de Pedro 

Alvares Osório o primeiro marquês de Trastâmara. É concordante com Cristóvão de Morais em lhe 

dar proveniência galega. Passou a Portugal onde sob comando de João Rodrigues Portocarreiro 

(meirinho-mor de Trás-os-Montes) derrotou os castelhanos em batalha perto de Ansiães
648

. A 

segunda ascendência apontada pelo autor diz que ele é filho de Domingas Pais de Sampaio e de 

Pedro Sotomaior. Outra hipótese sugerida por Gaspar Alvares de Lousada, escrivão da Torre do 

Tombo, num escrito enviado para a família Sampaio no século XVII, sobre a origem desta família 

diz que Vasco Peres de Sampaio era originário de Alfândega da Fé onde possuía bens fundiários 

herdados dos seus antepassados, citando para o efeito o contrato que celebrou com a Câmara de 

Alfândega da Fé e que citámos adiante
649

. Também o abade de Baçal cita um genealogista Afonso de 

Torres que informa que Vasco Peres de Sampaio era filho de Pedro do Souto
650

 e Francisca de São 

Payo, neta de Martim Vaz de São Payo
651

.Baquero Moreno desafia que a «questão merece ser 

investigada e esclarecida» a possível origem estrangeira desta linhagem. Concordamos com este 

autor quando diz: «Não deixa contudo de ser intrigante saber como é que o honrado escudeiro de 

Torre de Moncorvo (…) entronca com a grande linhagem dos Osórios e Villalobos»!
652

  

A tese sobre a origem local e portuguesa de Vasco Peres de Sampaio contraria os 

genealogistas. No entanto, continuámos em dúvida, que se aprofunda quando atendemos ao apelido 

da irmã, Maria do Souto
653

.  

O que não oferece dúvida é que todos convergem que o apelido Sampaio veio da localidade 

na Vilariça com esse nome 
654

. Outra questão que não está esclarecida é quanto à posse da honra de 

                                                   
648 Gayo, vol. XIII, Tomo XXVI, p. 69 

649 ADBrg, Arquivo da Casa de São Payo, Documentos de família, cx 1 (documentação não tratada 

arquivisticamente) – citado por Morais, 2006, pp. 120, 147. 

650 Este apelido Souto aproxima-se do apelido que a irmã de Vasco Peres ostenta, Maria do Souto; Perto de 

Cedovim há uma localidade denominada Souto, concelho de Penedono. 

651 Alves, 2000, vol. VI, p. 420 

652 Exclamação nossa; Baquero Moreno, 1996, p.276 nota 2. 

653 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 7, fl. 148v 

654 Gayo, vol. XIII, Tomo XXVI, p. 69 – a atribuição deste lugar como origem desta família é por tradição, 

falta confirmar se realmente o apelido lhes veio desta localidade ou de outra e qual seria o seu nome? Por 
exemplo, num documento da Chancelaria de D. Manuel informa-nos que próximo da vila de Vilarinho da 

Castanheira havia o couto de Sampaio das Aguças, (IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, lv. 35, fl. 134); 

Relacionado com este apelido Carvalho da Costa refere que na Câmara de Vila Flor havia um velho escudo de 

armas com «cinco aguietas que serião antigamente ou armas da villa ou do mais antigo Donatario, como forão 

os de apelido Aguilares» (Costa, 1869 [1706], p. 415). Também não podemos ignorar que na região há outra 

localidade Sampaio, uma aldeia da freguesia de Penas Roias, concelho de Mogadouro (Capela, 2007, pp. 622-

623: transcreve a Memória Paroquial de Sampaio de Mogadouro em vez da de Vila Flor, que por este 

equivoco não foi transcrito nem publicado); O original das Memórias Paroquiais de Sampaio da Vilariça que 

existe só indica o nome da localidade (IAN/TT, Dicionário Geográfico de Portugal, Memórias Paroquiais, 

vol. 42, nº. 388, p. 187), percebendo-se que a informação não foi recolhida, desconhecendo-se as razões.  
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Sampaio da Vilariça. Nenhum dos documentos régios compulsados no período que abordamos 

confirmou a posse dessa jurisdição por algum membro dessa linhagem, tal como aconteceu com a 

posse da aldeia da Legoinha acordado com a Câmara de Alfândega da Fé e confirmada pelo rei. 

Provavelmente pode ter acontecido um acordo semelhante com a Câmara de Vila Flor, tal a 

similitude do caso, e os documentos perderam-se
655

. Dos autores quinhentistas e seiscentistas, João 

de Barros ignora a localidade
656

. A única informação que é dada e praticamente tida como adquirida 

é nos prestada pelo genealógos que consultámos e pelo padre Carvalho da Costa em 1706 
657

.  

Se não conhecemos a ascendência conhecemos a família. Vasco Peres de Sampaio tinha uma 

irmã, Maria do Souto, que possuíu bens no concelho de Ansiães, a aldeia de Linhares que havia sido 

de João Rodrigues de Portocarreiro e que D. João I deu a Vasco Peres
658

. E é na esteira e serviço a 

João Rodrigues Portocarreiro que Vasco Peres de Sampaio vai ascender socialmente e constituir 

património. 

A presença documentada nesta região de Vasco Peres de Sampaio remonta a 1381
659

 com a 

doação da vila de Torre de Moncorvo, durante a terceira guerra fernandina
660

. O rei D. Fernando 

                                                                                                                                                            
Este assunto levanta mais questões e a escassez documental não ajuda a esclarecer. E as questões são a 

procedência, a origem do apelido, tendo em conta a existência de duas localidades de nome Sampaio, uma em 

Vila Flor e outra em Mogadouro (que não altura pertencia à esfera de influência da Ordem de Cristo). Quanto à 

origem social só temos a informação de que era escudeiro (Faria, 1956, p. 364, citado por Baquero Moreno, 

1990, p. 131, nota 42). 

655 Em 4 de março de 1457 ocorreu um acordo entre Vasco Fernandes de Sampaio (neto de Vasco Peres de 

Sampaio), senhor de Sampaio, e a Câmara de Vila Flor a propósito da posse da aldeia de Lodões que 

confrontava pelo norte com a Honra de Sampaio «que he homrra e lugar sobre sy com jurdiçom do dito 
Vaasquo Fernamdez» e que se encontrava erma e ele havia tomado como sua propriedade, e que ele pedia que 

lha dessem; o que eles anuiram pelas «boas obras que eles sempre receberam e recebiam do dito Vaasquo 

Fernamdez de Sampayo e daquelles de que elle descende»; e enviaram o acordo ao rei para confirmar a 

jurisdição daquela localidade por termo da vila de Sampaio, o que este acedeu, em julho desse ano, depois de 

receber informação e confirmação do corregedor na região; neste documento informa-se que a aldeia da 

Cardenha era termo e jurisdição da vila de Sampaio desde o tempo de Vasco Peres de Sampaio, depois de ter 

pertencido a Alfândega da Fé, depois de ter estado despovoada; o documento informa-nos que o acordo foi 

celebrado em vereação (assy juntos em vereaçom como dito he seu custume), na presença dos dois juizes, dois 

vereadores e um procurador, e testemunharam 25 moradores (homens-bons) e um tabelião, além do que 

celebrou o documento (IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Álem-Douro, lv. 2, fls. 21v-22) 

656 Barros, 1919, p. 119 

657 Costa, [1706] 1869, pp. 367, 414, 415 citando informações dos genealógos. 

658 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 7, fl. 148v. – Esta informação surge numa doação que 

Vasco Peres de Sampaio fez ao seu vassalo João André, das aldeias de Paranhos e Linhares e de uma herdade e 

uma vinha, ato confirmado pelo rei em 27 de agosto de 1398. 

659 Grande parte dos documentos por nós citados neste trabalho a partir daqui foram consultados por Baquero 

Moreno, 1996, pp. 277-284, e obras do próprio referidas em nota. 

660 A doação é precedida de um conjunto de atos relacionados com a cobrança dos direitos régios, que o rei 

havia concedido à vila em 27/04/1375, documento inserto no Doc. 21 de 1381 (pp. 116-117); no Doc. 26 de 

6/07/1377 (pp. 123-124) o rei reclamava junto do governo da vila de Torre de Moncorvo que libertassem as 

rendas régias para o rei as dispor e pagar a algum seu vassalo, tal como haviam prometido. Este documento 

relaciona-se com 2 documentos, o Doc. nº 22 de 26/06/1375 (p. 118), carta de quitação do rei por ter recebido 
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doou-lhe aquela importante vila por conta das suas remunerações os rendimentos régios de «todollos 

foros, portagem, pescarias, tabaliados, casas herdades e todollos outros direitos» 
661

. O rei passados 

alguns meses ampliou-lhe o termo integrando as vilas de Mós e de Vilarinho da Castanheira que 

haviam sido de João Rodrigues Portocarreiro 
662

. Iniciava-se a construção de um domínio regional 

aristocrata.  

No ano seguinte, em janeiro de 1382, Vasco Peres perdeu o senhorio de Torre de Moncorvo 

para o poderoso senhor de Valença de Campos, Fernando Afonso de Zamora
663

. Em contrapartida, 

para o compensar e por causa do agudizar da guerra e a fuga para Castela de muitos fidalgos 

possidentes, Vasco Peres de Sampaio, recebe do rei diversos bens móveis e de raiz que foram 

confiscados aos desertores. Em 9 de abril de 1382, recebe os bens em Vila Flor, que foram de João 

Lombado, Gonçalo Esteves e Maria Alva que fugiram para Castela 
664

. No final do ano recebe de 

volta Torre de Moncorvo e a sua anexa Urros. Em 18 de julho de 1383 recebeu Chacim, Vale de 

Sancha, Quintela de Lampaças, e todos os seus direitos e administração, bens que foram dos irmãos 

João Nunes e Pero Nunes que fugiram para Castela
665

.  

Nesse ano, em 6 de abril, o rei D. Fernando confirmou a Vasco Peres de Sampaio a carta de 

privilégio que o concelho de Alfândega da Fé celebrou acerca da posse da aldeia de Legoinha que ele 

tinha repovoado: 

  

«Dom Fernando (…) fazemos saber que per Vaasco Periz de Sampayo nos foe mostrado huum 

stormento de privillegio fecto e asignado per Martim do Rego taballiam d’ Alfandega, outrossy per 

Vasco Periz e Diego Airas taballiaaens na dicta villa no qual era conteúdo que os juizes e veradores 

prooz e todollos homens boons e concelho da dicta [fl. 101v] villa veendo e asirando como o dicto 

                                                                                                                                                            
os valores; e Doc. 23 de 14/06/1375 (pp. 118-119), reclamação por não ter recebido a quantia acordada da 

remissão da cobrança da sisa pelo concelho: (todos em: Carqueja, 2007, páginas citadas). 

661 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 85v 

662 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 95, 1381-Dezembro-24; O termo de Torre de Moncorvo já 

havia sido ampliado e, 13-06-1376 quando o rei ordenou que Urros integrasse o termo daquela localidade, 
porque não tinha muro que a protegesse (Carqueja, 2007, Doc. 25, 13-06-1376, p. 121-122); em 16 de 

novembro de 1375, D. Fernando havia ordenado que Urros voltasse a ser um concelho autónomo de Torre de 

Moncorvo «o dicto lugar aia toda jurdiçam sobre sy com suas aldeas e termo e nom aia daqi en diante a dicta 

villa da torre de meencorvo com ella de veer nehūa cousa e a nossa mercee he de ella seer villa sobre sy e seer 

fora do termo e jurdiçam e sugeiçam da dicta villa da torre com suas aldeas e termo pella guisa que dicto he» 

(IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, fl. 183) 

663 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 89-90, doação retificada em 1382, Novembro, 15 - 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 96v-97 

664 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 98 

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



 

164 

 

Vasco Periz seu vezinho tinha huma aldea que chamavam a Lagoa que fora termo de Crasto Vicente 

e ora era da dicta villa d’ Alfandega per mercee que lhe della fizeramos a qual era herma (…)»
666

. 

 

Este documento revela que Vasco Peres de Sampaio é vizinho de Alfândega e concertou-se 

com a governança da localidade para repovoar e explorar a aldeia erma da Legoinha
667

, antigo termo 

de Castro Vicente, estando proibido de lá fazer muros ou muralhas, torres ou barbacãs. Este acordo 

aconteceu talvez com a conivência e concordância do senhor de Alfândega da Fé e Castro Vicente, 

Fernando Afonso de Zamora.  

Com a morte de D. Fernando e a crise dinástica que lhe sucede, Vasco Peres de Sampaio vai 

ser cauteloso, oportunista e vai se insinuar ao novo poder que emerge com D. João Mestre de Avis, 

que por sua vez necessita de cultivar alianças com os senhores que permanecem
668

. 

Em 1384, Vasco Peres de Sampaio recebe do regedor do reino, D. João, os bens móveis e de 

raiz que o rico judeu Abrafan possuía em Vila Flor e no seu termo. Este judeu havia mantido a sua 

fidelidade e vassalagem a Dona Beatriz e ao rei de Castela. O confisco dos bens era a sentença que 

condenava os “traidores”. Expediente recorrente para beneficiar a nova clientela afeta ao regedor, 

que tinha muito a ganhar nesta aliança ao mestre de Avis
669

. Depois desta doação de 6 de maio, 

Vasco Peres de Sampaio recebe no dia seguinte nova e ampla doação de bens e direitos na sua região 

de naturalidade. O regedor doa-lhe por direito de jure e herdade, para sempre e para seus herdeiros e 

sucessores, todos os direitos, rendas, foros e portagens reais dos concelhos da Vila de Ansiães, 

Vilarinho da Castanheira, Vila Flor, Torre de Moncorvo (com anexa Urros) e Mós, «que som lugares 

castellados», a que junta Villas-Boas «que he terra chaã»
670

 vizinha de Vila Flor.  

Em outubro desse ano, estando em Alenquer, o regente promulgou a confirmação dos limites 

de Vila Flor. Pertenciam ao concelho de Vila Flor, senhorio do seu apaniguado, Vasco Peres de 

Sampaio, as aldeias de Cardenha, Adeganha, Nuzelos (Luzellos), Gouveia, Cabreira, Eucísia 

(Oufizia), Rio de Vides, Sarzeda, Santa Justa, Vilarelhos, Val Carvalhoso, Valpayo, Vilar do 

Monte
671

 e Madureira, e os termos de cada uma delas, tal como sempre tiveram desde o tempo do rei 

D. Diniz e sucessores 
672

. Estas localidades haviam sido dadas ao concelho de Alfândega da Fé, 

                                                   
666 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 101-101v 

667 Esta aldeia da Legoinha pertence à freguesia de Vilar Chão, concelho de Alfândega da Fé. 

668 Este mesmo comportamento já tinha sido notado por Baquero Moreno (1996, p. 278) 

669 Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 73, p. 46 

670 Idem, ibidem, Doc. 75, pp. 46-47 

671 Esta localidade identifica-se com Vilares da Vilariça; não confundir com a localidade homónima que existe 

junto a Macedo de Cavaleiros. 

672 Idem, ibidem, Doc. 540, p. 282 
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como seu termo, pelo rei D. Fernando três anos antes
673

. Agora D. João revogava aquela doação, 

ampliando os domínios de Vasco Peres de Sampaio, que já exercia jurisdição em algumas 

localidades, nomeadamente na Cardenha
674

.  

Um mês depois, o rei confirma a ampliação do concelho de Vila Flor com as aldeias de 

Seixo de Manhoguez, de Carvalhas, de Egas e de Vale do Corvo, retiradas ao concelho de Ansiães
675

. 

Esta doação confirma a nossa dedução que o regente pretendia premear Vasco Peres de Sampaio. 

Nesse ano de 1385, na véspera da sua entronização, D. João I, deu a Vila Flor a aldeia de Villas-Boas 

com toda a sua jurisdição
676

. No ano seguinte, de 1386, D. João I confirmou os privilégios, 

liberdades e foros, do concelho e homens bons de Villas-Boas, «a par de Villa Frol»
677

. Este 

movimento de fusões já havia acontecido antes, no reinado de D. Fernando, com a anexação de 

Urros a Torre de Moncorvo e Castro Vicente a Alfândega da Fé, com o mesmo sentido, reforçar os 

rendimentos daquelas localidades e permitir que as populações das localidades anexadas, que não 

eram muradas, se pudessem refugiar, não podendo as anfitriãs recusarem auxilio. 

Em abril de 1385, quando estava em Coimbra para as cortes que o legitimaram no trono, D. 

João I fez nova doação a Vasco Peres de Sampaio, talvez para reforçar e assegurar a sua fidelidade 

neste início de reinado. Vasco Peres de Sampaio vem pedir ao novo rei que lhe legitime e confirme 

uma carta de doação de diversos bens que Rui Pereira, por mandato do regedor tinha feito. Esses 

bens eram Mirandela e Alfândega da Fé, de jure e herdade para todo o sempre, para ele e sucessores; 

os bens confiscados a Diogo Garcia de Chaves, que os podia dar, doar, vender e trocar como se 

fossem bens próprios: «Ca nossa mercee he de lhe serem confirmadas e guardadas e aver os dictos 

lugares e bens como dicto he»
678

. 

  

                                                   
673 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 90 (Ver Mapa 12: Extensão máxima de Alfândega da Fé 

(1381-1384), na página seguinte). 

674 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Álem-Douro, lv. 2, fls. 21v-22 

Cf. Mapa 12: Extensão Máxima de Alfândega da Fé (1381-1384) página seguinte. 

675 Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 541, p. 283 

676 Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 1323, p. 196 

677 Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 1144, p. 104 

678 Idem, ibidem, Doc. 649, p. 69 
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Mapa 12: Extensão Máxima de Alfândega da Fé (1381-1384) 
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Em 1389, Vasco Peres de Sampaio perdeu por sentença judicial e confisco, Alfândega da Fé, 

e suas anexas Sambade e Castro Vicente para Gil Vasques da Cunha. Em 1394, Vilarinho da 

Castanheira, concelho que estava integrado no termo de Vila Flor, recupera a sua autonomia 

administrativa, mas conservando-se na dependência do Senhor de Sampaio
679

. 

Embora, só possuíssem uma franja de território do atual concelho de Alfândega da Fé, as 

localidades situadas na margem leste do Vale da Vilariça, Vasco Peres de Sampaio tinha o domínio 

de todos os concelhos vizinhos, Mós, Torre de Moncorvo, Vilarinho da Castanheira, Ansiães, Villas-

Boas, Vila Flor e Chacim.  

A esse domínio jurisdicional acrescentava o encargo com as coudelarias naqueles lugares, 

podendo nomear os coudéis que possam reunir os cavaleiros, peões e besteiros e fiscalizar se 

possuem cavalo, lança e besta. O coudel-mor tinha que avaliar os bens dos aquantiados auxiliado por 

homens-bons e registar nos livros de vintena todos os que pudessem servir
680

. Este privilégio foi 

concedido por D. João I em 13 de janeiro de 1397 e que justifica a importância deste senhor na 

região e o modo como foi sendo acrescentado o seu património. E talvez por causa do exercício deste 

cargo se entende a doação ao vassalo João André dos bens que haviam sido inicialmente de João 

Rodrigues Portocarreiro e depois da irmã Maria de Souto
681

 e que trocou por outros que o seu vassalo 

João André possuía «dell’ agua de Coa com Pinham ham»
682

.  

Vasco Peres de Sampaio casou com Maria Pereira
683

, do qual nasceram Fernão Vasques de 

Sampaio, o primogénito varão, Lopo Vasques de Sampaio, criado de D. João I e Micia Vaz de 

Sampaio que haveria de casar com Martim Fernandes de Freitas
684

. Os seus sucessores foram os 

filhos Fernão Vasques e Lopo Vasques que herdaram os principais senhorios.  

Em 1395, o beneficiado é o filho primogénito varão, Fernão Vasques de Sampaio, que 

recebe em doação os direitos, foros e pertenças do concelho de Torre de Moncorvo. O ato de doação 

                                                   
679 Dias, 2005, Vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-811, p. 106 

680 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo Além-Douro, lv. 2, fls. 35v-36 (o privilégio das coudelarias foi depois 

confirmado pelo regente D. Pedro, a Fernão Vasques de Sampaio e por D. AfonsoV a Vasco Fernandes de 

Sampaio em 1452); o documento informa que os coudeis tinham de servir no ofício por 5 anos e deviam logo 

enviar requerimento de apresentação do substituto que iria servir por mais 5 anos. 

681 «como parte des o caminho que vay de Marjazam (Marzagão, freguesia do concelho de Carrazeda de 

Ansiães) pera os Luzellos (lugar da freguesia de Marzagão) ataa ho caminho que vaay da Fomte Lomgua e 
meetada da vinha dos Luzellos como he devizado e casas e vinhas e arvores  moendas hu quanto que ja estom 

com quem quer que partam»: IAN/TT, Leitura Nova, Livro Segundo da Beira, lv. 7, fl. 148v-149, doc. De 27 

de agosto de 1398. 

682 Idem, ibidem. 

683 Tanto Felgueiras Gayo (Gayo, vol. XIII, Tomo, XXVI, p. 70) como Cristóvão de Morais (Morais, Tomo II, 

vol. 1, p. 101) atribuem-lhe por mulher Isabel de Gouveia (que será mulher do neto Vasco Fernandes de 

Sampaio em 1454 - IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 7, fls. 130-132) ou Maria Pereira; 

também o abade de Baçal lhe atribui como mulher «D. Maria Pereira, filha de D. Álvaro Pereira, segundo 

marechal de Portugal e de sua segunda mulher D. Maria Vasques Pimentel» (Alves, 2000, vol VI, p. 415. 

684 Vasconcelos, 2014, p. 198 
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foi feito pelo tabelião de Vila Flor, sede do senhorio. O pai, Vasco Peres de Sampaio, associa o filho 

na gestão do património que iria herdar, concedendo-lhe uma parcela, o concelho de Torre de 

Moncorvo. Fernão Vasques, em julho, vai pedir a D. João I, com a corte no Porto, que confirme a 

doação, sustentada na doação que o rei havia feito ao pai
685

. Dois anos depois, a 10 de maio, D. João 

I confirma-lhe a doação do Concelho de Mós que o pai, Vasco Peres de Sampaio, lhe fez
686

. 

O outro filho Lopo Vasques de Sampaio casou em 1398, com Inês Dias, mulher viúva de 

Nuno Viegas. Nesta data o pai fez-lhe dote de casamento de Vilarinho da Castanheira e de Ansiães, e 

outros bens que naquela região possuía, e também a aldeia de Mondego
687

, na Terra de Panóias, que 

o rei confirmou
688

. D. Duarte confirmou a posse destas localidades ao seu filho e sucessor, Rui Lopes 

de Sampaio, pajem do infante D. João, irmão do rei, como paga dos serviços prestados pelo pai e 

pelo avô
689

.  

Vasco Peres de Sampaio morreu no início do ano 1403. Em março desse ano, o filho e 

sucessor Fernão Vasques de Sampaio pediu ao rei D. João I que lhe confirmasse a sucessão das 

terras que o pai conservou até ao fim da vida
690

. Essas terras eram Vila Flor, Vilas Boas, metade de 

Quintela de Lampaças, em terra de Bragança
691

. Sucede ao pai e está impedido de fazer partilhas 

destes bens com os irmãos ou com outras pessoas.  

O rei D. Duarte, em 1437, doa-lhe as honras de S. Cibrão e Lamares, no termo de Vila Real, 

ampliando o património deste senhor
692

. Em 1469, este amplo domínio seria alargado com a compra 

da vila da Bemposta. A compra seria homologada por D. Manuel I, em 12 de dezembro de 1498, a 

pedido de Dona Mécia de Melo, mulher que fora de Vasco Fernandes de Sampaio, do conselho d’el-

rei, neto de Vasco Peres de Sampaio. A viúva pediu ao rei que lhe confirmasse uma carta de D. 

Afonso V de14 de outubro de 1449, solicitada por Rui Gonçalves Alcoforado, cavaleiro da casa do 

conde de Ourém, que confirmasse outra de D. Duarte, passada em Santarém, a 21 de janeiro de 1438. 

Nesta data, Martim Gonçalves Alcoforado, filho legítimo e maior de Rui Gonçalves Alcoforado, 

vassalo d’el-Rei, apresentara, para confirmação, duas cartas régias. A primeira, do reinado de D. 

João I feita em Alfândega da Fé em 30 de janeiro de 1396, na qual confirmava a Rui Gonçalves, a 

                                                   
685 Dias, 2005, Vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-966, pp. 193-194 

686 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1221, pp. 98-99;  

687 Lugar da freguesia de Favaios, concelho de Alijó; esta localidade deve ter vindo à posse de Vasco Peres de 

Sampaio pelo escambo que fez com o vassalo João André em 1398. 

688 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1450, p. 213 

689 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fls. 3-3v 

690
 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1497, pp. 253-254 

691 D. Duarte haveria de lhe confirmar em 26 de maio de 1434 a posse de Ansiães, Vilarinho da Castanheira, 

Vila Flor, Torre de Moncorvo, Mós, Chacim e metade de Quintela de Lampaças (IAN/TT, Chancelaria de D. 

Duarte I, lv. 1, fl. 98 

692 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 141 
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doação que Gil Vaz da Cunha e dona Isabel Pereira, sua mulher, lhe haviam feito da vila de Castro 

Vicente e seu termo, com toda a jurisdição cível e crime, mero misto império e todas as rendas e 

direitos, para ele e seus descendentes. A segunda do reinado de D. Duarte I feita em Salvaterra de 

Magos, a 14 de Abril de 1437, na qual fazia mercê e doação, a Rui Gonçalves Alcoforado, de juro e 

herdade das vilas de Penas Roias e da Bemposta, na comarca de Trás os Montes. Embora no 

documento ainda citasse como lhe pertencendo a vila de Castro Vicente e seu termo, esta já não era 

sua, havia vendido a Álvaro Pires de Távora. Estas duas localidades foram-lhe doadas em 1399 por 

D. João I depois de terem sido confiscadas a Gil Vasques da Cunha
693

. Por último apresentou 

também para confirmação uma carta de venda, feita por Gomes Vilela, escudeiro d’el-rei e seu 

tabelião geral na Comarca e Correição de Trás-os-Montes, em Vila Flor, a 7 de Dezembro de 1469 

estando presentes, perante inúmeras testemunhas, Vasco Fernandes de Sampaio, fidalgo da casa d’el-

rei e do seu Conselho, dona Mécia de Melo, sua mulher, Rui Gonçalves Alcoforado e mulher, Felipa 

Vasques, o qual logo mostrou uma carta de D. Afonso V, datada de Sintra, 2 de Outubro de 1469, 

que autorizava Rui Gonçalves Alcoforado e sua mulher Filipa Vaz a vender a Vasco Fernandes de 

Sampaio e mulher, a terra da Bemposta, de juro e herdade, com todas suas rendas e direitos, tributos 

e jurisdição cível e crime, casas, pardieiros, vinhas, herdades de pão, azenhas, moinhos, pesqueiras e 

outros bens de raiz pelo preço de 235.000 reais brancos, que logo receberam, todo pago em bom 

ouro de justo preço, que foram 587 anriques e meio de ouro, do cunho de Castela, contados a 400 

reis por peça
694

.  

  

                                                   
693 Dias, 2005, Vol. II, Tomo 3 (1391-1407), Doc. II-1465, pp. 227-228, juntamente com a quintã de Ferreiros 

na comarca de Viseu, confiscada ao mesmo Gil Vasques da Cunha (idem, ibidem, Doc. II-1456, pp. 219-220) 

694 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, fl. 27. 
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Quadro 7: Senhorio de Vasco Peres de Sampaio 

Património próprio 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

- Lugar de Sampaio da Vilariça ou das Aguças C/ jurisdição  IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel, lv. 35, fl. 134 

Doações régias – reinado de D. Fernando 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1381 
Torre de Moncorvo (c/ 

anexa Urros) 

Foros, direitos, 

portagens, pescaria, 

tabelionado, casas, 

herdades e direitos 

Jurisdição 

limitada 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

85v. 

1381 

Mós 

Vilarinho da 

Castanheira 

Integração no alfoz de 

Torre de Moncorvo 

Mesma 

Jurisdição 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

95 

1382 Vila Flor Bens confiscados - 
IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

98 

1383 

Chacim 

Vale da Sancha 

(Frechas, Mirandela) 

Quintela de lampaças 

Bens confiscados: 

todos os direitos  
C/ jurisdição 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

98v-99 

Doações régias e confirmações – regência e reinado de D. João I 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1384 

Vila Flor Bens confiscados 
 

Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 73, p. 46 

Ansiães 

Vilarinho da Castanheira 

Vila Flor 

Torre de Moncorvo 

Mós 

Vilaboas 

Todos os direitos, 

portagens, rendas, 

foros – perpétuo  

C/ jurisdição Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 75, pp. 46-47 

Ampliação do termo de Vila Flor com as 

localidades que vieram de Alfândega da Fé, mas 

que pertenceram a este alfoz 

- Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 540, pp. 282-283 

Ampliação do termo de Vila Flor com 

localidades retiradas a Ansiães 
- Dias, 2004, Vol. I, Tomo I, Doc. 541, p. 283 

1385 
Alfândega 

Mirandela  

Jure e herdade, 

Direitos novos, foros, 

tributos – perpétuo em 

linha direita 

C/ jurisdição Dias, 2005, Vol. I, Tomo II, Doc. 649, p. 69 

Aquisições patrimoniais 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1383 Aldeia da Legoinha Exploração económica - 
IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

101-101v 

1469 Bemposta 
Vendedor Martim 

Gonçalves Alcoforado 
C/ jurisdição IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, fl. 27 
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Mapa 13: Domínios de Vasco Peres de Sampaio em Trás-os-Montes (1381-1469) 
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Gil Vasques da Cunha, o senhor temporário 

Gil Vasques da Cunha era o quarto filho de Vasco Martins da Cunha, senhor de Tábua, e de 

Leonor Rodrigues de Albergaria 
695

. Casou com Isabel Pereira, filha de Rui Pereira, primo do 

condestável
696

. Com esta aliança matrimonial com a família dos homens de confiança do novo rei 

permitiu-lhe receber em dote as vilas de Mirandela, Alfândega da Fé, Castro Vicente Penas Roias e 

Bemposta 
697

.  

Este fidalgo é oriundo de uma família da nobreza média «mas com claros sinais de distinção 

relativamente a outras do mesmo nível»
698

, que ocupou alguns cargos de destaque ultrapassando o 

âmbito local 
699

, ganhando protagonismo desde o século XII sobretudo na região da Beira junto ao 

Mondego 
700

, afastando-se do núcleo fundiário original localizado entre o Cávado (julgado de Braga 

onde se situava a Honra de Cunha) até Ribadouro 
701

. A partir do segundo terço do século XIV esta 

família vai ganhar mais protagonismo político assente nos dois ramos beirões Tábua e Pombeiro da 

Beira
702

.  

                                                   
695 Acerca da ascendência deste fidalgo não há concordância quanto ao nome de sua mãe. O livro de linhagens 

de Damião de Góis (Vasconcelos, 2014, p. 417) diz que sua mãe era Beatriz Gomes da Silva, o que não é 

concordante com a informação dos Patronos de Grijó (Sottomayor-Pizarro, 1987, p. 65) que lhe atribui como 

mãe Beatriz Lopes de Albergaria; achamos que nome esteja correto, porque o livro das Campainhas dos 
Patronos do mosteiro de Grijó, elaborado em 1365, era rigoroso na indicação, escreve Sotomayor-Pizarro: «Os 

cónegos de Grijó, ou quem se encarregou de escrever a lista, deviam saber os critérios que lhes permitiam 

constituí-la» (Sottomayor-Pizarro, 1987, p. 106); no entanto, não deixamos de referir outra análise diferente; 

António Vasconcelos, na sua obra onde analisa o percurso de algumas linhagens pelo património das Ordens 

Militares, informa-nos na árvore de costados dos descendentes de Martim Vasques da Cunha II e mulher 

Violante Lopes Pacheco, que seu filho era casado, primeiro com Leonor Rodrigues de Albergaria e segundo 

com Teresa de Albuquerque (Vasconcelos, 2008, p. 347); a mulher do primeiro casamento difere do que nos 

informa Damião de Góis na obra citada (Vasconcelos, 2014, p. 417) e só é concordante com o apelido 

Albergaria com a informação dos Patronos de Grijó; no entanto, vamos seguir a sugestão de Leonor Rodrigues 

de Albergaria, que embora seja oposta à que se apresenta no estudo sobre os Patronos de Grijó (Sottomayor-

Pizarro, 1987, p. 65), o mesmo autor corrigiu com outras informações mais sustentadas (Sottomayor-Pizarro, 
1997, vol. II, p. 971, nota 170). 

696 Gayo, vol. IV, Tomo X, p. 147; Góis, fl. 205v; Morais, Tomo III, vol. 1, p. 469; Faria, 1956, p. 142: estes 

genealógos afirmam que Isabel Pereira era filha bastarda do prior do Crato D. Álvaro Gonçalves Pereira, e 

irmã do condestável Nuno Alvares Pereira. No entanto Regina Fernandes diverge nesta filiação, sugerindo que 

Rui Pereira (morto em 1384 na frota que conduziu do Porto para Lisboa) era tio de Nuno Alvares Pereira e não 

irmão, e Isabel Pereira era sua filha e não irmã, como sugerem os genealógos (Fernandes, 2007, p. 282); facto 

corroborado por Vasconcelos, 2008, p. 153, nota 605. 

697 Os genealógos que consultamos nunca o conhecem como senhor destas localidades, portanto o assunto que 

trazemos é inédito. 

698 Sottomayor-Pizarro, 1997, vol. I, p. 155,  

699 Seu bisavô Vasco Martins da Cunha, o Seco, foi mordomo da casa do Conde D. Pedro (Sottomayor-Pizarro, 

1997, vol. I, p. 188, nota: 138 e vol. II, pp. 941 e 968. 

700
 Idem, ibidem – pertencendo à esfera dos cavaleiros de Coimbra com ligação à corte de D. Afonso 

Henriques, recebem deste algumas doações e por casamento obtiveram o senhorio de Tábua, expandindo-se 

para Mortágua e Penacova. 

701 Idem, ibidem, vol. II, pp. 942-943 

702 Idem, ibidem, vol. II, pp. 944 
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O casamento com Isabel Pereira permitiu a Gil Vasques da Cunha constituir o seu 

património e alicerçar a sua linhagem de modo distinto dos ramos principais da família
703

. No 

entanto, quem possuía Alfândega da Fé era Vasco Peres de Sampaio, que tinha a seu favor a 

confirmação régia da posse, que lhe permitiu que entre 1384 e 1389 fosse o legitimo senhor 

donatário de Alfândega da Fé. 

Para validar a doação de Rui Pereira a Gil Vasques da Cunha havia que remover da posse 

desses domínios, Vasco Peres de Sampaio, o emergente senhor regional. Segundo as alegações este 

tinha obtido pela força a posse da vila de Alfândega e do seu termo. Posse que Gil Vasques da Cunha 

alegava ter adquirido por doação de Rui Pereira, legítimo possuidor daquela localidade por vontade 

régia. E para a reaver, demandou judicialmente Vasco Peres de Sampaio, alcançando sentença 

favorável. Em 12 de maio de 1389, Gil Vasques da Cunha apresentou ao rei essa sentença e pediu 

que a executasse e lhe legitimasse a posse dessa vila e do seu castelo. Essa sentença conferia a este 

senhor o domínio sobre Alfândega da Fé. O rei ordenou a frei D. Álvaro Gonçalves Camelo
704

, prior 

da Ordem do Hospital, marechal e meirinho-mor do Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Montes que 

cumprisse a sentença. Também enviou aos juízes, concelho e homens bons de Alfândega da Fé que 

respeitassem a sentença. Perante a sentença o rei doou a Gil Vasques da Cunha, para ele e todos os 

seus sucessores, de jure e herdade, e misto império, isto é, o poder político, administrativo, judicial e 

económico, incluindo os direitos reais e metade da portagem, o concelho de Alfândega da Fé, por 

confisco a Vasco Peres de Sampaio
705

. Por esta ocasião Vasco Peres de Sampaio deixou de ser 

senhor de Mirandela, conservando só os domínios que mencionamos atrás. Para o poder régio era 

mais conveniente que houvesse um equilíbrio entre poderes senhoriais locais.  

Dez anos depois de ter estado no Arraial da Vilariça, D. João I regressou a Trás-os-Montes e 

em 30 de janeiro de 1396 estava na Vila de Alfândega, depois de ter passado por Vila Real, Chaves, 

Torre de Moncorvo e Bragança. Em Alfândega foi recebido pelos notáveis da vila, o pároco da sua 

igreja de S. Pedro, os juízes, o concelho e homens bons da vila, liderados pelo senhor donatário, Gil 

Vasques da Cunha, que também estaria lá a recebê-lo, na qualidade de anfitrião.  

                                                   
703 O herdeiro da casa Martins Vasques da Cunha tinha recebido abundante doação régia em 1386 de 11 

julgados; no entanto, haveria de desertar para Castela, deixando alguns domínios ao irmão Vasco Martins 

(Vasconcelos, 2008, p. 347); sobre o percurso desta linhagem durante o interregno dinástico ver a obra citada, 

p. 150 e seguintes. 

704 Fernandes, 2007, pp. 269 e 278 – Álvaro Gonçalves Camelo era sobrinho dos senhores da Feira (Álvaro 

Gonçalves Camelo é filho de Aldonça Rodrigues - filha de Rui Gonçalves Pereira e Elvira Garcia Pinçoa – e de 

Gonçalo Nunez Camelo - LL 26 L 6 e 21 J 14) e pode ter sido essa ligação familiar que o catapultou para o 

priorado da Ordem do Hospital em 1384, segundo opinião da autora. 

705 Dias, 2005, Vol. II, Tomo I (1385-1392), Doc. II-142, pp. 86-87 
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O domínio senhorial de Alfândega da Fé estendia-se a Castro Vicente. E o senhor donatário 

de Alfândega, Gil Vasques da Cunha e mulher Isabel Pereira, fizeram doação dessa localidade ao seu 

vassalo e apaniguado, Rui Gonçalves dos Cortiços, Alcoforado
706

.  

Rui Gonçalves dos Cortiços aproveitou a ocasião para pedir ao rei que sancionasse a doação 

da vila de Castro Vicente e seu termo, a jurisdição cível e crime, as rendas e direitos régios, e o misto 

imperio, em resumo todo o poder político, administrativo, económico e judicial, que Gil Vasques da 

Cunha e mulher Isabel Pereira lhe concederam. A doação era a título perpétuo para ele e seus 

descendentes e sucessores em linha direta. O dotado já estava efetivamente na posse da terra há 

algum tempo. Só faltava a confirmação régia que a legitimasse
707

. Em 21 de janeiro de 1434, o rei D. 

Duarte confirmou a Martim Gonçalves Alcoforado, filho de Rui Gonçalves dos Cortiços, a posse e 

sucessão do senhorio da vila de Castro Vicente e todas as suas terras, povoadas e não povoadas, a 

sua jurisdição política, administrativa, judicial e económica (Misto Imperio), que haviam sido doadas 

por Gil Vasques da Cunha a seu pai
708

.  

A doação a um vassalo é uma estratégia que permite consolidar alianças e permite o 

desenvolvimento na sua esfera de influência de outras linhagens que lhe permitissem mais tarde 

obter solidariedades na prossecução dos seus objetivos políticos e sociais. Vimos esta prática antes 

com a linhagem de Chacim no século XIII. 

 

Quadro 8: Genealogia de Rui Gonçalves Alcoforado 

MARTIM AFONSO 

ALCOFORADO (a) 

 

 

PERO MARTINS 

ALCOFORADO (b)  

cc. 

Mor Gonçalves da 

Cunha (b1) 

 

 

 

GONÇALO PIRES 

ALCOFORADO (c)  
cc 

Beatriz do Avelar (c1) 

 

 

 RUI 

GONÇALVES 

dos Cortiços ou 

ALCOFORADO 

(d) 

 

Martim Gonçalves 

Alcoforado 

Rui Gonçalves 

Alcoforado II 

a) - Irmão de Vasco Afonso Alcoforado (alcaide de Mogadouro) que casou em 2º matrimónio com Beatriz Martins Barreta  

cf. Quadro 4: Genealogia de Nuno Martins de Chacim, p. 68 

b) - Alcaide do castelo de Elvas por carta de D. Pedro em 24 de julho de 1357 (Marques, 1984, Doc. 63, p. 28)  

b1) - Sottomayor-Pizarro, 1987, pp.75 e 276-277 – citado em Sottomayor-Pizarro, 1997, Volume II, p. 622, nota nº. 53 

c) - Alcaide do castelo de Campo Maior por carta de D. Pedro de 24 de julho de 1357 (Marques, 1984, Doc. 64, p. 29) 

c1) Gayo, T. II, p. 24 

d) Gayo, T. II, p. 31 – a descendência deste Rui Gonçalves dos Cortiços neste genealógo não está correta 

Rui Gonçalves dos Cortiços teve dois filhos Martim Gonçalves Alcoforado e Rui Gonçalves Alcoforado (casado com Filipa Vaz); Felgueiras-

Gayo está correto quanto à descendência mas não quanto à ascendência pois porque atribui a paternidade a Gonçalo Pires Alcoforado (Gayo, 

vol. I, Tomo II, pp. 24 e 31); com quem estava casado Rui Gonçalves dos Cortiços? 

 

 

                                                   
706 Cf. Quadro 8: Genealogia de Rui Gonçalves Alcoforado, na página seguinte. Esta doação a um vassalo é 

idêntica à que Vasco Peres de Sampaio fez a João André. 

707 Dias, 2005, Vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-911, pp. 164-165 

708 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 78. 
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Gil Vasques da Cunha, em 1398, desertou para Castela, acompanhando João Fernandes 

Pacheco e João Afonso Pimentel
709

. Fernão Lopes na Crónica aponta as razões porque foram para 

Castela estes fidalgos, dizendo que foi por causa do «que d’ el rei recebiam»
710

. O argumento de 

Fernão Lopes resume o que vimos a dizer. A atitude benevolente de D. João I não foi mais que 

instrumental e conjuntural
711

. Havia que equilibrar as ganâncias da nobreza, concedendo-lhe o 

suficiente que permitisse assegurar a sua lealdade. Efetivamente, estes fidalgos não se sentiam 

satisfeitos com a benevolência régia e decidiram partir para o reino vizinho, onde o estado de guerra 

com o islão lhes possibilitava poder auferir melhores ganhos. No seio da nobreza havia outras 

vassalagens e lealdades cuja traição era mais gravosa para a honra da classe. A família nobre, 

entenda-se a linhagem, constituía um bastião importante de poder social e político. O rei reconhecia 

esse poder, porque também ele obedecia a essa regra. Gil Vasques da Cunha, no seio da fidelidade 

familiar, entre ficar e trair a linhagem e o chefe Martim Vasques seu irmão, preferiu fugir e 

abandonar a lealdade ao rei. 

«Gil Vaasquez da Cunha seendo nosso vassalo e natural recebendo de nos muitas mercees 

trautou com nosso aversario de Castella em nosso desserviço (…) avendo nos com elle guerra e de 

fecto se foe pera el levantando se contra nos com algumas fortelezas que por nos tinha menagem e 

veo fazer guerra crua a nossa terra (…) Nos confiscamos e apropriamos (…) todollos bens assy 

moveens como de raiz que o dicto Gil Vasquez avia no nosso senhorio»
712

. Esta deserção pode ter 

sido preparada. A sua fidelidade a D. João I foi simplesmente interesseira e conjuntural. A sua 

aliança à família do condestável foi meramente instrumental que lhe valeu acrescento patrimonial, 

embora tivesse demandado judicialmente Vasco Peres de Sampaio, senhor de Alfândega, pela posse 

daquela localidade, próxima da fronteira, além de ter doado Castro Vicente a um apaniguado, 

consolidando o seu poder, a sua fidelidade só estava garantida se as suas ganâncias fossem 

satisfeitas. Além de Alfândega esses fidalgos tinham os castelos de Mogadouro, Penas Roias, 

Bemposta, Bragança e Vinhais.  

O condestável Nuno Alvares Pereira foi no primeiro momento o principal beneficiário dos 

bens confiscados
713

. No entanto o rei repartiu-os por elementos de confiança da sua corte. Os irmãos 

                                                   
709

 Monteiro, 1997, vol. II, pp. A-xii e A-xiii. 

710 Lopes, 1897, Vol. VII, pp. 5-6, 50; o que provocou de facto essa “revolta” de certa nobreza foi o não 

atendimento das suas reivindicações nas cortes de 1398 (Vasconcelos, 2008, p. 157); Baquero Moreno (1998a, 

p. 298) considera que o mal-estar da nobreza foi consequência da convocatória da nobreza em 1393, quando D. 

João I decidiu constituir as casas senhoriais dos filhos recuperando para a coroa algumas das doações feitas. 

711
 Baquero Moreno, 1987, pp. 105-106 – o autor salienta esta questão conjuntural das doações à nobreza como 

forma de fidelizar a sua lealdade e vassalagem e limitar ou mesmo reaver as terras que esses vassalos 

concederam aos seus apaniguados. 

712 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1456, pp. 219-220; Baquero Moreno, 1987, p. 108 

713 Idem, ibidem. 
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Távora, Rui Lourenço e ao Reposteiro-mor, Pedro Lourenço, receberiam em 7 de maio, daquele 

ano
714

, alguns desses bens, nomeadamente Alfândega da Fé e o seu Castelo, para que não ficasse sem 

vigilância. Rui Gonçalves dos Cortiços, Alcoforado, o apaniguado de Gil Vasques da Cunha foi o 

principal beneficiário, recebeu a Quintã de Ferreiros, na comarca de Viseu
715

 e «com todas suas 

rendas e direitos e foros e trabutos e mero e misto imperio de jur d’erdade» Penas Roias e Bemposta 

em 1399 
716

, que o filho Martim Gonçalves Alcoforado venderia aos Távora e aos Sampaio.  

No entanto, os ventos da guerra sopravam a favor do rei português, e tal como a parábola do 

filho pródigo, Gil Vasques da Cunha, regressou a Portugal em 27 de maio de 1402 «se ora veo pera 

nosso serviço», o rei decidiu revogar o confisco e lhe devolver todos os bens móveis e de raiz que 

possuíu
717

. Para o recompensar do regresso e ultrapassar a dificuldade em lhe devolver os bens 

confiscados «porque se partio dos regnos de Castela e se veera pera servir nos e nossos regnos», 

quatro dias depois em 1 de junho o rei doou-lhe a terra da Maia para ele e seus descendentes «com 

todos seus termos e com todas suas herdades e casaes rendas direitos e trabutos e pertenças e com 

todas suas entradas e saidas resios montes e fontes rios e ribeiras e pescarias e colheitas e montados 

(…) todollos direitos reaes e tempraes (…) por jur d’ erdade sem jurdiçom porque a dicta jurdiçom 

da dicta terra temos dada aa cidade do Porto e nom lha podemos tolher» 
718

. Acrescentou-lhe «com 

todas suas entradas e saidas pertenças montes e fontes termos e matos e soutos resios pascigos e 

lugares montados rios portos e portagens e com todollos outros direitos rendas e tabaliados e 

reguengos e jurisdições cível e criminal mero e misto imperio (…) reservando pera nos a correiçom e 

outrossy as apellações dos fectos crimes que mandamos que venham todos perante nossa corte e com 

condiçom que os nossos corregedores façam correiçom nas dictas terras» da Terra de Celorico de 

Basto, Terra de Borba de Genhores
719

, Vale de Bouro
720

, Terra de Montelongo
721

, Julgado de 

Guilhofrei
722

 e Portocarreiro
723

. Estrategicamente instala-o no Minho mais longe da fronteira, porque 

a sua traição podia repetir-se e o reino não estava em condições de continuar o estado de guerra. O 

                                                   
714 Dias, 2005, Vol. II, Tomo 3 (1391-1407), Doc. II-1140, p. 58 

715 Dias, 2005, Vol. II, Tomo 3 (1391-1407), Doc. II-1456, pp. 219-220 

716 Dias, 2005, Vol. II, Tomo 3 (1391-1407), Doc. II-1465, pp. 227-228, de 14 de abril de 1399. 

717 Dias, 2005, Vol. III, Tomo 1, Doc. III-160, p. 71 

718 Idem, ibidem, Doc. III-161, pp. 71-73, de 1 de junho de 1402 

719 Identificamos com a atual localidade de Borba de Montanha, c. de Celorico de Basto 

720 Freguesia do atual concelho de Celorico de Basto 

721 Este concelho montanhoso sitava-se entre Fafe, cabeceiras de Basto e Vieira do Minho, tendo o seu centro 

em Moreira de Rei, c. de Fafe. 

722 Freguesia do atual concelho de Vieira do Minho 

723 O julgado de Portocarreiro situava-se nas margens do Tâmega e incluía as localidades de Vila Boa de 

Quires, c. de Marco de Canaveses e Abragão, c. de Penafiel; Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. 

II-1444, pp. 208-210 
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regresso e a boa receção podem ter sido ditados pela aliança matrimonial que tinha com a família 

Pereira e, talvez, por não ter conseguido no reino vizinho as benesses ansiadas.   

 

Mapa 14: Domínios de Gil Vasques da Cunha no Norte de Portugal (1385-1407): 
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A ascensão social e patrimonial dos Távora, Senhores de Alfândega da Fé 

Em julho de 1367, D. Fernando doa as terras de Paredes
724

, Penela
725

, Cedavi 
726

, Numão
727

 e 

a Horta
728

 do Almoxarifado de Lamego a Lourenço Pires de Távora em pagamento dos seus 

mesteres
729

. As terras localizam-se nos arredores do local onde esta família tinha o seu solar, 

Távora
730

, em S. João da Pesqueira, a leste de Lamego
731

. Esta família pertencia à pequena nobreza 

regional. A sua ascensão social debutou durante o reinado de D. Pedro, onde Lourenço Pires de 

Távora desempenhou a função de privado, sendo testemunha do próprio testamento do monarca
732

. 

Este rei em 1359, no início do seu reinado fez-lhe doação da propriedade do Minhocal, que havia 

sido confiscada a Diogo Lopes Pacheco, um dos algozes de Inês de Castro
733

. Aliás, a proximidade à 

corte prosseguiria no filho Pedro Lourenço de Távora que casaria com Beatriz Anes, filha de outra 

personalidade próxima do rei D. Pedro, João Esteves da Azambuja
734

, a quem vai suceder no cargo 

cortesão de reposteiro-mos de D. João mestre de Avis. 

Segundo alguns genealogistas
735

 o apelido Távora nasceu no Minho na Comenda de Távora, 

mas cremos serem duas situações distintas
736

. Os nobiliários fundam esta família em Ermigo 

                                                   
724 Atualmente Paredes da Beira, concelho de S. João da Pesqueira; teve carta de foral ou aforamento 

outorgada por Afonso Henriques a povoadores que vieram de S. João da Pesqueira, Penela da Beira, Linhares e 

Ansiães, depois confirmada por D. Sancho I em 1198, segundo testemunho das inquirições que verificaram que 
a carta estava selada com selo de chumbo (PMH Inq. p. 1095); a mesma inquirição revela que Pedro Anes de 

Távora tinha adquirido bastantes propriedades nesta localidade no sítio de Galias. 

725 Atualmente Penela da Beira, concelho de Penedono; tem carta de aforamento «ad populandum» outorgada 

por D. Afonso Henriques quando ainda era infante e conde portucalense, confirmada por D. Sancho I e 

reconfirmada por D. Afonso II em 1217 (PMH Inq. p. 1096) 

726 Supomos que seja a atual localidade de Cedovim no concelho de Vila Nova de Foz Côa, como sugere o 

autor da entrada Távora da GEPB, vol. XXX, p. 848. 

727 Localidade do concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

728 Supomos que se refira não a uma parcela mas a uma localidade com o mesmo nome atualmente freguesia 

do concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

729 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, Lv. 1, fl. 13v 

730 Atualmente localidade do concelho de Tabuaço. 

731 Na Pedatura Lusitana, o autor citando a Chronica de Cister de frei Bernardo de Brito, afirma que o 

patronímico derivou do senhorio que possuíam junto ao rio Távora, onde, ao tempo em que foi escrito a 

crónica citada, se chamava Cabris: Morais, 1943-1948, Tomo I, vol. I, p. 581. 

732 HGCRP, Tomo I, livro 2, p. 373 

733 Marques, 1984, Doc. 415, p. 166; Baquero Moreno, 1998a, p. 295 

734 Baquero Moreno, 1990, p. 132. 

735 No momento em que estávamos a concluir este trabalho soubemos da existência de dois manuscritos 

contendo informações genealógicas sobre esta família; um, guardado na Biblioteca Nacional de Portugal, é o 

manuscrito de Poesias do licenciado Paulo de Távora de 1631 com a cota PBA. 3 (Manuscrito nº. 3 da coleção 

Pombalina), outro é Antiguidade e qualidade da família dos Távoras, senhores da casa de Mogadouro, hoje 
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Alboazar filho de Alboazar Ramires e neto do rei Ramiro II das Astúrias
737

. O Livro de Linhagens do 

Conde D. Pedro assinala uma filha de Ermigio Alboazar
738

. A origem desta família Távora está 

relacionada intimamente com a fundação ou refundação do mosteiro de S. Pedro das Águias, onde 

tinham o panteão familiar. A inquirição de 1258 fornece-nos algumas informações sobre esta família 

e a sua relação com a região e o mosteiro. Segundo o testemunho do juiz de S. João da Pesqueira, 

tanto os prelados de S. João da Pesqueira, como de Trevões e de S. Pedro das Águias e muitos 

outros, possuíam bens patrimoniais em S. João da Pesqueira e no seu termo isentos de foro ao rei 

porque eram descendentes de Pedro Ramires
739

. Todos os que descendessem de Pedro Ramires, 

homens ou mulheres, e possuissem herdades, casas, vinhas ou se as tivessem comprado ou ganho em 

outras partes, bem como quem não fosse da descendência de Pedro Ramires que se tivesse casado 

com mulher descendente de Pedro Ramires, estavam isentos de foro ao rei
740

. 

As inquirições de 1258 informam que o mosteiro pertencia ao patronato régio porque estava 

implantado em território reguengo
741

. O couto do mosteiro havia sido outorgado pelo conde D. 

Henrique, segundo documento que os inquiridores viram e transcreveram
742

. No entanto, o mesmo 

documento informa que D. Afonso Henriques, enquanto era infante, isentou de foro régio os bens de 

Pedro Ramires e de seus descendentes 
743

. Essa isenção estendeu-se aos bens que Pedro Ramires 

legou ao mosteiro de S. Pedro das Águias e também aos que os seus descendentes legassem ao 

mosteiro
744

. Sobre ambas as isenções os inquiridores viram as respetivas cartas de quitação passadas 

                                                                                                                                                            
condes de São João consta das crónicas e livros de linhagens deste reino, Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, Genealogias Manuscritas, 21F21. 

736 Gayo, 1989, vols. IX, p. 517; LD 4 C 4; GEPB, vol. XXX, pp. 845-846: a localidade de Távora no Minho 

localiza-se junto ao rio Vez; divide-se em duas localidades S. Vicente e Santa Maria e pertencem ao concelho 

de Arcos de Valdevez; sendo que a de Santa Maria foi comenda da Ordem do Hospital. 

737 LV, 2 A 1; Morais, Tomo I, vol. I, p. 582 

738
 LV, 2 A 1; Morais, Tomo I, vol. I, p. 582; LD 6 G 4. 

739 PMH, Inq., p. 1099. 

740 Idem, ibidem: «Et modo, omnes illi qui descendunt de generatione Petri Ramiriz, tam homines quam 

femine, qui habent hereditates sive casas sive víneas de illa que fuit Petri Ramiriz, et etiam si comparaverunt 

sive gaaniaveruntalias hereditates ex alia parte, sive etiam aliquis homo qui non est de generatione Petri 

Ramiriz sive femina qui habet suam hereditatem ex alia parte caset se cum muliere de generatione predicti 

Petri Ramiriz sive mulier cum homine, quantam hereditatem habet, undecumque sit facit eam salvam et nullum 
fórum facit» 

741 PMH Inq. p. 1095. 

742 Idem, ibidem. 

743 PMH Inq. p. 1099: «Interrogatus quomodo ipsi qui descendunt de generatione predicti Petri Ramiriz non 

faciunt forum Regi nec etiam monasterium Sancti Petri de Aquilis de ipsis hereditatibus quas habent in Sancto 

Johanne de Pescaria, dixit quod ipsi dicunt quod Dominus Rex Alfonsus proavus istius Regis quitavit Petro 

Ramiriz totum fórum Regis de quanta hereditate habebat Petrus Ramiriz» 

744 PMH Inq. pp. 1099-1100: além dos bens legados por Pedro Ramires cita o de um descendente chamado 

Estevão que legou a Ervedosa (freguesia do atual concelho de S. João da Pesqueira) ao mosteiro de S. João da 

Pesqueira. 
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pelo infante Afonso Henriques
745

. Por estes dados sabemos que os patronos do mosteiro descendiam 

de um individuo que viveu no primeiro terço do século XII e chamava-se Pedro Ramires. Será que é 

antepassado dos Távora do século XIV? E quem são os seus ascendentes? No Livro de Linhagens de 

Damião de Góis, no capítulo acerca dos de Távora está um testemunho público de um individuo de 

Castanheiro, do Couto de S. Pedro das Águias, acerca da ascendência desta linhagem. Diz o 

testemunhante que o mosteiro de S. Pedro das Águias foi reformado por dois irmãos, Pedro Ramires 

e João Ramires, no tempo em que reinava Afonso Henriques
746

. Que confirmam as informações da 

Inquirição de 1258 que menciona alguns dos seus descendentes: o prelado de S. João da Pesqueira, 

D. André e o prelado de Trevões, D. Mateus
747

, um cavaleiro, D. Estevão, que doou a localidade de 

Ervedosa ao mosteiro de S. Pedro das Águias
748

 e outro cavaleiro, Pedro Anes de Távora que 

adquiriu bens reguengos em Penela da Beira no reinado de D. Sancho II
749

. 

Quem eram os ascendentes de Pedro Ramires
750

? A fonte disponível que tem sido citada por 

diversos genealógos (de Alão de Morais a Felgueiras Gayo, até ao autor da entrada Távora, S. João 

da Pesqueira e S. Pedro das Águias na Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira
751

) é a Crónica 

Cisterciense de frei Bernardo de Brito
752

. Diz-nos a Crónica que o pai de Pedro Ramires e de João 

Ramires foi Ramiro Pinhones, filho de Pinhon Rausendo e de Sancha Mendes. O possível 

descendente de Pedro Ramires seria o doador da Ervedosa a S. Pedro das Águias citado na 

inquirição, o cavaleiro D. Estevão, o que significa que o seu apelido era Peres. E seria filho deste 

Estevão Peres, João Esteves
753

, porque o seu filho era Pedro Anes de Távora, também citado na 

inquirição. Deste descenderiam os citados no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, que só começa 

a fazer referência a esta família quando Lourenço Pires de Távora I casou com Guiomar Rodrigues 

da Fonseca, no título da linhagem desta família, do qual nasceram três filhos, Lourenço Pires II, 

Lourenço Pires III, o Corvo, e Lourença Pires ignorando com quem foram casados
754

. Supomos que 

                                                   
745 PMH Inq. p. 1100. 

746 Vasconcelos, 2014, p. 628. 

747 PMH Inq. p. 1099. 

748 PMH Inq. pp. 1099-1100. 

749 PMH Inq. p. 1095. 

750 Felgueiras Gayo sugere que esta linhagem entronca no filho do rei Ramiro II das Astúrias que esteve na 
origem da família da Maia, Alboazar Ramires; que prosseguiria no seu filho Ermigo Alboazar que se confirma 

no Livro Velho de Linhagens (LV 2A2), no Livro do Deão (LD6G4) e no Livro de Linhagens do Conde D. 

Pedro (LL 21A2, 36A2 e 42W3); os seus descendentes não estão enunciados; por isso não sabemos se Rosendo 

Ermiges é um suposto filho de Ermigio Alboazar; o patronímico sugere isso, mas pode ser de outro Ermigio.  

751 GEPB, vol. 27, pp. 484-491, vol. 28, vol. 30, pp. 845-850 

752 Brito, 1602, lv. III, fls. 147v-152. 

753 Frei Bernardo de Brito diz que João Esteves era bisneto de Ramiro Pinhones (Brito, 1602, fl. 149v), e daqui 

o autor da Enciclopédia deduz que era descendente de Pedro Ramires (GEPB, vol. XXX, p. 848).  

754 LL, 66 L 6, L 7, M 7 e N 7; LL 22 P 15, Tomo I, p. 282. 
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entre Lourenço Pires de Távora I e os outros Lourenço Pires que o livro de linhagens de D. Pedro 

atribui como filhos, possa ter havido outro Pedro Lourenço e este seria o pai daqueles por causa do 

patronímico
755

. 

Com Lourenço Pires de Távora II que casou com Alda Gonçalves de Morais (filha de 

Gonçalo Rodrigues de Morais, senhor de Vinhais, Lagoa e Morais)
756

, e que viveu entre os reinados 

de D. Afonso IV e D. Fernando, começa haver informação documentada
757

. Foram seus descendentes 

Pedro Lourenço de Távora, o reposteiro-mor, o irmão Rui Lourenço de Távora, que depois se fez 

frade franciscano, abdicando no irmão as doações que recebeu e outros três irmãos
758

 Estevão 

Mendes de Távora
759

, Martim Lourenço de Távora e Fernão Lourenço de Távora
760

.  

Esta linhagem pertencia à média nobreza local e regional, estabelecida a sul do Douro, sem 

grandes, ou nenhumas ramificações com outras famílias nobres do reino. O senhorio de Távora 

originalmente assentava no couto do mosteiro cisterciense de S. Pedro das Águias que compreendia 

as localidades de Távora
761

, Paradela
762

, Valença do Douro
763

 e Castanheiro
764

. Esta linhagem tinha 

bastante influência na diocese de Lamego. A doação régia de 1367 a Lourenço Peres de Távora em 

                                                   
755 GEPB, vol. XXX, p. 848. 

756 Morais, Tomo I, vol. 1, p. 582. 

757 Gayo, 1989, vol. IX, pp. 517-518; também o Livro de Linhagens do século XVI (Faria, 1956, p. 247) 

começa a genelogia desta família com Lourenço Pires de Távora, casado com Alda Gonçalves; diz: «fidalgo 

muito homrrado em tempo del rey Dom Fernando o qual lhe deu muitas terras e herdamentos em 

Tralosmontes» o que é um equívoco do genealogista, porque as terras que recebeu deste rei situavam-se todas 
no bispado de Lamego onde tinham o seu solar; também o Livro de Linhagens de Portugal atribuído a Damião 

de Góis (edição de 2014, p. 517) inicia a genealogia desta família por Lourenço Pires de Távora, acrescentando 

que vivera no reinado de D. Fernando que lhe deu muitos bens patrimoniais em Trás-os-Montes! Esta 

provincia não terminava no rio Douro, antes o ultrapassava englobando as localidades da margem esquerda. 

Por isso, os bens que recebeu estavam todos localizados, como vimos, perto de S. João da Pesqueira, mas que 

naquela altura se identificavam com a provincia de Trás-os-Montes. 

758 A Pedatura Lusitana só acrescenta outro filho, Martim Lourenço de Távora, Morais, Tomo I, vol. 1, p. 583; 

No livro de Linhagens Damião de Góis, só regista os dois principais, Pedro Lourenço e Rui Lourenço, dizendo 

que deste último não houve geração. 

759 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 90 - este documento refere-se a uma doação a um 

individuo de apelido Távora, Fernando Esteves de Távora em 1381 – Talvez esteja relacionado com este 

individuo, por causa do patronímico. No entanto Felgueiras-Gayo informa que Estevão Mendes de Távora teve 
sucessão de uma filha, cujo filho Luís Alves da Madureira casou com uma prima, filha de Pedro Lourenço de 

Távora o reposteiro-mor - idem, ibidem, p. 518 e 522-523. 

760 Idem, ibidem, p. 518 

Cf: Quadro nº. 8: Genealogia dos Távora 

761 Freguesia do atual concelho de Tabuaço, abrange as duas margens do rio Távora 

762
 Freguesia do atual concelho de Tabuaço e confinante sul da localidade de Távora 

763 Freguesia do atual concelho de Tabuaço, marginal ao rio Douro, situada na margem direita do rio Távora, 

que incluiu a localidade da Desejosa onde confronta com a localidade de Castanheiro 

764 Freguesia do atual concelho de S. João da Pesqueira confrontando a sul com Távora e a Norte com a 

Desejosa e Valença do Douro; Morais, Tomo I, vol. 1, 582. 



 

182 

 

pagamento das suas mercês, como vimos no início deste ponto, marcou a ascensão patrimonial desta 

linhagem. Esta doação seria acrescentada de outra à viúva Alda Gonçalves de Morais em 1382, pelo 

préstimo da Ribeira de Samodães
765

 e da colheita de Lamego. Os foros e rendas da localidade de 

Ribeira de Samodães, junto com a colheita régia da cidade de Lamego, foram confirmados por D. 

Fernando, em 20 de novembro de 1382, a Alda Gonçalves, viúva de Lourenço Peres de Távora, e 

mãe de Rui Lourenço de Távora e de Pedro Lourenço de Távora
766

, depois do rei ter renovado a 

doação a Fernando Afonso de Zamora. A posse de Samodães permaneceria no domínio da família 

Távora pela mão da neta de Alda Gonçalves, Teresa de Távora, filha de Pedro Lourenço de Távora, 

viúva de Rui Vasques Pereira, e sucessora da mãe Beatriz Anes, onde ela exercia jurisdição; pelo 

menos é o que se entende da confirmação do privilégio outorgado por D. Afonso V em 1453, quando 

ordenou aos corregedores de Lamego que ninguém cobrasse coimas nem levassem bestas, palhas e 

roupas «nem outras nenhumas cousas» aos lavradores daquela localidade, como havia ordenado o rei 

D. João I, na regência do filho D. Duarte, por alvará de 1425
767

. Esta propriedade passou depois para 

o irmão Álvaro Pires de Távora I, por sucessão da irmã Teresa de Távora que não deixou 

descendência. Este senhor haveria de hipotecar Samodães (a terra, a ribeira e o jantar de Lamego) 

como garantia do dote de 6 mil dobras para o casamento da filha Isabel de Távora com Gonçalo Vaz 

Coutinho, filho de Fernão Coutinho, como herdeira das arras de sua mãe Inês da Guerra, à qual 

consentiu o tio o arcebispo D. Fernando da Guerra em 1454 
768

. 

Entretanto os filhos, Pedro e Rui receberam de D. Fernando em 1381 as vilas de S. João da 

Pesqueira e de Ranhados
769

, de jure e herdade «com todos seus termos que som no bispado de 

Lamego e rendas e pertenças dellas assy pam como vinhos e azeites e todollos outros frutos e paaços 

e casarias e com todas suas entradas e saidas e resios e matos montes rotos e por romper fontes rios 

ribeiros e pescarias e com todollos outros direitos e portagens e rendas de taballiados e de todos os 

outros tributos e cousas e novos e posisooens husos foros e custumes» exceto a jurisdição cível e 

crime, que o rei reservava para si
770

.  

Pedro Lourenço de Távora haveria de casar com Beatriz Anes (ou Esteves) de Azambuja, 

filha de João Esteves de Azambuja, alcaide-mor de Lisboa
771

, que havia sido privado do rei D. Pedro, 

tal como o pai, Lourenço Peres de Távora
772

, e criada régia
773

. 

                                                   
765 Atualmente localidade junto ao rio Douro e pertencente ao concelho de Lamego. 

766 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 95;. 

767 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 7, fls. 53-53v 

768 Idem, ibidem, fls. 61-62. 

769 Freguesia atual do concelho de Medas. 

770 IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 84v. 

771 Vasconcelos, 2014, p. 517. 

772 Morais, Tomo I, vol. 1, p. 583. 
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O crescimento do património desta família ia prosseguir no reinado de D. João. Estando o 

novo rei em Coimbra por causa das Cortes de entronização, apresentaram-se diante dele Rui 

Lourenço de Távora e o irmão Pedro Lourenço de Távora, escudeiros, que disseram que eles tinham 

cada ano os direitos, rendas, foros e provisões de S. João da Pesqueira, de Ranhados e do Couto de S. 

Pedro das Águias
774

, como também eram senhores do termo. Pediam ao novo rei que alargasse os 

seus poderes à jurisdição cível e crime desses lugares. O rei acede e dá-lhes o privilégio de nomear 

para esse ofício os juízes que entenderem, e que eles prestem juramento perante os seus senhores, e 

mandava que o juiz do Couto de S. Pedro de Águias viesse todos os anos, fazer juramento perante os 

senhores da terra. Ordenava também que os moradores desses lugares lhes obedecessem e fizessem 

tudo o que eles mandassem. O rei reservava para si a correição e que os corregedores pudessem 

entrar nessas terras e aplicassem a justiça
775

. Embora, possa parecer um retrocesso, tanta liberalidade 

régia, abdicando da sua autoridade judicial face ao reinado anterior, na realidade os novos senhores 

têm uma jurisdição limitada e que regularmente necessitava de ser confirmada sempre que houvesse 

alterações sucessórias, tanto pelos senhores como pelo monarca. 

O escudeiro Rui Lourenço de Távora, o irmão, Pedro Lourenço de Távora, e a mãe, Alda 

Gonçalves, pediram também ao novo rei que confirmasse as cartas de privilégios, mercês e 

liberdades concedidas pelos reis antecessores e confirmadas por D. Fernando, e que as suas quintãs, 

terras, lugares, bens e Honras fossem sempre coutados e as suas jurisdições respeitadas, e os seus 

foreiros, caseiros, lavradores e apaniguados, isentos das obrigações e encargos concelhios. Pediram 

também que lhes fossem dados os bens dos moradores de S. João da Pesqueira, Ranhados e Couto de 

S. Pedro das Águias, que tivessem desertado para o serviço do rei castelhano
776

. 

Desconhecemos os motivos pelos quais D. João I decidiu tornar Pedro Lourenço de Távora 

seu reposteiro-mor. O reposteiro-mor era um cargo de serviço doméstico da corte. A sua função era 

próxima e íntima do monarca. Ele era responsável por chegar a almofada ou a cadeira ao rei quando 

este se sentava ou se ajoelhava. Estavam-lhe subordinados os reposteiros, que eram responsáveis por 

correr as cortinas da câmara. Como já dissemos Pedro Lourenço era casado com Beatriz Anes (ou 

Esteves), filha de um privado de D. Pedro. O que significaria Privado? Um cargo cortesão e de 

                                                                                                                                                            
773 IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 7, fls. 53-53v: este documento assim informa que 
«Beatriz Annes nossa criada molher que foy de Pero Lourenço de Tabora» ainda estava viva em 1425. Os 

autores da obra Famílias de São João da Pesqueira (Chaves, 2015, p. 178) Noutro documento da Chancelaria 

de D. João I (Dias, 2006, Vol. IV -Tomo 2, Doc. IV-847, pp. 259-262) o nome desta senhora aparece como 

Beatriz Esteves e a irmã Beatriz Eannes (que deixou ao sobrinho Rui Peres de Távora os seus bens). Correto é 

usar os dois apelidos: Beatriz Anes Esteves de Azambuja para identificar a mulher de Pedro Lourenço de 

Távora. Estes documentos não deixam dúvidas quanto ao nome da senhora e a sua relação familiar. 

774 A posse do couto de S. Pedro das Águias remontava à quitação que o infante D. Afonso Henriques havia 

feito a Pedro Ramires, como vimos atrás. 

775 Dias, 2005, Vol. I, Tomo II, Doc. 877, pp. 193-194 

776 Dias, 2005, Vol. I, Tomo II, Doc. 879, pp. 195-196 
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confiança íntima do monarca? Se for um cargo cortesão, entende-se porque é que Pedro Lourenço foi 

nomeado reposteiro, um cargo cortesão, onde sucedeu por casamento no cargo desempenhado pelo 

sogro. Um cargo que pela proximidade ao rei tinha os seus riscos. A Crónica relata que quando o rei 

D. João I pôs cerco a Melgaço, que estava ocupada pelos castelhanos, na refrega que se seguiu, uma 

seta feriu Pedro Lourenço de Távora
777

. 

O casamento entre Pedro Lourenço de Távora e Beatriz Anes foi a primeira aliança desta 

família com a aristocracia da corte, que guindou para a esfera nacional uma linhagem regional 

estabelecida em Lamego. 

Em Outubro, quando o rei estava em Guimarães Pedro Lourenço de Távora rogou a graça 

régia para o escudeiro Martim Afonso Granja
778

, seu parente. Pediu ao rei que lhe doasse para ele, 

seus filhos e herdeiros a posse das Honras de Galegos e de Lordelo, no termo de Vila Real. O rei 

ordenou aos juízes da vila, almoxarife e escrivão, que dessem posse dessas Honras ao dotado, 

Martim Afonso Granja
779

.  

Em novembro de 1385 o jovem escudeiro, Pedro Lourenço de Távora, é agraciado pelos seus 

bons serviços à coroa e perpetuamente para seus descendentes, a terra entre o Tua e o Pinhão, nos 

julgados de Favaios e Alijó, que pertencia ao almoxarifado de Chaves, com todas as rendas, direitos 

novos, foros, tributos, mas sem jurisdição
780

.  

Estas duas doações demonstram a ambição desta família em alargar a sua implantação 

regional. A estratégia passou por convencer o rei a doar bens a um familiar na região vizinha de 

Panóias e depois para si próprio em Favaios e Alijó, território a norte dos seus domínios de S. João 

da Pesqueira, que tinham de permeio a dividir o rio Douro. 

Dois anos depois, em 1387, depois de ter andado por terras de Castela entre Zamora e Toro, 

D. João I, estancia no paço de Curval. É julho e está doente
781

. E em paga dos estremados serviços 

que o rei e o reino recebem de Pedro Lourenço de Távora, reposteiro-mor, decide recompensa-lo 

com a doação da terra de Aguiar de Sousa. Tinha sido senhor desta terra João Rodrigues de Azevedo, 

que tinha falecido. Pedro Lourenço de Távora recebia a terra com todos os seus direitos, foros e 

jurisdição e misto imperio; isto é, recebia aquela terra com todo o poder político, administrativo, 

fiscal, militar e judicial. Reservando o rei a correição e alçada. A doação tinha caráter perpétuo, para 

seus filhos e sucessores, em linha direita
782

.  

                                                   
777 Lopes, 1897, Vol. VI, p. 44 

778 A localidade Granja, hoje Granjinha é onde se situa o mosteiro de S. Pedro das Águias; o parentesco não 

devia ser muito afastado; desconhecemos se seria do lado paterno ou do lado materno. 

779 Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 1071, p. 60 

780 Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 1087, pp. 71-72 

781 Lopes, 1897, Vol. V, p. 174 

782 Dias, 2005, Vol. II, Tomo I (1385-1392), Doc. II-4, p. 13 
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Em 29 de outubro de 1395, o rei estando em Vila Real fez doação das Honras de Galegos e 

de Lordelo ao reposteiro-mor, Pedro Lourenço de Távora, que dez anos antes havia dado a Martim 

Afonso da Granja, por interceção daquele. Martim Afonso da Granja havia morrido sem deixar 

descendentes. E como era parente do reposteiro-mor, foi natural que aquele sucedesse na posse 

desses bens. Diz a carta de doação que as Honras de Galegos e de Lordelo haviam sido de João 

Afonso Telo, Conde de Barcelos e confirmados por D. Fernando, e confiscadas por ter seguido o 

partido castelhano
783

. 

Pedro Lourenço de Távora acrescentava património. Possuía as Terras do julgado de Favaios 

e Alijó entre os rios Tua e Pinhão, as Honras de Lordelo e Galegos, no termo de Vila Real, e fora da 

região transmontana a Terra de Aguiar de Sousa. Faltava juntar Alfândega da Fé, que recebem do rei 

em 7 de maio de 1398, em tença, confiscada a Gil Vasques da Cunha que havia desertado para 

Castela
784

, juntamente em préstamo, as rendas e direitos da Terra de Penaguião, no almoxarifado de 

Vila Real
785

. A presença em Trás-os-Montes ao longo do Douro saíu reforçada. 

Em 1401, D. João I doa ao seu fiel criado e vassalo, Pedro Lourenço de Távora, todos os 

direitos, foros, rendas e tributos de Alfândega da Fé, Mogadouro e Mirandela
786

. Nesta ocasião o 

irmão Rui Lourenço abdicou dos bens terrenos e entrou para o convento da ordem mendicante de S. 

Francisco
787

. 

Pedro Lourenço de Távora haveria ainda de acompanhar o rei na conquista de Ceuta em 

1415, como capitão de galé
788

. Faleceria ainda em vida do rei seu senhor. Sucederia no património e 

no cargo de reposteiro-mor o filho Álvaro Peres de Távora. Além deste filho, do seu casamento com 

Beatriz Anes de Azambuja nasceriam Martim de Távora, que seria reposteiro-mor de D. Afonso V, 

Lourenço Pires de Távora (sem geração)
789

, Violante Peres de Távora, que casaria com Martim 

Afonso de Sousa de Montalegre, Teresa de Távora, que casaria com Rui Vaz Pereira
790

, Catarina 

                                                   
783 Dias, 2005, Vol. II, Tomo II (1387-1402), Doc. II-898, pp. 155-156; Baquero Moreno, 1998a, pp. 298-299. 

784 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1140, p. 58 

785 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1141, p. 58 

786 Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1372, p. 179 – Estas doações em tença e em préstimo 

eram temporárias e destinavam-se a satisfazer vencimentos ou despesas que os dotados tivessem despendido. 

787 Gayo, 1989, vol. IX, p. 518 – Conta-se que o fez porque caiu numa cilada que o levou a trair o rei, ao 

entregar o castelo de Miranda aos castelhanos. Baquero Moreno considera que o falecimento ocorreu antes da 

batalha de Aljubarrota (Baquero Moreno, 1998a, p. 297), porque não acompanhou o irmão na peleja; de facto 

achamos que a conclusão do insigne historiador não é correta porque Rui Lourenço de Távora haveria de 

receber bens em 1398, por exemplo o préstimo da Terra de Penaguião e partilhar a tença de Alfândega da Fé 

com o irmão na mesma data (Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1140 e Doc. II-1141, p. 179) 

788 Marques, 2000, Vol. I, p. 31; cit: Monumenta Henricina vol. II - 1411-1421, Coimbra, 1960, pp. 148-150 

789 Chaves, 2015, p. 179 - Segundo opinião destes autores, mas sem justificação, informam que Pedro 
Lourenço de Távora II morreu antes de 1409. 

790 Vasconcelos, 2014, p. 517 
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Morais de Távora que casaria com o primo Luís Alves de Madureira
791

 e Rui Peres de Távora 

descendente omitido nos genealógos, mas que herdaria os bens da tia materna Beatriz Anes de 

Azambuja
792

. 

Álvaro Peres de Távora sucedeu ao pai, Pedro Lourenço de Távora, no cargo de reposteiro-

mor de D. João I. A sua vassalagem continuava na esfera do monarca como criado do rei. Quando D. 

Duarte sucede a D. João I, decide não reconfirmá-lo na função e dispensa-o, nomeando na mesma 

função Gil Fernandes de Almeida
793

. No entanto, eles mantiveram-se presentes na corte, e veem 

confirmados pelo monarca, em 25 de novembro de 1433, as jurisdições, rendas, direitos, portagens, 

direituras dos tabeliães e direitos reais dos judeus das Vilas de Mogadouro, Miranda e Alfândega da 

Fé, e seus termos
794

.  

No entanto, o mesmo senhor solicitou que o rei lhe confirmasse todas as doações de 

património, jurisdições e direitos de qualquer natureza, feitas pelos reis seus antecessores, aos seus 

antepassados, porque, como filho primogénito varão, vai suceder ao pai em todo o património que 

este recebeu da coroa, com todos os privilégios políticos, administrativos, judiciais e económicos. 

Mostrou ao rei todas as doações recebidas pelos seus antepassados pelos reis seus antecessores e 

pede-lhe que as confirmasse; a primeira foi a doação que D. Fernando havia feito ao pai, Pedro 

Lourenço de Távora, e ao tio, Rui Lourenço de Távora, em 10 de julho de 1382, de jure e herdade 

das vilas de S. João da Pesqueira, Ranhados, com seus termos no bispado de Lamego, direitos, 

rendas de pão, vinho, azeites e outros frutos, para eles e todos os seus sucessores, filhos legítimos em 

linha direita. O rei reservava para si a jurisdição cível e crime. Também sua avó, Alda Gonçalves, 

mulher de Lourenço Peres de Távora e mãe de Pedro Lourenço de Távora e Rui Lourenço de Távora, 

recebeu de D. João I, quando era regedor do reino em 1384, uma carta que confirmava as doações 

que D. Fernando fizera ao marido. Em 16 de abril de 1385, D. João I doou a Alda Gonçalves e para 

todos os seus herdeiros os lugares e terras da Ribeira de Samodães e a colheita que o rei levava da 

cidade de Lamego. Também nesta data, o rei abdicava do poder judicial, que o anterior monarca 

havia reservado e doava a Pedro Lourenço de Távora e a seu irmão Rui Lourenço de Távora as 

jurisdições de S. João da Pesqueira, de Ranhados e do couto de S. Pedro das Águias. Confirmava a 

doação a Pedro Lourenço de Távora, de 1386, da terra do entre Tua e Pinhão nos julgados de Favaios 

e Alijó, com todas as rendas, direitos e tributos. Também lhe confirmou a jurisdição dos julgados de 

Favaios e Alijó e que os moradores elegessem os seus juízes, como faziam antigamente e que o 

senhor os confirmasse, e que não estivessem sujeitos a Vila Real e a Ansiães. Mostrou outra carta de 

                                                   
791 Gayo, 1989, vol. IX, p. 518; 

792 Dias, 2006, Vol. IV -Tomo 2, Doc. IV-847, pp. 259-262; Baquero Moreno, porque segue os genealógos não 

identifica este filho (Baqueo Moreno, 1998a, p. 299) 

793 Dias, 2002, Vol. III (1433-1435), Doc. 302, p. 200 

794 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 3 
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1395 de doação a Pedro Lourenço de Távora das Honras de Galegos e de Lordelo, situadas no termo 

de Vila Real, com todos os poderes político, administrativo, judicial e económico
795

. 

 

 

 

                                                   
795 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 3v-4v 

Quadro 8: Genealogia dos Távora* 

Pinhon Rausendo c.c. Sancha Mendes [da Maia?] (a) 

Ramiro Pinhones a1) 

Pedro Ramires a2) João Ramires 

Estevão Peres 

João Esteves 

Pedro Anes de Távora a3) 

Lourenço Pires de Távora I 

Pedro Lourenço [Mendo Lourenço] 

Lourenço Pires de Távora II cc. Guiomar Rodrigues da Fonseca Estevão Mendes de Távora (b) 

LOURENÇO PIRES DE 

TÁVORA III 
c. c. 

Alda Gonçalves de Morais. 

Lourenço Pires 

IV, o Corvo 
Lourença Pires 

Isabel Mendes [Esteves ?] 

de Távora 

cc. Gonçalo Vaz  

Madureira do Rego, 

alcaide de Vimioso (b1) 

Fernão Esteves de Távora b2) 

   Luís Alves da Madureira 

cc. 

Catarina Morais de 

Távora 

 

PEDRO LOURENÇO DE 

TÁVORA 
Reposteiro-Mor de D. João I  

c. c.  

Beatriz Anes Esteves de 

Azambuja 

Rui Lourenço de Távora, foi 

frade franciscano Sem 

descendência 

Morto depois de 1398 

Fernão Lourenço de Távora Martim Lourenço de Távora 

 
  

ÁLVARO PIRES TÁVORA 
I, Reposteiro-mor de D. João I. 

Teresa de Távora 

cc.  

Rui Vasques 

Pereira 

Rui Pires de 

Távora (c), 

Criado da Casa 

de D. Duarte e 

herdeiro da tia 

materna 

Martim de 

Távora, 
Reposteiro-mor 

de D. Afonso V 

Violante Lopes 

de Távora 

Casou com 

Martim Afonso 

de Sousa 

Catarina Morais 

de Távora, casou 

com o primo Luís 

Alvares da 

Madureira 

Sem 

descendência 

Teve 

descendência: 

A filha casou 

com o Senhor do 

Cadaval 

Com 

descendência: 

Com 

descendência: 

   

1º. Casamento com: 

Inês da Guerra, irmã do arcebispo de Braga, D. 

Fernando da Guerra, filhos de Pedro da Guerra e 

netos do infante D. João. 

2º. Casamento com: 

 Leonor da Cunha 
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PEDRO LOURENÇO 

DE TÁVORA 
cc. 

 Inês de Sousa, filha de 

Fernão Vaz Sampaio 

(d) 

Isabel da Guerra, cc 

Gonçalo Vaz Coutinho 

(bisneto de Gil 

Vasques da Cunha), 

senhor de Basto, que a 

assassinou (e)  

Lourenço Pires de Távora,  

Casou com Maria Teles, filha dos Condes de 

Marialva, herdou o Morgado da Caparica e 

Ranhados (f), e o título de Conde de Marialva 

Teresa de 

Távora, casou 

com o conde 

de Caminha, 

Pedro Alvares 

Sotomaior 

Martim de 

Távora, casou 

com Leonor 

Correia 

João Teles de Távora  

Cristóvão Pires de Távora 

Com 

descendência: 

Sem 

descendência: 

SEGUE Teve descendência: 

Os filhos sucederam no património do pai a 

vila de Ranhados, Quintã da Caparica e os 

direitos da judiaria de Miranda do Douro (g). 

 

* Sugerimos a seguinte reconstituição genealógica. 

a) Felgueiras Gayo sugere este matrimónio sem indicar fonte (Gayo, vol. XI, t. XXVII, p. 143. No livro de Linhagens do Conde D. 

Pedro (LL 24A4-24A5, p. 212) na entrada de Mendo Gonçalves da Maia, onde se sugere que entroncaria esta personagem, não 

encontramos entre os descendentes nenhuma Sancha Mendes; José Matoso afirma que Mendo Gonçalves acompanhou o rei Leonês 

Fernando Magno nas suas campanhas a sul do Douro e daqui deduzimos em hipótese que tenha nascido esta aliança matrimonial com a 

suposta filha que não é indicada nos genealógos antigos (Mattoso, 1985, p. 51); outra hipótese é que a associação à família da Maia 

procede que ambas comungam da mesma ancestralidade em Alboazar Ramires; os genealógos antigos só prosseguem na genealogia de 

um dos filhos Trastamiro Alboazar ignorando a de Ermigio Alboazar. 

a1) Crónica de Cister; a2) Inquirições de 1258 e Crónica de Cister; a3) Inquirições de 1258 – todas as fontes estão citadas no texto. 

b) Achamos que este individuo não seja filho de Lourenço Pires de Távora por causa do patronímico Mendes; deduzimos que o pai 

chamar-se-ia Mendo [Lourenço?] de Távora e seria talvez irmão de Pedro Lourenço de Távora o pai de Lourenço Pires de Távora.  

b1) Sobre a descendência ver Gayo, vol. IX, t. XXVII, p. 149. 

b2)  Deduzimos que Fernão Esteves de Távora que recebeu de D. Fernando bens no Ribatejo, seja descendente de Estevão Mendes.  

c)  Dias, 2006, Vol. IV -Tomo 2, Doc. IV-847, pp. 259-262; Tinha um criado escrivão na Casa dos Contos no reinado de D. Duarte 

(Dias, 1999, Vol. II, Doc. 10, p. 23) 

d) Marques, 2000, p. 69 – diz esta autora que o noivo recebeu as rendas daquelas localidades por conta das arras da noiva. 

e) Idem, ibidem, p. 73 

f) IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 38, fl. 82v e fl. 87 

g) IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 29, fl. 89 
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Quadro 9: Senhorio dos Távora 

Senhorios próprios 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

- 

Couto de S. Pedro das Águias: 

 Távora - c. Tabuaço 
 Valença do Douro (c/ a Desejosa) - c. Tabuaço  
 Paradela - c. Tabuaço 
 Castanheiro - c. S. João da Pesqueira 

Jurisdição 

desconhecida 
Morais, Tomo I, vol. 1, 582 

Doações régias à família Távora – reinado de D. Fernando 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1367 

Paredes-c.S.João Pesqueira 

Penela - c. Penedono 

Cedovim-c.V.N.Foz Côa 

Numão - c.V.N.Foz Côa 

Horta - c. V. N. Foz Côa 

Direitos e posse 

plena (sem 

sucessão) 

Omisso  IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando, lv. 1, fl. 13v 

1381 
S. João da Pesqueira 

Ranhados - c. Meda 

Jurisdição 

limitada 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

84v. 

1382 
Préstimo da Ribeira de Samodães - c. Lamego 

Colheita do Almoxarifado de Lamego 
Só rendimento 

IAN/TT, Chancelaria de D. Fernando I, lv. 2, fl. 

95 

Doações régias à família Távora – reinado de D. João I 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1385 

Couto S. Pedro das Águias 

S. João da Pesqueira 

Ranhados 

Acrescenta os bens 

confiscados na área da 

jurisdição 

C/ jurisdição 
Dias, 2005, Vol. I, Tomo II, Doc. 877, pp. 193-194, 

Doc. 879, pp. 195-196 

1385 

Julgado de Alijó e 

Favaios (Entre os rios 

Tua e Pinhão) 

Direitos novos, foros, 

tributos – perpétuo em 

linha direita 

C/ jurisdição Dias, 2005, Vol. I, Tomo III, Doc. 1087, pp. 71-72 

1387 
Aguiar de Sousa – c. 

Paredes 

Direitos novos, foros, 

tributos – perpétuo em 

linha direita 

C/ jurisdição Dias, 2005, Vol. II, Tomo I, Doc. II-4, p. 13 

1395 
Honras de Lordelo e 

Galegos – c. Vila Real 

Jure e herdade, rendas, 

direitos e pertenças – 

perpétua e 

descendentes 

C/ jurisdição 
Dias, 2005, Vol. II, Tomo II, Doc. II-898, pp. 155-

156  

1398 Alfândega da Fé  
Tença só direitos, 

temporária 
Sem jurisdição Dias, 2005, Vol. II, Tomo III, Doc. II-1140, p. 58 

1401 

Alfândega 

Mirandela  

Mogadouro 

Direitos, foros, rendas 

tributos 
C/ jurisdição Dias, 2005, Vol. II, Tomo III, Doc. II-1372, p. 179 

Confirmações de D. Duarte 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1433 

Alfândega da Fé 

Mirandela 

Mogadouro 

Direitos, portagens, 

direituras dos tabeliães 

e direitos reais dos 

judeus 

C/ jurisdição IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 3 

1433 

Ribeira de Samodães 

Colheita régia de 

Lamego 

Direitos C/ jurisdição 

IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1,fl.3v-4v 

IAN/TT, Leitura Nova Livro Segundo da Beira, lv. 

7, fls. 53-53v 

Couto S.Pedro Águias 

S. João Pesqueira 

Ranhados 

Jure Herdade C/ jurisdição 

Julgado de Favaios e 

Alijó 

Rendas, direitos e 

tributos 
C/ jurisdição 

Honras de Galegos e 

Lordelo 

Rendas, direitos e 

tributos 
C/ jurisdição 

Doações régias à família Távora – reinado de D. Duarte I e D. Afonso V 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 
1433 Caminha Direitos régios, tença, S/ jurisdição IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 3 
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Vila Nova de Cerveira temporário 

 

Miranda 

Almoxarifado de Vila 

Real 

Rendas e direitos 

régios 
S/ jurisdição Marques, 2000, Vol. I, pp. 37-38, 40. 

Aquisições patrimoniais da família Távora 

Data Senhorio Tipo de jurisdição Fonte 

1435 Castro Vicente 
Vendedor Martim 

Gonçalves Alcoforado 
C/ jurisdição 

Dias, 2002, Vol. III (1433-1435), Doc. 445, pp. 

308-310;  

IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fls. 

115v-116 

1469 Penas Roias 
Vendedor Martim 

Gonçalves Alcoforado 
C/ jurisdição IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, fl. 27 

 

A família Távora apoiou D. João I na sua ascensão e consolidação no trono. Em 

consequência vê o seu património fundiário crescer com doações e mercês, como vimos e a 

consolidar-se na vertente geográfica. O cargo curial de reposteiro-mor é o principal meio de 

enriquecimento patrimonial. Esse cargo dá-lhes acesso ao poder político. São criados e servidores 

pessoais do monarca a quem devem ser fieis a todo o momento para não perderem o benefício da sua 

graça
796

.  

Álvaro Peres de Távora, o reposteiro-mor e criado de D. João I, vê aumentado o seu 

património como paga dos seus serviços à coroa, com a doação por D. Duarte em tença dos direitos 

régios em moeda antiga dos concelhos de Caminha e Vila Nova de Cerveira
797

. 

No entanto, o acrescento patrimonial prosseguiria agora por via de aquisições, numa 

perspetiva de consolidação territorial. Em 1435, Martim Gonçalves Alcoforado vendeu a Álvaro 

Peres de Távora a vila de Castro Vicente por 550 coroas de ouro do cunho de França. O monarca 

autorizou a venda e confirmou Álvaro Peres de Távora como senhor dessa localidade
798

. Os Távora 

juntavam mais um domínio naquela região, somando-se a Alfândega da Fé, Mirandela e Mogadouro, 

a que se seguiria a aquisição de Penas Roias ao mesmo Martim Gonçalves Alcoforado
799

. Também 

os senhores de Sampaio haveriam de adquirir em 1469 a Martim Gonçalves Alcoforado o domínio 

da Bemposta
800

. Toda aquela região estava agora sob o senhorio de duas importantes famílias: os 

Távora e os de Sampaio. 

                                                   
796 Marques, 2000, Vol. I, pp. 17-18, cit. Em nota: Ventura, 1992, vol. I, p. 79. 

797 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 3 

798 Dias, 2002, Vol. III (1433-1435), Doc. 445, pp. 308-310; IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fls. 

115v-116 

799 O pai de Martim Gonçalves Alcoforado, Rui Gonçalves Alcoforado tinha recebido de D. João I Penas Roias 

e Bemposta em 1399 confiscados a Gil Vasques da Cunha (Dias, 2005, Vol. II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-

1465, pp. 227-228) além da quintã de Ferreiros na comarca de Viseu, confiscada ao mesmo (Dias, 2005, Vol. 

II, Tomo III (1391-1407), Doc. II-1456, pp. 219-220) 

800 IAN/TT, Chancelaria de D. Manuel I, lv. 13, fl. 27 
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Também os casamentos seriam oportunidades para novos incrementos patrimoniais. Quando 

em 1394 Álvaro Peres de Távora casou com Inês da Guerra
801

 recebeu de dote mil e quinhentas 

coroas
802

. Deste casamento haveriam de nascer o seu sucessor no património Pedro Lourenço de 

Távora e uma filha Isabel da Guerra. Viúvo cedo, contrairia novo matrimónio com Leonor da Cunha 

donde teve a seguinte sucessão Martim de Távora (s/geração), Lourenço Pires de Távora, que 

sucederia no património no morgado da Caparica, e Teresa de Távora que casaria com Pedro de 

Sottomayor (o Madruga) conde de Caminha. Para este segundo matrimónio, Álvaro Peres de Távora 

recebeu como dote, por parte do rei, três mil e quinhentas coroas, substituído pelas rendas do porto 

de Miranda e do almoxarifado de Vila Real. Em arras, o noivo deu à noiva as rendas de S. João da 

Pesqueira e de Ranhados
803

. 

Além do cargo curial, este fidalgo era criado da Casa do Infante D. Pedro
804

. Esta ligação 

seria importantíssima no desenrolar dos acontecimentos subsequentes à morte do rei D. Duarte e da 

regência durante a menoridade de D. Afonso V. 

Alfândega da Fé e Castro Vicente receberam do rei D. Duarte, a confirmação dos seus 

privilégios e liberdades concedidos pelos reis seus antecessores. Este era um tipo de correspondência 

protocolar que todos os monarcas expediam quando tomavam posse, para fazer lembrar que 

continuavam a ser do seu senhorio, independentemente da alienação por doações que se fizera a 

terceiros, os senhores donatários. Em caso de conflito sempre podiam e deviam apelar ao rei
805

. 

  

                                                   
801 Inês da Guerra era irmã do arcebispo de Braga D. Fernando da Guerra filhos bastardos de D. Pedro da 

Guerra, que era filho bastardo do infante D. João, meio- irmão de D. João I portanto sobrinha-neta do rei. 

802 Marques, 2000, Vol. I, Lisboa, pp. 37-38 

803 Marques, 2000, Vol. I, pp. 37-38, 40.  

804 Idem, ibidem, p. 41. 

805 IAN/TT, Chancelaria de D. Duarte I, lv. 1, fl. 19 



 

192 

 

 

Mapa 15: Domínios dos Távora no norte de Portugal (1369-1433) 
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* 

 

*  * 

 

 Neste capítulo acompanhamos 30 anos (1370-1400) da história desta localidade e das 

convulsões políticas que a marcaram. Neste período Alfândega da Fé consolidou o poder local e 

viveu as convulsões bélicas que lhe trouxeram destruição e que por esse motivo conheceu cinco 

senhores donatários, João Rodrigues Portocarreiro, domínio temporário sem jurisdição, Fernando 

Afonso de Zamora, Vasco Peres de Sampaio, Gil Vasques da Cunha e Pedro Lourenço de Távora. 

João Rodrigues Portocarreiro foi senhor de Alfândega por conta do que despendeu na guerra. Sendoi 

ressarcido, o rei ordenava que o senhorio e as rendas reverteriam para a coroa. Nunca exerceu 

jurisdição. Seguiu-se Fernando Afonso de Zamora reconhecidamente castelhano e membro da mais 

alta aristocracia que exerceu jurisdição. Seguiu-se Vasco Peres de Sampaio cujas origens não são 

certas, a quem se aponta uma possível origem castelhana, não descurando a hipótese de ser um 

prócere local, de estatuto social da baixa aristocracia regional, que aqui constituiu património. 

Exerceu jurisdição por outorga feita por Rui Pereira mandatado pelo mestre de Avis e regedor do 

reino, que depois lhe confirmou o senhorio. Gil Vasques da Cunha pertencente à média aristocracia 

portuguesa tradicional, com implantação patrimonial distribuída pelo norte senhorial e na Beira 

interior, que recebeu o senhorio como dote de casamento, mas teve mover todas as influências e 

demandas judiciais para remover Vasco Peres de Sampaio. E, por fim, Pedro Lourenço de Távora, 

pertencente à baixa aristocracia regional altoduriense com afinidades com esta região da Vilariça. 

Todos beneficiaram de doações régias no âmbito de uma estratégia política que tinha dois objetivos o 

suporte e financiamento da guerra e a garantia de fidelidades. Estes propósitos estavam claro nas 

doações joaninas a Vasco Peres de Sampaio e a Gil Vasques da Cunha, mas a Pedro Lourenço de 

Távora o rei pretendeu recompensar a sua fidelidade e serviços prestados. 

Quanto às relações com o poder local e as comunidades cujas povoações foram objeto dessas 

doações, os reis que se sucederam sempre validaram e reconheceram, como era seu apanágio, os seus 

direitos e privilégios, lembrando-lhes com esse gesto que o rei era o seu senhor supremo e que elas 

lhe deviam obediência e fidelidade, independentemente da cunjuntura política. Os novos senhores 

desempenhavam localmente a tutela que pertencia ao rei validando, por intermédio deles, todos os 

atos da gestão local (administração como provimento de cargos de juizes, vereadores e tabeliães e 

aplicação da justiça) e arrecadando para si os direitos que o rei lhes doava. 
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Durante estes 30 anos assiste-se a uma mudança na atitude régia face às doações das 

jurisdições à nobreza. Se D. Fernando as dá de jure e herdade e misto imperio vitaliciamente, 

reservando a jurisdição cível e criminal, a correição e a apelação, D. João I dá nos mesmos moldes 

mas perpetuamente para o dotado e sua descendência, abdicando da jurisdição civil e criminal, 

exceto a correição e alçada. Claro que nem todas as doações que estivemos a analisar implicavam a 

doação das mesmas garantias. Ao mesmo senhor o rei doava terras onde ele podia exercer a 

jurisdição e a posse plena, enquanto noutras a jurisdição era limitada ou mesmo nula e somente o 

senhor usufruía dos rendimentos dos direitos régios e mesmo aqui podia haver limitações. Por 

exemplo, vemos isso quando D. João I confirma e amplia as doações que D. Fernando fizera aos 

irmãos Pedro e Rui Lourenço de Távora de S. João da Pesqueira e Couto de S. Pedro das Águias, 

onde abdica da jurisdição, e quando lhes dá Alfândega da Fé, com doação limitada aos rendimentos 

dos direitos régios, mas depois ampliada por D. Duarte com a concessão da jurisdição plena. A 

administração por parte dos senhores desses territórios não se reduzia a serem meros intermediários 

do poder régio. A liberdade que tinham permitia-lhes explorar economicamente o território, 

consolidando o seu poder. Por exemplo o contrato que Vasco Peres de Sampaio celebrou com a 

Câmara de Alfândega da Fé para o povoamento e exploração económica da aldeia da Legoinha, no 

tempo em que era senhor da localidade Fernando Afonso de Zamora, ou o acordo que o neto deste 

senhor celebrou com a Câmara de Vila Flor acerca da posse da aldeia de Lodões, que se encontrava 

despovoada e que ele se propunha povoar, tal como antes havia feito com a Cardenha. Esse aumento 

da riqueza dos senhores também ajudava o monarca na sua hoste. Porque, como tão bem caracterizou 

João Gouveia Monteiro, quanto maior fosse a quantia de um nobre mais lanças podia recrutar. 

Também o estabelecimento em território próximo da fronteira destes senhorios permitia que esta 

estivesse melhor defendida, conservando assim as comunidades e os seus castelos. Se D. Fernando se 

envolveu precipitadamente na embrulhada castelhana e num conflito de contexto internacional que 

envolveu inclusive o papado, que foram as consequências da morte de Pedro I de Castela, isso levou-

o a ser generoso e a receber no reino os adeptos do assassinado rei, o que atraíu ainda mais a ira do 

adversário e também o descontentamento interno com a sua política de doações. D. João herdou não 

só o reino como também o contexto político e isso condicionou a sua política de doações e a sua 

estratégia de agrado às novas clientelas conjunturais, privilegiando os que estavam próximos
806

. 

Exemplo disso foram as excecionais promoções socio-políticas de Pedro Lourenço de Távora e de 

Vasco Peres de Sampaio, que num espaço de 20 anos reuniram dois importantes potentados 

implantados na mesma região e vizinhos.  

Os Távora vão possuir o senhorio de Alfândega da Fé pacificamente e sem contestação até 

1759 e o património fundiário reunido no morgado de Távora (instituído em 1536) que depois do 

                                                   
806 Este comportamento já foi reconhecido por Vasconcelos, 2008, pp. 156-157. 
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sequestro de 1758 passou para o ramo varonil na pessoa do 6º Conde de S. Vicente até 1890 quando 

se dissolveu o morgado de Távora e a venda em hasta pública. 

 

Mapa 16: Os poderes senhoriais dos Távora e Sampaio no norte de Portugal no séc. XV: 
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CONCLUSÃO 

 

Na introdução enunciamos as questões que justificam o interesse deste estudo académico: 

como, quando e porquê, foi fundada a localidade de Alfândega da Fé. A nossa pesquisa iniciou-se 

partindo já do prévio e público conhecimento do foral de D. Dinis de 1294. O que se desconhecia era 

em que contexto surgiu aquele ato fundacional. Era necessário fazer uma análise exegética e 

perceber como se chegou até àquele momento. Adotamos o critério de começar a nossa pesquisa 

consultando as inquirições de 1258 e perceber o retrato que do território que seria o futuro concelho 

de Alfândega da Fé. Complementamos a nossa pesquisa com o recurso a outra fonte as inquirições 

de 1288 promovidas pelo rei D. Dinis. Ambas as fontes informaram-nos que o território dividia-se 

em duas circunscrições senhoriais, Couto de Sambade e Honra de Chacim, ambas dominadas por 

descendentes da mesma família os braganções, representada naquele momento por Nuno Martins de 

Chacim, descendente por via bastarda de Fernão Mendes Braganção.  

Este retrato obrigou-nos a fazer o enquadramento e a contextualização de como aquela 

família obteve o senhorio da região recuando o nosso estudo ao século XI e ao reinado de D. 

Fernando I, o Magno, e a sua sucessão. E porquê? Porque o conflito que se desencadeou entre os 

irmãos, Afonso, Sancho e Garcia pela reunificação do reino paterno, e os consequentes 

desenvolvimentos políticos que se sucederam a restauração da diocese de Braga, o condado 

portucalense, determinaram o futuro político desta região transmontana, como aliás de todo o 

território que é hoje Portugal. A região bragantina oscilou durante esse conturbado período entre a 

suserania dos condes portucalenses e o rei de Leão. Entretanto, a família terra-tenente fidelizava-se 

por matrimónio com a família régia leonesa, à semelhança da família condal. A sucessão de Afonso 

VI e a disputa entre as irmãs Urraca, defendendo os direitos legítimos do filho Afonso VII, e Teresa 

que procurava para o filho Afonso Henriques maior autonomia política e alargamento do seu 

domínio territorial, ampliando o condado com a incorporação dos territórios de Astorga e Zamora 

que haviam sido préstimo do falecido marido o conde D. Henrique, transformaram este território e a 

família que a governava, parte dessa disputa feudal. Disputa que foi resolvida por duas vias, uma o 

casamento entre o senhor de Bragança Fernão Mendes com a irmã de Afonso Henriques e a outra via 

a diplomática com o acordo de Zamora de 1143 entre os primos Afonso VII e Afonso Henriques, 

pela qual o último viu-lhe ser reconhecido o título de rei sob a tutela e suserania de Afonso VII, 

reconhecido imperador das Espanhas. A intervenção régia no território envolvente da área 



 

198 

 

alfandeguense só se verificaria próximo ou após a morte do prócere brigantino com a fundação das 

povoações Freixo de Espada à Cinta, Mós e Urros nas extremas fronteiriças. Os forais régios 

concedidos àquelas localidades no reinado de Afonso Henriques tinham por modelo o foral de 

Salamanca, a principal cidade da região. Outro aspecto que é comum nestes forais é a presença do 

senhor da terra a testemunhar a sua concessão demonstrando que aqueles atos de soberania não 

ignoraram nem foram tomados à revelia do poder político local. Os atos foralengos seguintes 

outorgados no reinado de D. Sancho I, os forais de Bragança, Penas Roias, Rebordãos e Torre da 

Junqueira consolidaram os limites sul e leste da autoridade e soberania do rei português naquele 

território, embora ainda não definitivo. Estes atos significaram que tudo o que ficasse para ocidente 

daquelas localidades e seus alfozes estava sob a tutela e soberania do rei português. E o que se vai 

verificar são atos de soberania régia como a doação de Silhades a Mós e a fundação de Santa Cruz da 

Vilariça que se enquadram nessa política. No entanto, os braganções conservaram importantes 

domínios sob a sua autoridade como Sambade e Chacim alargando os seus limites estendendo-os até 

ao rio Sabor, sem terem para isso obtido a autorização régia. O domínio jurisdicional de Sambade é 

reconhecido por D. Afonso II, passando-se a designar de Couto, mas não determina o alfoz. O rei 

confere aquele estatuto a Sambade porque se encontrava envolvido na disputa territorial entre o rio 

Sabor e o rio Maçãs e pretendia assegurar para a sua soberania os castelos de Vimioso e de Algoso. 

O rei prescinde do exercício de qualquer autoridade em Sambade em troca de tudo o que os senhores 

de Bragança tivessem em Vimioso. Este estatuto jurisdicional é confirmado pelo foral de Santa Cruz 

da Vilariça. 

E chegamos ao ponto de partida da nossa pesquisa que foi o retrato que as inquirições nos 

deram do território em 1258, complementadas com as de 1288. Neste momento o que encontramos 

são a existência das jurisdições de Sambade e Chacim/Balsamão, que se encontravam sob o governo 

da comunidade de Sambade e a tutela senhorial. Dentro do território era esta comunidade que 

promovia a fundação de localidades e de igrejas. Datam desta altura a fundação da aldeia de Sendim 

da Serra na Serra de Gouveia vizinha do alfoz de Santa Cruz da Vilariça, das igrejas de S. Miguel de 

Agrobom e de Castro Vicente, que o arcebispo de Braga vai reclamar para si os direitos eclesiásticos 

sobre aquelas igrejas em vez de serem colhidos pela igreja de Sambade. Este conflito insere-se 

noutro mais alargado que foi a introdução da autoridade eclesiástica do arcebispo de Braga e o 

reconhecimento da sua autoridade na região sob a forma da cobrança de direitos eclesiásticos, porque 

as populações aceitavam a tutela, mas não aceitavam pagar qualquer tributo de reconhecimento. 

No vale da Vilariça, agora enquadrada no alfoz do concelho de Santa Cruz da Vilariça, 

assistiu-se ao aparecimento de novos senhorios. Um foi o mosteiro de Santa Maria de Bouro, que 

recebeu tanto os direitos religiosos patronais como jurisdicionais de S. Pedro de Santa Comba da 

Vilariça por doação de Pedro Fernandes Braganção e da mulher Fruilhe Sanches de Barbosa. Os 
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outros foram a constituição dos senhorios de Martinho Tavaia e de Nuno Martins de Chacim, ambos 

da linhagem bragançã.  

Estas intromissões foram contra o determinado pelas inquirições de D. Dinis que só 

reconhecia os domínios senhoriais estabelecidos antes do avô Afonso II ou que tivessem sido 

outorgados por ato público pelos reis seus antecessores. As sentenças que decorreram dessas 

inquirições determinaram que ficassem sem efeito os exercícios de poder jurisdicional exercidos 

pelos senhores no vale da Vilariça, em Sendim da Serra e em Chacim/Balsamão. O rei só reconheceu 

como jurisdições senhoriais Sambade e Chacim. O território de Balsamão havia sido usurpado 

revertendo essa jurisidição para a coroa porque eram territórios reguengos e só ao rei competia 

exercer a sua autoridade. E é nesse território que D. Dinis decide criar duas novas circunscrições 

Alfândega da Fé em 1294 e a de Castro Vicente em 1305 no território de Balsamão, isolando a 

Honra de Chacim.  

Entretanto, a comunidade de Sambade que até aí havia administrado todo esse território por 

outorga do senhor da Terra, tomou a decisão de trocar de senhor. Em reunião comunitária, o 

concilium, decidiu trocar os senhores de Bragança pelo rei, que os aceitou como seus vassalos e lhes 

conferiu um foral estabelecendo o foro, um território e que se governassem segundo os seus usos e 

costumes.  

Por solicitação dos juizes de Alfândega da Fé, porque as obras do seu castelo naquela vila se 

arrastavam, o rei decidiu, no exercício do seu arbítrio, autoridade e poder, doar Sambade a Alfândega 

da Fé, e subtrair a aldeia de Soeima e doá-la a Castro Vicente, reforçando-lhe o seu alfoz. Estes atos 

arbitrários provocaram uma disputa entre estas comunidades. A primeira entre Sambade e Alfândega 

concluiu-se por um acordo entre ambas e a divisão dos poderes supremos da comunidade. Dos dois 

juizes que a comunidade de Alfândega elegia, o da vila seria sempre eleito por estes, enquanto o da 

terra seria eleito pela comunidade de Sambade, que assim conservaria o seu juiz. A segunda disputa 

foi entre Alfândega/Sambade e Castro Vicente a propósito da posse da aldeia de Soeima, decidida 

pelo rei. Neste caso prevaleceu a autoridade régia, aliás como em todos. Outra disputa que se 

desencadeou na mesma ocasião foi a propósito dos limites de Chacim. Este conflito teve dois 

momentos, um antes da fundação de Castro Vicente e outro posterior. Ambos os conflitos radicaram 

na discordância por parte dos senhores de Chacim dos limites que o rei impôs ao alfoz do seu 

domínio. O primeiro conflito opôs Heitor Nunes de Chacim que não aceitou que o seu domínio fosse 

reduzido só à localidade de Chacim. O segundo conflito teve outro protagonista, João Afonso o filho 

bastardo de D. Dinis, primeiro senhor donatário de Alfândega da Fé, e o mesmo propósito o alfoz de 

Chacim. Em ambos os conflitos os senhores tiveram que se conformar com a decisão régia.  

A revolução administrativa que D. Dinis provocou nesta região entre 1285 e 1294 foi de tal 

ordem incisiva que prevaleceu até à atualidade. Os concelhos que fundou na divisão de Santa Cruz 

da Vilariça, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Alfândega da Fé, conservam hoje autonomia concelhia. 
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Só Castro Vicente e Chacim perderam a importância que tiveram reduzindo-se a freguesias que 

pertencem respetivamente aos concelhos de Mogadouro e de Macedo de Cavaleiros.  

A política de D. Dinis também teve efeito no domínio religioso. As paróquias que existiam 

antes da reforma tinham autonomia patronal na nomeação do pároco e na administração dos bens 

dessas igrejas. O rei chamou a si o direito de patrono retirando-a às comunidades locais. Das igrejas 

comunitárias que existiam naquela altura, Santiago de Torre da Junqueira foi substituída por 

Santiago de Adeganha, Santiago de Torre de Moncorvo substituíu Santa Cruz da Vilariça, as mistas 

comunitárias e senhoriais Santa Maria de Sambade e as suas sufragâneas S. Miguel de Agrobom e S. 

Vicente de Castro Vicente, e Santa Comba de Chacim passaram todas a pertencer ao padroado régio. 

O rei fundou novas paróquias nas novas localidades S. Bartolomeu de Vila Flor e S. Pedro de 

Alfândega da Fé. O arcebispo de Braga ainda tentou que o rei dividisse S. Pedro de Alfândega da Fé 

em duas paróquias, sendo a nova, Santa Maria de Alfândega da Fé passaria para o padroado 

arquiepiscopal. Opôs-se o abade nomeado. Mas em 1325 tudo estava preparado com o 

consentimento de João Afonso, o senhor donatário. As rendas estavam divididas, o património 

também e os respetivos párocos nomeados e apresentados. A morte do rei e a execução de João 

Afonso impediram a prossecução do acordo de divisão. E a igreja de Santa Maria de Alfândega da 

Fé nunca chegou a existir, como também terminou a primeira experiência do senhorio donatário.  

Outra ação política de D. Dinis foi a criação de mercados protegidos e seguros pelo rei nas 

localidades de Torre de Moncorvo, Vila Flor e Alfândega da Fé. Mercados que se articulavam com 

outros que existiam nas localidades vizinhas de Mogadouro, fundado em 1272, e de Mirandela, 

também fundada no momento em que lhe foi concedida foral, à semelhança das localidades 

nomeadas. O que se pode observar é que nesta região da Vilariça há uma grande concentração de 

mercados só semelhante ao que se passava nas localidades vizinhas situadas na margem sul do 

Douro. Essa concentração leva-nos a concluir que o privilégio de feira pretendia atrair moradores 

para estas localidades fronteiriças, mas também revela que na região havia um intenso tráfico 

comercial que o rei não ignorou. O rei ao conceder o privilégio de condições segurança e isenção a 

vendedores e compradores que frequentassem essas feiras e se deslocassem entre elas, tencionava 

conservar o tráfico comercial que existia. 

Durante os reinados de Afonso IV e Pedro I o poder local foi reforçado com o alargamento 

do órgão colegial que as governava. Aos juizes juntam-se os vereadores e procuradores. Alfândega 

da Fé embora tivesse um castelo não tinha alcaide, aliás como Vila Flor. Só os castelos de Torre de 

Moncorvo e de Mogadouro tinham esse funcionário régio. Os funcionários régios que residiam em 

permanência em Alfândega eram dois tabeliães. Neste período a vila de Torre de Moncorvo assume 

um papel centralizador. Ali se instala o corregedor da comarca, o almoxarifado e o meirinho, três 

oficiais de nomeação régia, que a partir dali administram o território envolvente: os concelhos de 

Freixiel, Vila Flor, Vilasboas, Alfândega, Castro Vicente, Mogadouro, Penas Róias, Bemposta, 
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Freixo de Espada à Cinta, Urros, Mós, Vilarinho da Castanheira e Ansiães. Chacim estava sob a 

alçada de Bragança. 

O reinado de D. Fernando vai trazer uma nova conjuntura que introduzirá alterações 

estruturais. Essa conjuntura será consequência dos acontecimentos políticos que se verificaram no 

reino vizinho de Castela. Acontecimentos que envolverão todos os reinos da Península Ibérica e que 

têm ramificações internacionais. O conflito entre Pedro I de Castela e o seu irmão Henrique de 

Trastâmara vai-se precipitar quando o primeiro é assassinado pelo segundo em Montiel. A guerra 

que se vai suceder radica na disputa do trono castelhano. D. Fernando vai intervir para reclamar os 

seus direitos linhagísticos. O duque inglês de Lencastre vai intervir pelos mesmos motivos. Henrique 

para sobreviver a este conflito pede apoio ao rei de França. Este conflito vai ser um turbilhão de 

interesses. 

Para suportar as despesas com os exércitos liderados pela aristocracia, D. Fernando vai-se 

socorrer das rendas concelhias para pagar aos nobres aquantiados e seus vassalos. As despesas da 

guerra vão pressionar as débeis rendas concelhias. O território da Vilariça será palco de confrontos e 

da passagem de exércitos que vão degradar as estruturas militares e despovoar as localidades. A 

ordem que prevaleceu nos dois reinados anteriores dá lugar a um estado quase anárquico que 

promove a ascensão de elementos pertencentes à nobreza vilã que compõem as hostes.  

O reinado de D. Fernando introduz uma nova feudalização do território, a emergência dos 

senhores donatários. Ela vai ocorrer em dois momentos do seu reinado. O primeiro em 1372 quando 

o meirinho-mor da comarca de Trás-os-Montes e Beira, João Rodrigues de Portocarreiro, recebe do 

rei a doação de diversas localidades na região entre elas Vilarinho da Castanheira, Ansiães e 

Alfândega da Fé, para pagamento das despesas que teve com a sua hoste. Também pelos mesmos 

motivos serão agraciados outros elementos da nobreza cortesã com a doação de jurisdições e rendas 

régias na região. O segundo momento ocorre em 1381/82 quando emergem duas importantes 

personagens, o fidalgo castelhano Fernando Afonso de Zamora e Vasco Peres de Sampaio. Enquanto 

o primeiro é claramente um emperogilado, um castelhano petrista refugiado, que recebe ampla 

doação para recompensar o seu estado, o outro, nobre de baixa condição, vai aproveitando as 

fragilidades para ganhar património. Obtêm primeiro as aldeias ermas do alfoz de Alfândega da Fé, 

Legoinha e Cardenha, e depois os concelhos que foram de João Rodrigues Portocarreiro, Vilarinho 

da Castanheira e Ansiães. O crescimento do seu estatuto permitiu que recebesse os bens patrimoniais 

dos desertores em Vila Flor, em Chacim e outras localidades.  

A morte de D. Fernando e o interregno dinástico que se sucedeu foi benéfico para a 

consolidação da nova feudalização. O modelo da doação de bens régios a apaniguados foi seguido 

pelo regedor, o mestre de Avis, e incentivada por ele através do seu agente na região Rui Pereira. A 

morte de Fernando Afonso de Zamora permitiu a ascensão de Vasco Peres de Sampaio e a sua 

consolidação territorial ao receber os bens que foram daquele importante fidalgo castelhano 
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nomeadamente Torre de Moncorvo, o importante centro do poder régio na região. No entanto os 

interesses do mestre de Avis em ascender à coroa implicaram alterações no jogo de poderes 

senhoriais. No interesse do mestre importava consolidar a aliança com uma importante linhagem 

beirã, os Cunha, representada por Martim Vasques da Cunha e pelos irmãos. Isso levou à celebração 

da aliança matrimonial entre Isabel Pereira e Gil Vasques da Cunha, que se concretizou na doação de 

Alfândega da Fé e sua anexa Castro Vicente, retirada a Vasco Peres de Sampaio.  

Tanto Gil Vasques da Cunha como Vasco Peres de Sampaio tinham no seu séquito diversos 

cavaleiros que importava agradar pelos serviços que lhes prestavam. Gil Vasques da Cunha doou ao 

seu vassalo Rui Gonçalves dos Cortiços (Alcoforado) a vila de Castro Vicente, Penas Roias e 

Bemposta. Enquanto Vasco Peres doou algumas aldeias no termo de Ansiães ao seu vassalo João 

André. Ambas as doações foram consentidas pelo rei D. João I.  

Entretanto e dentro da mesma fórmula, outra importante personagem ia trilhando o seu 

caminho desde o seu domínio regional no Alto Douro beirão. Pedro Lourenço de Távora já havia 

sido beneficiado por D. Fernando com doações régias, consolidando o seu domínio regional. O novo 

rei nomeou-o para o cargo cortesão de reposteiro-mor ampliando-lhe o seu património com doações 

em Trás-os-Montes, que culminou com a doação dos bens confiscados a Gil Vasques da Cunha. 

Nos últimos anos do século XIV dois senhores dominavam a região da Vilariça: Vasco Peres 

de Sampaio e Pedro Lourenço de Távora. Estava consolidado o novo modelo de feudalização sob a 

tutela régia. Um novo poder que não substituiu o poder local antes pelo contrário representava e 

aproximava o rei junto desse poder. Os novos senhores dispunham das rendas, portagens e direitos 

régios dessas localidades, nomeavam funcionários nomeadamente coudéis e tabeliães, davam posse 

ao juizes, vereadores e procuradores locais, exerciam a apelação em primeira instância. Esse 

património era-lhes doado em regime de jure e herdade que eles dispunham, podendo legar aos seus 

descendentes. Embora a fórmula jurídica adotada era enquanto sua mercê e vontade prevalecesse, o 

rei salvaguardava que a qualquer momento ele ou os seus descendentes podiam reverter a doação. 

Por isso sempre que havia alguma transmissão os descendentes pediam a confirmação das doações e 

privilégios concedidos.  



203 

 

 

ANEXO:  

Quadro 11: Quadro descritivo do foral de Vila Flor: 

 Foral de Vila Flor (24/05/1286) – Treslado da Chancelaria 

1286-maio-24, Lisboa – IAN/TT, Chancelaria de D. Dinis, lv 1, fls 166v a 169 

Compromisso de 

autonomia 
In primus mandamus que non detis vobis nec progénie mee <nostre> nec nullo homine pro homicídio nisi VII ad palacium per concilium et per manum judicis  

Autonomia jurisdicional Et in nullo pacto nec in aliquae calumpnia non intret meus meyrino nec judex de vestro concilio 

Terra de fronteira isenção 

de fossadeira 

Obrigação de defender a 

localidade 

Et vos homines de Villa Frol non faciatis fosatum nec detis fossadeyram quiz estis in frontaria ergo si venirint mauri aut mali chistiani ad terram scorrelos ad posse et tornent se ipsa 

die ad suas casas non intret ibi nuncius nec manaira de nullo homine per foro de Villa Frol 

Crime de rapto Et qui in termino de Villa Frol filiam alienam rapuerit contra sua voluntatem pectet XXX maravedir medios ad palatium et medios ad rancorosa et exeat homizieyro 

Estímulo ao povoamento - 

Relativo aos peões e 

cavaleiros 

Mandamos quod qui militem de vostro concilio occiderit pectet mille solidus et si eum desonrraverit pectet D solidus medios ad militem et medios ad palatium et per istud pignus sit 

sive totis calumpniis 

Sed peones et milites in morte et in feridie et rauso unum for habeatis in villa  

Et damo vobis per foro quos miles de ipsa villa stet per infatione de aliis terris in juditio et in juramento cum duobis juratoribus 

Estímulo ao povoamento 
Et qui qui domum hedificaverit aut víneas aut suam hereditatem honoraverit et uno anno in illa sederit se postea in alia terra habitare volverit serviat ei tota sua hereditas ubi cumquiz 

habitaverit et si volverit eas vendere vendat cui volverit per foro ipsius ville.  

Privilégios para cativar 

povoadores - homiziados 

Et homines qui de sua terra exierit cum homicidio aut cum muliere rausata vel cum alia calumpnia excepto qui non vendicat muliere alienam et tornet se ad domum ipsius ville sit 

libere et defensus per vostrum foro 

Penalidades 

Et si homino de quacumque terra veniret cum inimititia aut cum pignore postque in termino ipsius ville intraverit si inimicus eius post ipsam introierit et ei pignus abstulerit aut aliquod 

malum fecerit pectet domino qui tenerit ipsam villa D solidus et dupplet pignus que abstularit et livores quos fecerit 

Et qui homines ipsius ville pignoraverit et in concilio non petierit ad diretum pectet domino eiusdem ville LX solidus et dupplet illa pignora suo domino  

Et homo de alia terra que militem ipsius ville descavalgaverit pectet LX solidus 

Et qui hominem ipsius ville presierit pectet XXX maravedis rancoroso et VII palatio 

Et si homo eiusdem ville presierit aliquum homine de alia terra pectet V solidus 

Sobre fianças 

Et si homino predicte ville per aliquam fideiusoria per medium annum non fuerit requisitus sit liber de illa e si mortus fuerit mulier e fillis eius sint liberi de ipsa fideiusoria de super 

cabadura ad XXX dies de fideiusoria de habere quod habebat dare quando illud dederit sit liber fidevissor de sanamento quando fiadoria fiaverit sempre stet fiador ille et sui filii et si 

non habuerit filios qui recipiam sua bona stent semper fiadores qui eiram disrumperit pectet LX solidus Et in hoc non habeat  palatium 

Privilégios para cativar 

povoadores 

Maurus qui fuerit christianus vel servus et ad ipsam villa venirit sedeat solunctus et liber 

Sobre separação 

Homino qui muliere sua leyxaverit pectet unun denarium 

Et si mulier lexaverit suum maritum pectet XXX maravedis medios ad palatium et medios ad maritum suum 

Et qui eam emparaverit ad suum maritum pectet X solidus cotidie et de ista calumpnia mediam ad palatium 

Violação 
Et sit fuerit mancipia in cappillo aut cum touca et venirit rascado se per carrariam et dixerit talis homo habiut me cum companiam per fortia salvet se cum doze et si non potuerit se 

salvare pectet XXX maravedis et VII ad palatium et si non venirint se rascando usquem terciam diem virec sive tertium et exeat de calumpnia de anno in anno 
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FORO 

De anno in anno quando veniret dominus nostro ad ipsa villa detis in sua parada foro duplatum de Sancta Cruce scilicet  

quatoros panes  

et duas octavas de cevata  

et duos denarius 

Fazendeira 

Miles cuius suos caballus de sella mortus fuerit aut mulier obierit aut aliam duxerit non faciat postam nec fazendeyram usquem annum 

Mulier orfana non faciat posta nec fazendeyra quo usquem habeat maritum 

Mulier vidua non faciat posta nec fazendeyram ergo si habuerit filiu in sua casa de XV anis 

Garantias Et non solvant homines ipsius ville pignora per domino nec per meyrino nisi per suo vicino 

Pousadia Et non dent pousada per foro ipsius ville milites nec alcaldes nec abbates nisi pedones per manum maiordomi sive judicie 

Crimes 

Et qui viciunum fuerit occiderit et in domo sua fugierit qui post illum intraverit e ibi eum mataverit pectet trecentos solidus 

Et qui mulierem alienam percusserit pectet trecentos solidus et VII ad palatium et ad maritum suum ilos qui remanserit et palatium dominum regi set epíscopo habeat calumpnia et 

eclesia de istis tribus qui eos rumperit pectet mille solidus 

Et quem percusserit persbiterum pectet (quigentos) solidus et unam mealia de auro et si nega[fl. 168]verit juret cum VI vicinius bonis et ille ser septimus 

Fianças 

Et homino ipsius ville qui per fideiussore intraverit si contentor cum non sacaverit quale fideiussorem fecerit talem pectet et si contentor habuerit mitat illum in manus sine calumpnia 

et in cepo et exeat de fideiussoria et si non miserit cum in sua porcione non exeat de fideiussoria et si nolverit eum recipere in porsionem faciat testes de tribus vicinus et non 

respondeant in ipsam villa palatium non der persequisam per ulla calupnia et si firmaverit cum tribus judicibus sine alcaldibus pectet et si non firmaverit non pectet 

Herança dos clérigos 

Cleriquos qui suas casas habuerint et raciones tenerint si non fecerint per quo suos ordines perdant nunquus perdant suas domes nec suas raciones et quando obierint sui parentes 

hereditent suos haberes quos cura magis habuerit et ubi mandaverit suos haberes cum suis linguis ibi prestet et sine linguis obierit sui filii ut sui parentes magis propinquiores 

hereditentur et dent terciam parte per animabus eorum. 

Contra os atentados 

senhoriais 

Pelagos nec mons nec rivulos non sedeat deffensi in ipsa villa nec vicinis terminus 

Atuação dos juizes ou 

alcaides 

Judex vel maiordomos si nolverint recipere directum vel fideiussorem super pignora quanto tenerit mantent cum sine tota calumpnia excepto que pectet singulos peles de conellus 

Herança dos moradores 

Illi que ibi habitaverit qui de post fuerit de dare et ipse qui eum occiderit nichil dent et si ibi parentes habuerit securent eam totus homo de ipsa villa qui filium aut filiam non habuerit 

(et fuerit) manarius dent per sua anima usque ad medium de suo habere ubi illud mandaverit per sua linguam et si sine lingua obierit dent de suo habere quinta parte per sua anima et 

illud de magis recipiant sui parentes magis propinquiores quando habuerit de ambabus partibus similiter sit de muliere manaria 

Sobre os que vierem por 

mal 

Totus homo qui ad ipsam villa venerit cum inimicitate et suus inimicus post illum venerit securer eum et dent illi de segurancia super quator hominibus moctum centum maravedis si 

hoc non fecerit exeat de villa et qui eum colligerit aut emparare pectet centum maravedis.  

Crime de violação Et non prestet illi per mortem hominis aut per rausum de muliere que calupnias habet det CCC solidus et exeat de villa et de toto suo termino per inimico 

Furto 
Et qui cum colligerit pecte CCC solidus et si non viret cum XII quer non colleger cum nec dedit ei panem per totum furtum qui fuerit arrancado perlide vel per ferru duplet ei cum LX 

solidus ad racurosa et novies ad palatium 

Crime de homicídio 

Qui fuerit demandatus per rationem ominis quem mactavit ad traiconem lidet et si occiderit pectet mille maravedis et si non habuerit unde eos pectet faciant de illo justicia sine de 

aleyvoso et de traydore si eos portaverint exeat de ipsa villa de suo termino per aleyve et deribent ei suas casas et per istam vocem vicinus ad vicinum det directum et non ad judicem 

nec ad maiordomum 

Sobre as queixas ou 

participações de atos 

violentos 

Penalidades 

Et qui istam vocem demandaverit primo juret com tribus parentibus plos chegatis qui in tota villa fuerit quod non demandent eum per alia malamquerentiam sed quod mactator et 

percussor fuit de suo parente unde obiit et si parentes non obierunt cum quibus vicinis et si istud non jurar ut non respondeat illide sanguine deroto cum lancea aut cum spata aut cum 

cultello qui cum istius percusserit et inde non obierit pectet XXX maravedis et VII ad palatiam ad judice aut maiordomum nichi responde aut sine rancoroso judex de ano in ano sedeat 

judex prendat septima parte de calupniis quaes sacaverit et si dominus habuerit querimoniam de illo det sibi [fl. 168v] directum per mano viros judicium sive alcaldium 

Que percusserit suum vicinium cum petra aut cum fuste pectet XX maravedis si sibi firmatum fuerit si non juret cum V vicinius 

Si percussit cum manibus aut cum pede (aut) aminasseverit pectet IIII maravedis ad racuroso si firmaverit et si non habuerit firmam et si salvet se cum V 

Quem percusserit suum vicinium in sacrata cela aut in concilio preconizato aut in apelido pectet LX solidus medios ad alcaldes sive ad judices et medios ad concilium et VII ad 

palacium et ad querelosum suam calumpnia quomodo sursum resonat 

Toto homo que ensarrata fuerint in domo sua cum arme pectet ei CCC solidus et VII ad palatium si firmaverit et si non jurar se com V 
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Senhorio régio exclusivo Damus etiam vobis per foro que non habeatis alium domino nec regem aut suum filium 

Liberdades 
Et si homino ipsius ville qui deserdatus fuerit et per sua manum non pectaverit quomodo se tornet ad sua hereditatem ubi illa fuerit sine ulla calumpnia 

Et totuus homines ipsius ville qui hereditatem haverit in alia terra non faciat fossatum per foro eiusdem ville  

Isenção de Lutuosa In ipsa villa non detis assaz nec luytosam 

PORTAGEM 
Et de todo portadigo qui veniret ad ipsam villa ubi pousaverit prendat in terciam de caballius et de mulas singlos solidus de bove et de assino III que tolher pignoram in casa pectet V 

solidus et que tolhit in via pectet X solidus 

Não cumprir as sentenças Que reffretaverit judicium de alcalde vel judice pectet V maravedis 

Solidariedade Et vicinus qui petierit fielem et cumperaverit ad suum vicinum et non veniret ad eum pectet X solidus 

Duração da função (de sol 

a sol – todo o dia) 
Et vostri judices sive alcaldes judicem de sole ad solem 

Litigância entre vizinhos Et si baralaverint duo vicini et veniret ad eos alcaldes aut judex et dixerit in cautos vos qui non baral(h)etis et non se calarint pectet I maravedi ad alcalde aut (ad) judicem 

Furto De furto descoberto detis domno suo totum suum habere duplatum et novenas percatis cum palacio et alcaldes aut judices talet aurelias latronis 

Reincidência no furto, 

pena de enforcamento 
Et si alia vice furtaverunt inforquem eum 

Falsas informações 
Totus vicinus qui perierit singurantiam com tribus viciniis aut cum uno alcalde aut cum uno judice et non fuerit sibi data pectet ei revelhos V maravedis Et si transnoutaverit pectet X 

maravedis 

Incumprimento de 

fianças 

Que dixerit non habeo hominem qui me levet super cabo <det> fideiussorem em L maravedis usque ad terciam diem et si non (dedit) pectet L maravedis et postea det fideiussores in 

quatuorcentis maravedis; Et si eos non dederit prendant cum alcaldes aut judices cum rancoroso et si non fecerit cadat eius in perjurium que rancoram misit ad alcaldem et non 

cheguerit eum ad directum cada ei in perjurium 

Violência sobre mulheres 

Et qui filia aliena levaverit rausata et illa non fuerit sua voluntate ducat eum unde levavam et si fuerit ad suos parentes pectet CCC solidus et exeat inimicus et si fuerit cum suis que 

venerit exeat ambo inimici 

Et qui mulierem alienam levaverit prendant ambos et mictant eos in manus mariti sui et faciat de eis inde sua voluntatem 

Que mancipiam recipit et ipsam fuerit rogata et alquis se transunserit et levaverit illam per suam voluntatem non coligant eam sui parentes sine plazimento sui sponsi et si colligervit 

eam pectet ei CCC solidus et VII ad palacium et exeat inimicia 

Os alcaides são nomeados 

pelo conselho 

Que mem cauti quor posuerit alcaldes per mandatum concilii sunt outorgati quomodo si jacerit in carta 

Chamamento (apelido) Et homo ipsios ville qui non fierint in apelido cum sive vicinis pectet I maravedi et si dixerit que non audivint juret cum duobus vicinus bonee 

Proteção das culturas 

contra animais 

Des quando tenerit huvas e tibi intraverit mula aut caballus aut asinus aut porco aut capra pectet M maravedis, des quando non tenerit huvas I solidus 

De orto et de qualibus arbore que teneat fructus ille qui in ea intraverit si eia firmatum fuerit pectet LX solidus et si ei firmatum [fl. 169] fuerit juret se V de quantis nocibus in ista 

carta est scripte de ipsis respondeatis et aliis 

Limites 

Son termini noto dicte ville de Villa Frol quos ergo superdictos domine rex una cum dicta uxore mandamus et concedimus vobis popularatoribus de Villa frol est ista:  

sahez per Fontem de Vite deinde ad Portum de Godeyros ubi stant molendinus deinde ad Focem de rivulo de Freyxeno deinde ad Portum de Boedo perque passant de Val Longo 

Valariciam contra Sancta Cruce deinde directu contra Silhade per ubi in alio tempore dividebantur terminus Sancta Crucis Mohes deinde per serram de Gouvea deinde sint vadit per 

cautum de Sambadi deinde per Burgaa deinde sint vadit per Falagoziam et per finem de Pias deinde ad Crucem sit dividit cum Freyxeel deinde per sine de aldeya de Vite ut videbat 

Villarinio cum Sancti Cruce de in intreveritit ad Fontem de Vice. 
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