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 Respondo aos interrogatorios que faz menção, e vierão no papel de 

Letra redonda que vossa Excelencia Reverendissima nos entregou. 

 

  

    Nobre, e notavel villa de castello de vide Provincia do Alemtejo, e Praça 

de Armas Bispado, e Comarca da cidade de Portalegre, da qual dista duas 

legoas, e outras duas da raya de castella, e ha de Marvão para o nacente, e 

sul. He antiquíssima, e povoação, e foy comtemporanea Norba Cezarêa, e 

antes desta ser aruinada já existia esta villa deu-lhe foral Pedro Annes; 

chamou-se antiguamente villa da vide, he cercada de muros fortes com quatro 

portas, tem forte Castello obra não de El Rey Dom Denis porque he mais 



antiguo, o que se entende por Couza Certa, he que o dito Rey fez a Torre da 

omenajem, e no castelo faria alguns concertos: senhor della o Infante Dom 

Affonço seu Irmão, que por muitas vezes intentou Cercala de Muros o que lhe 

impediu com muita gente de Armas, goza de voto in cortes com acento no 

banquo onze. 

 

   Tirada esta noticia, e ja approvada do 

   Diccionario Geografico do Padre Luiz Car- 

   dozo da Congregação do Oratório. 

 

 Tem esta villa de castelo de vide em dés de Agosto feira de são 

Lourenço franca, e outra em quinze de Ianeiro dia de santo Amaro franca: e 

he de grande trato de panos saragoças, e baetas, e xadrês. He abundante de 

Carnes de xasina de porco, mata [por] anno mais de oito mil porcos, e com 

boa Satisfação. Consta de tres Paróquias que são estas: Santa Maria da 

Deveza, que foy primeiro huma Ermida edeficada na era de Cezar de mil, e 

trezentos e quarenta e nove, e Na de christo de mil e trezentos e onze por 

Lourenço Pires, e por sua mulher Domingas Ioannes, he matris e o seu 

Parocho Vigário, antiguamente reitor; A segunda Paróquia dedicada a são Ioão 

Baptista he da Ordem de são Ioão de Malta o Parocho antiguamente era 

vigário, hoje se intitula Prior: he Comenda das Religiozas Maltezas de 

Estremoz; A treceira he esta minha freguezia Paróquia com o Patrono della o 



Apostolo são Thiago Mayor, e he do Padroado Real, o Parocho he Prior, e o 

he tambem da villa da Povoa, E meadas, distante duas legoas della, 

Aprezentação he de sua Magestade Fidelissima, e da sua Real Coroa esta está 

dentro desta mesma villa, e Praça de Castello de vide chamado o Bairo da 

Aldeya que // [...] he dos Lavradores que algum dia nella moravão, e ja hoje 

está diminuta dos dittos Lavradores e terá sinco Lavradores, e os mais 

morrerão, e se forão para as outra freguezias; della se avista a villa da Povoa 

E meadas, e a villa de Niza, e a villa do Envendo da beira, e a villa de 

Montalvão, e a villa de Alpalhão, e a villa de são Ioão de Gafete, e a villa do 

Gavião, e a villa de Marvão, não se descobre mais por ter defronte a serra de 

são Paulo: He sem nave alguma, tem ha Capela Mayor com seu retabolo 

antiguo, nelle está hum sacrário com o santíssimo Sacramento com o Patrono 

são Thiago Mayor, tem ha Imagem de Nossa [Senhora] do Livramento, e os 

Evangelistas são Ioão, e são Matheus, tem hum altar do senhor Crucificado 

milagrozo e tem os seus devotos que lhe fazem sua festa está da parte de 

Epistola fora do arco. Tem outro altar da senhora do Emparo da parte do 

Evangelho e tambem Com a mesma devoção, tem outro Altar de santa 

Thereza algum dia santa Apolônia Capela particular que instituío o 

Lencenciado Ioão vivas Barbas Prior proprietario desta mesma Igreja Com 

missas, Cada hum anno na mesma Capella, tem outro Altar da senhora da 

Encarnação, de Pedra Lavrada a moderna o arco, e Com sua trebuna de 

Madeira dourada, e tem quatro missas pelas quatro festas do anno por lha 



deixar huma devota, has propriedades de rais que rendem sinco mil e 

quinhentos reis cada hum anno; tem hua capella de Santo Antonio de Lisboa 

com seus devottos que lhe fazem sua festa, e lhe ornão o seu Altar está 

pegado a elle outro altar de São Gregório, Cujo não se diz Missa por ter pouco 

vão. E da outra parte para o poente está o Baptisterio Batismal. Tem mais 

outro de Santa Anna por lhe trazerem a sua Imagem da Ermida que se aruinou 

detras do Castello, e Cujo Altar algum dia hera de são Bento donde existe 

ainda a sua Imagem Com muita devoção; são oito Altares. Ha nella as 

Confrarias actuáes são Thiago, Patrono dos mercadores desta villa haverá 

perto de noventa annos que foy approvada pelo Ordinário, e as mais são por 

devoção a senhora do Amparo, Santo Christo Crucificado Santo Antonio. O 

propietario o Prior aprezenta o Cura, e thezoureiro desta mesma Paroquial a 

quem paga da sua Côngrua, ou dízimos que lhe toca a sua parte e algum dia 

aprezentava o cura da villa da Povoa e meadas e o Thezoureiro a quem paga o 

que lhe toca por o rapta [sic]; 

 Tem de renda esta Paroquial Igreja de São Thiago entre todos os 

dízimos, senteyo, trigo, milho, e mialheiros, e tudo o mais, // [...] hum anno 

por outro rende cento, e Sincoenta mil reis estes Captivos, e destes se pagão 

as propinas per annum, ao tudo oitanta mil reis antes mais para sima: Os 

dizimos das Igrejas de castelo de vide e villa da Povoa e meadas, se partem 

da maneira seguinte: Faz-se o monte em tres treços primeiro terço he para as 

dignidades da cidade da Guarda por aver sido Portalegre antiguamente deste 



Bispado, e dos dois terços se fazem sette partes das quaes, sinco são para o 

senhor Bispo de Portalegre e duas para o seu Cabido, e os outros dois terços 

do principal se partem tres quinhões destes Leva hum a Comenda e os 

ben[e]ficiados de santa Maria da Deveza e os outros segundos que restão se 

partem em sinco partes das quaes duas são para a fabrica da Guarda, e duas 

para o Prior [pro]prietario de são Thiago e ha parte para o Prior de são Ioão 

Baptista de Malta. Tem esta minha freguezia fogos duzentos, e quarenta e 

Sette pessoas de confissão e Comunhão seis centas, e vinte sette, de 

Confissão menores cento e quinze, são o numero a tudo sette centas e 

quarenta e duas pessoas. Esta Paroquial Igreja está a frente da fonte do 

Martinho, e da serra de são Paulo, donde os Castelhanos Combaterão esta 

Praça para a ruinarem, da porta principal está para o poente junto a ella a 

muralha que está emtre meyo o Cural do Conselho sincoenta passos. Está 

para o nacente, e Sul ou soão a porta travessa para a carreira de são Thiago 

rua primeira da freguezia, outra porta da mesma parte serventia da 

Sanchristia está toda ao temporal, e não tem naves algas tem o seu Coro, e 

antiguamente tinha o seu Órgão para as funções e festividades da Igreja; E he 

piquena e tem de regalia por antigua que foy a primeira freguezia, Sahir ainda 

della a prosição da Resurreição de Christo Senhor Nosso, depois da 

Resurreição da matris que sahe primeiro, e tambem a do Corpo de Deos, 

assistidas estas Com todas as Confrarias, e Com o Clero que serão setenta 

Com pena de Excomunhão, e outra Com pena pecuniaria se faltarem por ser 



mais antigua, que era o Rey Salvador do Mundo que he a primeira Hermida 

desta Parocial [sic] Com huma  Cappela Mor só Com seu Throno e trebuna, 

nelle está ha Imagem de nossa senhora do Pilar que algum dia tinha 

Irmandade está da parte do Evangelho o Rey Salvador do Mundo, e da Epistola 

hum senhor Crucificado, no terramoto teve ruína em ha parede está ja 

reparada: está outra Ermida do Appostolo santo Andre com cappela Mor só; 

Está outra Ermida do Appostolo são Pedro he Igreja bastante com sua Capela 

Mor donde está ha Imagem de Nossa Senhora de Nazareth, e Apostolo são 

Pedro Com sua sanchristia tem os Padres // [...] por devoção de lhe Cantarem 

Missa com seu Sermão, e a armação no dia vinte e nove de Iunho e algum dia 

tinha Irmandade: tem outra Ermida da Imagem da Senhora da luz Capela 

particular Igreja com seu alpendre e sanchristia, tem Capela mor com a 

Imagem da Senhora da luz esta senhora he milagroza dos olhos, donde com 

correm romeiros desta villa e redores em o dia da primeira oictava da festa 

de resurreição de christo senhor Nosso se faz festa com Missa Cantada e 

sermão, que manda dizer o instituidor da dita Capela, tem outra Ermida de são 

Sylvestre com sua Capela Mor donde está o Santo, e tem seus mordomos que 

se lhe faz festa nesta mesma primeira oictava da Paschoa nesse mesmo dia, 

dondo Concorrem todo este povo de castelo de vide, e de fora; e andando as 

bestas ao redor da Igreja do Santo tres voltas tem por fé não terem dor de 

barriga e porteção do santo, salva a fé: tem ha ponte de Cantaria só com hum 

arco na ribeira de são Ioão esta se acha Com sinco asenhas neste destricto 



desde o Lagar de Dom Ioão athé ao Lagar de Antonio de Torres, esta moem 

todo o anno pam de Senteyo só, e quatro tambem serve de Lagar de azeite 

tem dois pizõens que estão derubados por não haver misterio delles se não no 

tempo de guerra, por estarem debaxo da artelharia. Tem as fontes seguintes: 

Fonte de Pero Boy, fonte do Souto, fonte do Cortisso, fonte do porto da Povoa 

e meadas, fonte dos Corolheiros, estas nunca se Secarão no tempo da seca: 

Estes Engenhos moem todo o anno da agua que nasce do cano sitio das Lags 

pretas hum grande safredo de penhasco de Pedra, donde rebenta a dita agua 

que principia a ribeira de São Ioão athé se ajuntar  com a ribeira da vide deste 

termo, e as tais duas ribeiras se ajuntão no rio de sever tem este districto se 

são Thiago estes emgenhos e ribeira: tem ortaliça azeite vinho, fruta de 

Guarda; e estas agoas livres sem penção alguma, tem Castanha e tapadas 

donde se samea senteyos, milhos sevadas e a mayor abundancia dos frutos 

desta terra he senteyo, tem borregos chibos e bezerros, e bácoros: tem 

Correyo que vay buscar cartas no sábado a cidade de Portalegre, e na quarta 

feira seguinte as leva, e desta villa de Castelo de vide há capital do Reino 

dista trinta e tantas legoas que he a nossa Lisboa; Estas noticias referidas 

assima da minha Paroquial Igreja e freguezia de são Thiago desta villa he só 

della do seu distrito,  e ter eu Conhecimento de muitas Certezas, e conhecer á 

sette annos que vivo em esta villa e Paroquial Jgreja por merce de Sua 

Magestade Fidelíssima que ma deu de propriedade, e Collado nella em oito de 

Iunho de 1752 (e Pro não achar mais notiçias da dita Parochial Igreja e 



freguizia, reprezento o papel escripto a Vossa Excellençia, em Mayo 18 de 

1758. 

 Súbdito, e homilde vr. e cap.  o Prior Domingos de Figueiredo // 

 

 

    

    

    

    

 

 

 


