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 Da parte do Excelentissimo e Reverendissimo senhor Bispo de 

Portalegre meu senhor me foi aprezentado hum memorial para informar sobre 

o que se pertence saber desta terra e do mais que se expressa no dito papel a 

que respondo o seguinte. 

 

 Castello de Vide Villa de Portugal, fica no Alemtejo, he da Comarca e 

Bispado da Cidade de Portalegre da qual dista duas Legoas; hé Villa Notavel, 

e Nobre com voto em cortes no banco onze; tem por armas hum castello 

Cercado com huma Vide, dizem alguns que a estas armas, e a este nome deu 

ocazião huma grande Vide que teve o castello, querem outros com 

paranomasia que esta Villa se chame = castello de Vide = por que devide 

Portugal de Castella, pois está na araia em distancia de duas Legoas. 



 O Castello he obra de El Rey D. Dennis, e foi senhor della o Infante D. 

Afonsso seu Irmão. 

 He de El Rey, e he Alcayde mor desta Villa, o Conde meyrinho mor do 

Reino // [...]; está cituada mais em monte do que em Valle, e menos em 

campina. 

 He prassa de armas Cercada de muros bastantemente fortes, tem nelles 

quatro portas para entradas e sahidas que são a porta da Aramenha para as 

partes de Marvão, e Portalegre = a porta Nova para a parte de Castella, e as 

portas de são Ioão, e são Pedro para as partes do Reino, e esta porta de são 

Pedro he dentro do Castello; He este murado, e fechado sobre si, e está 

cituado para a parte do Norte, e há dentro delle mais de cento e sincoenta 

Vezinhos, e tambem a Igreja de Nossa Senhora da Alegria com hum Convento 

que mandou fazer Dona Marianna Eugenia para nelle viverem Freyras 

Fransiscánnas, o que não tem sido effeito por se embargar dispois de feito por 

parte de El Rey Com o fundamento de estar próximo ao Armazém da polvora, 

que está dentro do mesmo Castello, e aos muros delle. 

 Consta esta minha freguezia de Santa Maria da Deveza Matris desta 

Villa de Castello de Vide de mil e sem Vezinhos, e tem quatro mil pessoas de 

confição e Comunhão; tem mais duas freguezias que são a Parochial Igreja de 

são Ioão Baptista que he da Malta, e a Parochial Igreja de são Tiago a qual he 

de El Rey e tem ambas Priores que dirão o mais // 



 Desta Villa Como fica em monte se descobrem as villas seguintes = a 

Villa de Marvão que dista huma Legoa = a Villa de Niza que dista tres Legoas 

= a Villa de Montalvão  que dista quatro Legoas = a Povoa das Meadas que 

dista duas Legoas = a Villa de Castello Branco que dista dés Legoas. O Lugar 

de São Tiago do Reino de Castella que dista Sinco Legoas = e para a parte do 

poente nada se discobre por Rezão da serra de são Paullo que impede a Vista 

por ser muito alta, e próxima a esta Villa para o poente: tem termo que 

confina com o de Portalegre em menos distancia desta Villa que meya Legoa, 

confina ccom o de Marvão em distancia de meya Legoa com o de Castella em 

distancia de duas Legoas sendo a devisa hum rio chamado o sever; e confina 

com o da villa de Alpalhão em distancia de Legoa e meya, e com o de Niza na 

mesma distancia, e com o da Povoa na mesma distancia. 

 Esta Parochia está dentro da Villa, he a Matris, he o seu orago Nossa 

Senhora, ou Santa Maria da Deveza a qual hoje está aruinada, não pello 

terramoto do anno de 1755 mas por muito velha, e pertendendo-se concertar, 

se conheceo seria inútil o concerto e cuida-se em se demolir para se fazer 

Igreja nova respective á multidão dos vezinhos. // Compunha-se de tres 

Naves com cappella mor, e Altar mor, e altar do sacramento, Altar de Nossa 

Senhora do Carmo, Altar de nossa senhora do Rozario, Altar do santo christo 

Altar do Anjo da Guarda Altar de nossa senhora da Boa morte, e Altar das 

Almas, e Altar de Santa Luzia que por todos são nove Altares tem de prezente 

seis Irmandades a saber a de nossa senhora da Asumpção que he dos clérigos 



= a do sacramento a de nossa senhora do Carmo = a de nossa senhora do 

Rozario = a das Almas = a de nossa senhora da Boa morte. 

 He esta Igreja do Padroado Real sua Magestade he quem aprezenta, he 

o Parocho Vigário tendo tanto trabalho por ser esta freguezia das mayores da 

Provincia do Alemtejo, Só tem de Côngrua sincoenta mil reis que são pagos 

pella Comenda, e he o seu Comendador o Excelentissimo Marques de Tancos. 

 Tem quatro Beneficiados os quais aprezenta o Excelentissimo senhor 

Bispo de Portalegre e são pagos pella oitava parte dos dízimos, e lhe dará a 

renda annualmente em sincoenta ou sessenta mil reis, não tem penção de 

clero, e só a de Parochiarem as somanas alternativamente com o Vigário que 

sempre serve em todas. 

 Tem dois conventos hum dos Recollectos da ordem de São Fransisco, e 

outro que he o hospital de são Ioão de Deos em que tão somente se curão os 

soldados á custa de El Rey, e do convento de são Francisco, he Padroeiro a 

camara desta Villa: tem casa da Miziricordia com hospital pra se curarem // 

[...] os pobres e tem de Renda mais de Seis centos mil reis. 

 Tem hum forte muito bem murado a que se chama o forte de são Roque 

dentro do qual só está a Igreja deste santo que he advogado da peste, e he 

festejado pellos vezinhos, e he guardádo pellos soldados com guarda 

cotidiana; está cituádo para á parte do Sul. 

 Tem mais esta Villa huma Igreja no destricto desta minha freguezia 

chamada a Collegiada do Espírito santo em que rezão em choro sete 



Beneficiados que terão de renda sincoenta e sinco mil reis, em cada anno 

pouco mais ou menos, e hum thizoureiro a quem se dá vinte instituição de 

Niculao de Mattos, e de Brites de Iezus, hoje he Padroeiro Paullo Nogueira de 

Andrade da Cidade de lisboa Tem Altar mor esta Igreja, tem altar de santo 

Estevão, tem altar de são Marcos, tem altar de nossa senhora da Conceyção 

que he da Irmandade dos melitares desta prassa onde hoje se acha a freguezia 

de santa Maria Matris pella sua ruiina, e lhe [?] ser [?] esta felial, e não tem 

Naves. 

 Fora dos muros tem a Ermida de Nossa Senhora dos Romedios de 

abobeda com hum Altar a Ermida de são Vicente Ferrer com hum altar = a 

Ermida de nossa Senhora da Victoria a ermida de nossa senhora do Carmo, a 

Ermida do Bom Iezus de Pero Galego – a ermida de Santo Amador que dista 

huma Legoa para as parte de Castella a quem se fás festa // [...] em huma 

oitava da Paschoa, e se fás procissão das Almas por estarem ali enterrados 

muitos castelhanos que morrerão em Xoque que tiverão com os Portuguezes 

na[s] guerras passadas, de que ainda hoje se dis a derrota de santo Amador, 

e por isso se fas Commemoração das Almas. 

 Há tradição de que a Rainha santa Vendeo a El Rey Dom Dennis esta 

Villa, e de como nos tempos adiante El Rey Dom Fernando a trocou com a 

ordem de christo por Castro Marim1. 

                                                
1 À margem: “Vide Monarquia Luzitana tomo 6 pagina 185”. 



 He esta Villa asestida de todos os fruttos em bastante abundancia assim 

de pam, vinho azeite castanha, e dos mais, excepto de espinho, e a maior 

abundancia he de senteio, e milho miúdo; tem muitos gados de Lám, e cabello. 

 He excessiva no contracto de matar porcos gordos que há anno que 

passa de sette mil porcos dos que nella se matão na fega, e se xassinão e se 

vão vender á Corte. 

 Há nella o trato, e fabrica de panos de cor a saber saragozas, Verdes, e 

azuis para estes tem quatro tintes em que se lhes dá a dita cor de Verde, terá 

setenta tiares em que se tecem os panos, que há anno que passão de Seis mil 

panos os que se fabricão. 

 He tão abundante de agoas que se contão no termo desta Villa mais de 

trezenas fontes de nome, e as principais são as seguintes á fonte da Villa que 

está dentro della com quatro bicas, a fonte do Martinho de Cantaria bem 

elevada e com  quatro bicas, a fonte de Pero Boy com huma bica, a fonte 

Nova com duas // A fonte dos Besteiros, e a fonte da mealhada muito 

celebrada, pois dizem que a sua agoa he exprimentado remédio contra a dor 

nephritica, está extramuros para á parte de Portalegre couza de hum tiro de 

espingarda da muralha he toda ella e o mais que lhe pertence, e orna de pedra 

de cantaria, e no meio do fronte espicio [sic] tem as armas desta Villa scilicet 

castello cercado com huma Vide. 

 He cercada de duas Ribeyras a saber a de são Ioão que tem nascimento 

no citio do Canno e corre pella parte do Reino, e a Ribeyra da Vide que tem o 



nascimento no prado e corre pella parte de Castella, e ambas próximas á Villa, 

e nesta Ribeyra da Vide há dezacete azenhas de moer pam e corre pelo 

districto da minha freguezia, e a outra pello districto das outras duas 

freguezias, e se vão meter no rio de sever. Este Rio de sever tem nascimento 

nos Olhos de agoa termo da Villa de Marvão e vem ao termo desta Villa em 

espaço de meya Legoa pouco mais ou menos, e he quem devide os Reinos, he 

abundante de pexes a saber Barbos, e Bogas, e algumas truitas. 

 Esta Villa tem Iuis de Fora, e Camara, e tambem Iuis dos orphãos que 

não he Letrado, e he próprio o oficio. 

 Tem feyra franca de hum dia em dés de Agosto e outra em quinze de 

Ianeiro. 

 Não tem Corréo servese do de Portalegre por um Estafeta que Leva as 

Cartas em quarta feyra e as vai buscar no sabádo á dita cidade que dista duas 

Legoas. // Desta Villa á cidade de Lisboa distão trinta e quatro Legoas. 

 No castello desta Villa está huma torre muito forte de pedra com seus 

quinais, e para á parte do Sul está meya cahida, e aruinada o que lhe procedeo 

de mina que lhe deitarão os Castilhanos nas guerras passadas. 

 Não padeceo esta Villa Ruína concideravel no terramoto do anno de 

1755, pois só cahio o capello da torre do espírito santo em que estão os sinos, 

e ainda asim se acha; e á ermida da senhora dos Romedios que he de abobeda 

tambem abrio nella, e paredes e asim se acha, e se serve agente della. O 



Convento de São Francisco que he de abobeda tambem abrio em partes, mas 

sem perigo, e ja se acha Reparádo.  

 Tem huma serra que chamão de são Paullo á qual dá prencipio a caza ou 

ermida deste santo he próxima a esta Villa em menos distancia que o de meyo 

quarto de Legoa, e fica defronte da Villa para á parte do poente de forma que 

lhe tira á vista por ser muito alta, nella estão mais duas ermidas huma de 

Nossa senhora da Penha, e a outra de São Miguel, e áquella vão deste povo 

todos os sabados muita gente com devoção, nella está hum outeiro, ou Cabelo 

muito alto a que chamão o outeiro do faxo por rezão de que nas guerras 

passadas mostravão dali faxo quando vinha o inimigo, não se cultiva a mais 

della por ser de terra maninha, e de Penhascos grandes, corre para as partes 

de castella, e dizem alguns que continua esta serra athe Madrid mas não 

conserva o nome de serra de são Paullo. // 

 O Rio de Sever de que ja falamos vai-se meter no tejo no termo da Villa 

de Montalvão conservando sempre o seu nome he innavegavel, e uza-se delle 

Livremente, e tem alguns moinhos de moer pam. 

 Ha huma Ribeyra chamada a de Niza que corre pello termo desta Villa, 

vem do de Portalegre e se mete no tejo no termo de Niza, e tem no termo 

desta Villa huma ponte com tres arcos tudo de pedra e cal; e as nossas 

ribeyras de são Ioão, e da Vide com os seus nomes se vão meter no rio, de 

sever. 



 Há no termo desta Villa tres Atalayas huma no Caminho da escuza, ou 

de Marvão, e tem o nome de Atalaya da escuza, outra chamada a do Picoto, e 

outra chamada a do Pereyro que estão para ás partes de castella, e servem 

para vigiar no tempo da guerra. 

 Tem dois moinhos de Vento que se formarão há poucos annos, e não 

moem de prezente por serem neste país rijos os ventos: na serra de são 

Paullo há dois montes hum chamado o monte da Cazada, e o outro o do 

Andreu. 

 He o que posso informar desta Villa e desta freguezia de santa Maria 

Matris em Castello de Vide 18 de Mayo de 1758. 

 

O Vigário de santa Maria Ioão Ayres Baptista // 

 

  

  

 


