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SANTA CRISTINA DE FIGUEIRÓ 
 

IAN/TT, DICIONÁRIO GEOGRÁFICO DE PORTUGAL, vol. 15, nº 79, p. 501 a 502 

 

O P[adr]e Manoel Soares Duarte encomendado na Parochial Igr[ej]a de Sancta Christina de Figueyró, certifica 

que em satisfação de huma ordem do meu Prelado, que me foi intimada com os interrogatorios juntos, acerca 

dos quaes fiz a deligencia na forma seguinte 

 

Esta freguezia fica na Provincia de Entre Douro, e Minho, Arcebispado e Com[ar]ca de Braga, termo da villa de 

Guimaraens, con[cel]ho de Sancta Crux Acima Tamega, he que senhor Donatario o Conde meyrinho mor. Tem 

esta freg[uezi]a vezinhos, ou fogos, conforme o Rol da Freguezia, sento e sincoenta; tem pessoas de 

comunham, pelo Rol da Quaresma deste prezente anno, quinhentas e trinta e coatro. Está çituada em hum 

piqueno valle, entre dous montes, naõ grandes, hum da parte do nascente, por nome, a serra do Leite, que 

somente cria urguellas, sem arvores, e comua p[ar]a o povo; principia junto do lugar da Lixa, e acaba nos 

lemites da Freg[uezi]a de Sam Martinho de Mançellos, que he convento da ordem dos Pregadores, com  

distancia de comprimento do Norte a Sul, meia legoa, e de largo no mais largo hum oitavo de legoa. E o outro 

monte da parte do poente, por nome o monte de Santa Marinha, e serra da Cumieyra, que tambem corre do 

Norte p[ar]a o Sul, de matos razos, devidido entre os labradores, tem principio tambem perto do sobredito lugar 

da Lixa, e tem seu lemite junto da villa de Arrifana de Souza, com distancia de tres legoas de comprido, e hum 

oitavo de legoa de largo, tudo pouco mais, ou menos. A Parochia está no meyo do Freguezia, que se compoem 

de doze aldeyas piquenas, pouco distantes humas de outras, por nomes: Outeiro, Villa Nova, Ermida, 

Benzendros, Cançella, Carreira, Posso, Fontello, Eyras, Sima de Villa, Sam Romam, e Lage. O orago desta 

igreja he Santa Christina de Figueiro. Tem tres altares, hum o maior em que está colocado o Santissimo 

Sacramento, e a Padroeira, e os dous colleteraes hum de Nossa Senhora do Rozario da parte da Epistolla, e 

outro da parte do Evangelho do Senhor Crucificado. Tem tres confrarias, ou irmandades, huma do Santissimo 

Sacramento, outra de Nossa Senhora do Rozario, e outra chamada do subsino, todas regidas por seus estatutos. 

He o Parocho desta igreja Abbade, e he de colação do ordinario. He a renda desta igreja inçerta pella variedade 

dos pressos dos frutos, que lotados, pouco mais, ou menos, tera de renda en cada hum anno coatrosentos, e 

oytenta mil reis. Os frutos desta freguesia que os labradores colhem em mais abundançia he milho grosso, e 

vinho verde de inforcado; tambem ha dos mais frutos em menos quantidade que he milho meudo, senteyo, 

trigo, painso, e feijão, e azeite, e frutas. Esta freguezia he parte do conçelho de Santa Crux Sima Tamega, o qual 

se governa por juis ordinario. Desta freguezia foi natural o Doutor Frey Gregorio do Espirito Santo, ja falecido, 

monge da Ordem de Sam Bento, lente de Prima da Sagrada Theologia na Universidade de Coimbra, e geral da 

sua ordem. Nam ha correio nesta freguezia, serveçe do correio da Villa de Amarante distante desta freg[uezi]a 

huma legoa. Dista esta freguezia da çidade de Braga, que he a capital deste Arçebispado, çete legoas. Dista da 

çidade de Lisboa, pelo que se dis, sesenta legoas. E dos primeiros interrogatorios naõ tenho mais que informar. 

Dos segundos tambem nada.  
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Enquanto aos terçeiros interrogatorios: corre pelo meio desta freg[uezi]a hum piqueno regato de agoa, que tem 

seu principio na freguezia de San Tiago de Figueiro, immediata a esta, e acaba junto da ponte de Canavezes no 

Rio Tamega, com distancia de duas legoas, corre do Norte p[ar]a o Sul chamaçe o Rio Odres, tem nesta 

freguezia bastantes muynhos de pam de segunda no tempo de Inverno, e no de Veram se utilizaõ alguns 

labradores desta freg[uezi]a p[ar]a os seus campos da pouca agoa que nesse tempo corre.  

E naõ ha nesta freg[uezi]a mais couza algua do conteúdo em todos os interrogatorios, nem outra algua digna de 

memoria, e por ser tudo verdade passei esta que conferi, e asionei com o Reverendo Parocho da Igreja de San 

Tiago de Tiago de Figueiro, e o de Sam Mamede de Villa Verde, ambos vezinhos immediatos desta freguezia. 

Hoje de Maio 5 de 1758. 

O P[adr]e encomendado Manoel Soares Duarte  

O Vig[a]r[i]o Ant[oni]o de Andrade Pacheco  

O Vig[a]r[i]o Jacinto Caetano de Souza, co[ncel]ho de Barboza.  
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