
SÃO TIAGO DE FIGUEIRÓ 

 

IAN/TT, DICIONÁRIO GEOGRÁFICO DE PORTUGAL, vol. 15, nº 80, p. 503 a 506 

 

Informassam do parocho da freguezia de Sam Tiago de Figueyrô do Tamega da segunda parte da vezita de 

Souza, e Ferreyra do Arcebispado de Braga Primas.  

 

Satisfazendo a huma hordem do Muyto Reverendo Senhor Doutor Provizor da cidade de Braga Primas; para 

responder a huñs interrogatorios que por mandado do dito Senhor me foram entregues, o que se me offereçe 

dizer he o seguinte = Estâ esta freguezia de Sam Thiago de Figueyrô situada em a provincia de Entre Douro, e 

Minho do Arcebispado de Braga Primas da Comarqua de Guymaranis do termo da Villa e conselho de Santa 

Crus de Riba Tamega de que he Senhor Donatario, o Excellentissimo, digo, o illustrissimo Conde Meyrinho 

Mor deste Reyno, he o ditto conselho regido, por hum Ouvidor, e hum juiz ordinario; o Ouvidor he data do 

illustrissimo Conde, e he cargo trienal, e este faz o juiz ordinario que he anual, e tem sua camera, que compoem 

de dous vereadores, e dous almotacéis, e hum procurador, e hum escrivam, e hum meyrinho, os vereadores sam 

eleitos pelo dito ouvidor, e os almotacéis, sam, eleitos pela camera, como tambem o meyrinho, o escrivam he 

officio de propriedade data do sobredito illustrissimo Conde: tambem há mais coatro escrivanis do publico, e 

hum inqueredor, e hume (sic) juiz dos orphons com seu escrivam, e tambem há hum escrivam das cizas, e tudo 

isto he de propriedade vitalicia e data do sobre dito illustrissimo Conde = A parochia desta freguezia está 

fundada em hum limiado valle e em o meyo da dita freguezia, a qual se compoem de trinta e hum lugares, e 

alguns delles muyto pequenos, cujos nomes sam os seguintes = Carido = Pouzada = Sarzadello = Covello = 

Arouca = Pouca Villa = Lama = Agoella = Paço = Cabesseyras = Pedrinhas = Bouça = Corredoura = 

Espadanido = Montinho = Figueyra = Outeyro = Cachada = Moroussos = Monte = Portella = Rapozeyra = 

Infesta = Saude = Ribeyro = Crus = Cruzeyro = Bayrro = Frayam = Boavista = Igreia = Tem esta freguezia ao 

prezente sete centas, e seis pessoas de sacramento; he o seu orago em dia do Appostolo Sam Tiago mayor; tem 

a igreja sinco altares, o altar mayor dedicado ao Appostolo Sam Tiago Mayor, os collatrais sam os seguintes = 

hum da Senhora do Rozario, o Santissimo Nome de Jezus, de Santo Antonio, as almas. Tem huma sô confraria 

dedicada as almas de que he patrono o Appostolo Sam Tiago. O vigario, digo, o parocho he vigario collado, 

cuja aprezentassam he in sollidum do Reverendo Reytor da freguezia do Salvador de Villa Cova da Lixa por ser 

sua anexa, e terá de renda em cada hum anno cem mil reis, pouco mais, ou menos. Há de dentro dos lemites 

desta freguezia coatro cappellas a saber = Sam Miguel o Anjo, a Senhora da Conceissam, de fora, a Senhora da 

Piedade, e a Senhora da Conceição de dentro; as primeyras sam fabricadas pelo povo, e as segundas sam 

particulares, da Senhora da Piedade é ao prezente administrador o sargento Mayor do concelho de Bayam 

Felisberto Coutinho da Cunha e a de Nossa Senhora da Conceição de dentro o Morgado Manoel Pinto de Payva 

Ferraz, e em nenhuma della há romagem. Os frutos desta terra que os labradores colhem em mais abundancia, 

he milho grosso, e tambem dá algum senteyo, e milho miudo, painso, feyjam, porem em menor quantidade, dá 

vinho de enforcado, e muy limitada quantidade de trigo. Nam há correyo em esta freguezia serve com do da 

Villa de Amarante que lhe fica em distancia de huma legoa, e chega a dita villa todas as semanas, a Domingo a 



tarde, e parte na quinta feyra de manham. Dista esta freguezia da cidade capital, que he Braga, sete legoas, e da 

de Lisboa capital do Reyno cessenta e tres; nam padesceo ruina alguma no terramoto de mil, e sete centos, e 

sincoenta e sinco annos; cercam esta freguezia duas limitadas serras; huma da parte do Nascente, a que chamam 

Serra de Agoa Leite que tem seu principio junto ao lugar da Lixa em hum Monte a que chamam Ladario e vay 

finilizar a Villa Meam e terá de comprido huma legoa, e de largo hum coarto, e logo em seu principio lansa 

hum braço que conserva o nome de Ladario, e no meyo, o de Monte de Sam Jorge, por antiguamente estar 

huma cappela no dito sitio com a invocação do tal santo, e hoje se acha demolida, e vem a ter o ditto brasso de 

comprimento des o seu nascimento atê adonde acaba, que he na villa de Amarante, huma legoa, e de largo 

meyo coarto, e tanto em a serra como em o brasso nam há mais creaçaô de gado, do que ovelhas, e cabras 

domésticas; tem tambem alguñs coelhos, perdizes, e limitadas lebres; e a outra serra da parte do poente a que se 

chamam a Comieyra, tem seu principio em o lugar da Lixa, e finiliza em a Villa de Arrifana de Souza, tendo de 

comprimento tres legoas, de largura em partes, meyo coarto, e produs a mesma creassam de gado e casa. Nasce 

nesta freguezia hum limitado regato que se compoem de dous brassos, hum que principia em o lugar de Carido, 

e outro em o lugar do Ribeyro, os quais se vam unir em o lugar da Lage da freguezia de Santa Christina, e tem 

por nome o Rio de Odres, vay finilizar a o Rio Tamega junto a Villa de Canavezes, tem bastantes moinhos de 

moer pam de segunda; tem duas legoas de comprido, os povos por onde passa sam os seguintes, a freguezia de 

Santa Christina de Figueyrô, a do Salvador de Travanca, a do Salvador de Real, a de Sam Romam de 

Carvalhoza, a de Santa Eullalia de Constancia, a de Santo Izidoro de veyra Tamega, e da freguezia de Travanca 

para bayxo, cria alguñs peixes a que chamam escalos, os labradores uzam libremente de suas agoas, para 

regarem suas margens, e conserva sempre o dito nome des o seu nascimento, até o seu occazo, pesca nelle 

libremente toda a pessoa que o quer fazer, e enquanto a os mais interrogatorios, nam tenho que dizer, por nam 

haver nesta terra o que nelles se contem, e sô hâ, o que dito tenho, e este mandei fazer, e ditei na verdade, o 

qual conferi com o Reverendo Abbade encomendado da freguezia de Santa Christina, vezinha a esta, e com o 

Reverendo vigario de Villa Verde, que ambos aqui asignaram no fim deste. Sam Tiago de Figueyrô hoie de 

Mayo vinte e dous de mil, e setecentos, e sincoenta, e oyto annos.  

 

O vigario Jacinto Caetano de Souza 

O vigario de Villa Verde Antonio de Andrade Pacheco  

O padre encomendado da Igreja de Santa Christina de Figueyrô 

  

  



  



  



  



 


