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A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver uma linha de política cultural que vai no sen-
tido de investigar e tornar pública, de forma acessível, a história do concelho de Alfândega 
da Fé, através dos documentos que chegaram até nós.

Para isso tem contado com a colaboração de historiadores e investigadores, em particular o 
historiador local, Francisco José Lopes, autor do livro que agora apresentamos.

Em 2015 publicámos o livro sobre os forais que os reis D. Dinis (1294) e D. Manuel (1510) 
atribuíram ao concelho de Alfândega da Fé, intitulado “As Cartas de Foral de Alfândega da 
Fé”, da autoria de Francisco José Lopes e “A Torre do Relógio e o Castelo de Alfândega da 
Fé; 1258-1758”, do historiador Paulo Sousa Costa.

Este ano de 2016 apresentaremos, no dia do Feriado Municipal (mudado para 8 de maio, o 
dia em que D. Dinis criou o concelho, por uma decisão unânime da Assembleia Municipal) 
este novo livro de Francisco José Lopes, construído a partir dos documentos do Arquivo 
Histórico Municipal de Alfândega da Fé.

O livro trata maioritariamente de analisar os conteúdos dos autos das sessões de Câmara 
entre 1791 até 1842, sendo que há alguns hiatos em que não se encontra qualquer registo 
das sessões nos documentos do arquivo municipal que chegaram até aos dias de hoje.

Aqui podemos ver os problemas que eram tratados e que seriam da competência das câma-
ras municipais, como o abastecimento e preços de produtos essenciais, como pão, azeite e 
vinho, resolução de conflitos entre pastores (principalmente de gado caprino) e agricultores, 
por causa dos gados prejudicarem as culturas, como as searas, vinhas e olivais.

Existem também várias decisões sobre a aplicação de coimas aos rebusqueiros da azei-
tona, castanha, etc., que apanhavam o fruto antes do tempo, não esperando pelo fim da 
colheita do dono. Foi-se ainda mais longe aplicando coimas aos lagares que faziam azeite 
a quem não tivesse oliveiras, fora do tempo devido.

Em 1798 existe uma decisão de proibição dos jogos nas tabernas, sendo aplicadas coimas 
a quem o permitisse.

Outra das questões tratadas em várias sessões de câmara eram os pagamentos às amas 
dos expostos, que eram pagas para criarem as crianças abandonadas na Roda de Expos-
tos (de que se tem registo pela primeira vez em 1786) como acontecia com frequência no 

  PREFÁCIO

A História do concelho de Alfândega da Fé através dos 
autos das sessões da Câmara nos séculos XVIII e XIX
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século dezoito e até à década de 60 do século XIX, em que passou a ser proibido aban-
donar as crianças e foi atribuído um subsídio de aleitamento às mães pobres até aos seis 
meses de vida da criança, ou mesmo por mais tempo.

As obras municipais são também referidas em várias sessões de câmara, mas como o 
concelho era pobre, tais obras demoravam muitos anos a serem realizadas (são referidas 
a ponte de Zacarias, Remondes e Alvaz, a cadeia da vila, as casas da câmara, etc.) com 
necessidades de obras, mas por cuja recuperação o concelho teve de esperar vários anos, 
por falta de recursos para as realizar.

Os autos das sessões da câmara ainda referem o início das primeiras invasões francesas 
no ano de 1807, mas depois desses primeiros autos e a partir de 1809 só aparecem autos 
em 1828, desconhecendo-se as razões de tal facto.

A partir de 1828 existem autos sem interrupção com exceção dos anos em que o concelho 
esteve extinto (1895-1898).

Não existem autos do ano de 1820 ano em que se instaurou o liberalismo em Portugal, nem 
de 1822 ano em que se aprovou a primeira constituição, criando um regime de monarquia 
constitucional que durou até à implantação da república em 1910.

Como um dos objetivos deste estudo é também tentar relacionar a atividade do poder local 
e a história local com a história nacional, estes hiatos dificultam o trabalho do autor ou im-
pedem-no, mesmo em períodos importantes da história de Portugal, tal como já referimos.

Este trabalho irá continuar a par da reorganização e colocação à disposição dos interessa-
dos de todos os documentos do arquivo histórico municipal um dos objetivos do município, 
de forma a permitir a todos/as os/as interessados/as a investigação da história do concelho 
nos seus variados aspetos.

Para a autarquia este trabalho é utilíssimo, porque ajuda a compreender melhor o passado 
do concelho, reforçando a sua identidade e permitindo perspetivar o futuro, incluindo nesse 
objetivo o conhecimento mais aprofundado da história local.

Alfândega da Fé, 10 de abril de 2016

Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé
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É com profunda satisfação que saudamos e damos os parabéns ao autor por mais uma 
obra publicada.

Francisco José Lopes licenciado em História, pela Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, foi professor do quadro no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé, onde 
desempenhou vários cargos de gestão e como investigador sempre se dedicou à história 
local do seu concelho. 

Foi graças à sua dedicação, que o acervo documental do Arquivo histórico Municipal de 
Alfândega da Fé se encontra salvaguardado, preservado e divulgado através do seu livro.

A descrição, nomeadamente dos autos das sessões da Câmara e da abordagem dos tes-
tamentos da Administração do Concelho, realça que a História tem uma importante função 
social, promovendo a interação entre o passado e o presente, atuando na transformação da 
realidade concomitante com a sua explicação.

A História só é possível através da relação com todos e de todos com o meio ambiente, 
pois é através dela, que pessoas comuns, procuram compreender as transformações que 
aconteceram ao longo da história, sejam elas de ordem social, tecnológica ou intelectual.

Com o presente livro, estamos perante um valioso instrumento que permite ao utilizador/
investigador saber que documentação existe sobre o Concelho de Alfândega da Fé, onde e 
quais os períodos cronológicos.

Por último, visa valorizar e preservar o Património documental do concelho de Alfândega da 
Fé estimulando as novas gerações para o conhecimento da história e cultura local, contri-
buindo na formação e desenvolvimento de cidadãos conscientes e, enriquecer a memória 
dos seus conterrâneos.

Bragança, 8 de abril de 2016

Diretora do Arquivo Distrital de Bragança

Os  Arquivos e a História local



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

10



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

11

Partindo do pressuposto que sobre a obra, sua estrutura, valor e oportunidade outros se 
pronunciarão, inclusive o autor, estruturarei o meu texto em duas partes. Num primeiro 
momento transmitir-vos-ei as minhas impressões de leitura; para, num momento poste-
rior, abordar, também de forma sucinta, o interesse que a obra apresenta para os leitores 
hodiernos, fazer algumas considerações sobre o estilo do autor e, por último, encomiar os 
protagonistas desta odisseia. 

Começo por asseverar que esta obra cumpre integralmente os desígnios para que foi gi-
zada, porque, logo no primeiro capítulo, elenca todos os documentos do Arquivo Histórico 
Municipal, permitindo, desta forma, aos leitores uma consulta rápida e cómoda da grande 
panóplia de documentos, catalogados por secções e discriminados em listagens intuitivas, 
do espólio do Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé. 

O segundo capítulo permite a consecução de outro objetivo nuclear da obra, que se cumpre 
na divulgação da documentação do referido arquivo. Aqui, o autor facilita a nossa leitura e 
compreensão recorrendo a tabelas e a inúmeras, mas imprescindíveis, notas de rodapé. 
Pois só assim o livro resultará denotativo para um universo mais lato de leitores, como refe-
rirei posteriormente. Na prossecução, o autor interpreta alguns acontecimentos da história 
do concelho e tenta, sempre que possível, fazer o seu enquadramento no panorama nacio-
nal. Por estes motivos, entre muitas outras razões, e não querendo meter a foice em seara 
alheia, creio que esta obra poderá ajudar os alunos do ensino secundário a compreender 
os principais movimentos e convulsões ocorridas no país, no século XIX, uma vez que os 
mesmos são resumidos de forma facilmente inteligível. Aliás, nem outro resultado se espe-
raria de um licenciado em história. 

No terceiro capítulo, o autor patenteia a sua ambição ao referenciar, utilizando a mesma 
metodologia, os documentos sobre o município de Alfândega da Fé que se encontram nou-
tros arquivos fora do concelho. Este capítulo confirma, se necessário fosse, a tarefa her-
cúlea que o autor realizou para escrever o presente livro.

Menciono, por fim, a grande quantidade de documentos que o livro nos apresenta, no origi-
nal, e que constituem autênticas relíquias prontas a serem exploradas a todos os níveis. Eu 
vou, sem dúvida, utilizá-lo, nas aulas, para abordar a evolução diacrónica da língua. Creio, 
portanto, que no rol de mais-valias da obra, esta ocupará, decerto, posição cimeira.  

Romagem aos séculos XVIII e XIX, dissecando o Arquivo 
Histórico Municipal de Alfândega da Fé, pelo cálamo de 
Francisco José Lopes
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Ato contínuo, passo a explanar o segundo propósito deste texto, principiando por asseve-
rar o colossal valor deste trabalho a nível nacional, uma vez que desconheço a existência 
de uma obra desta índole, em território lusitano, facto que atesta bem o pioneirismo quer 
do autor, quer do município. Se este trabalho tem, deveras, interesse para investigadores, 
historiadores, homens de letras e cultura, mais o terá para os cidadãos alfandeguenses, 
visto que muitos deles podem ficar a conhecer, caso sintam esse alvedrio, as proezas dos 
seus antepassados e podem, ainda, se assim o pretenderem, aprofundar os conhecimentos 
sobre os seus predecessores e o processo que eles utilizaram para labutar em prol da terra 
que os viu nascer. 

É claro que, como o autor não se cansa de repisar ao longo do livro, o seu desiderato é co-
locar à disposição dos seus conterrâneos a informação condensada e exaustiva do grande 
manancial que enforma o arquivo histórico do seu concelho, com o fito de despertar neles a 
curiosidade para que possam aprofundar e conhecer melhor a história da sua terra e, desta 
forma, cultivar uma cidadania mais empenhada e atuante, em prol da mesma, pois, só as-
sim estarão à altura da responsabilidade do tempo presente e enobrecerão o exemplo dos 
seus precedentes. Porque, como refere o autor, noutro livro, “Não há tempo que apague / a 
força das nossas raízes (…) para encontrar noutra história / o traço da nossa união.”1

De seguida, permitam-me algumas palavras sobre a ars do autor, que, como é do conheci-
mento da maioria, já tem provas mais do que dadas nestas lides. Não se julgue que é fácil 
escrever uma obra deste calibre para ser entendida por todos e não apenas pelos especia-
listas da área. Mas a verdade é que a escrita fluente, concisa e firme do autor, aparece aos 
nossos olhos: impoluta, lúcida e transparente. O ritmo da escrita contagia-nos, com a sua 
energia, e auxilia, também, a compreensão da informação. Abro aqui um pequeno parênte-
se para relembrar o que disse o escritor Modesto Navarro, na Biblioteca Municipal de Alfân-
dega da Fé, em 1996, “Ser simples dá muito trabalho.” Não sei se este será o sentimento 
de Francisco Lopes em relação à sua escritura, contudo, pelos predicados que escalpelizei 
acima, sobre a sua arte de artesão da palavra, não me restam dúvidas de que assim será. 
Aliás, sobre a técnica e a competência escrita do autor, já tive o ensejo de escrever: “a qua-
lidade da escrita de Francisco Lopes é a vis, isto é, a força que imprime às suas palavras.”2

Por último, umas breves palavras, em jeito de panegírico, à Câmara Municipal pela intre-
pidez de apostar na cultura, alimento do espírito/“alma”, e pelo discernimento, mesmo em 
tempos de algum estrangulamento financeiro, de que a melhor maneira de preparar o futuro 
dos seus munícipes é proporcionar-lhes um cabal conhecimento do passado histórico do 
concelho. A edilidade, cônscia dessa necessidade, não abdica de proporcionar às pessoas 
oportunidades e meios de se enriquecerem culturalmente e de conhecerem o passado da 
sua terra. São, pois, de encomiar estas atitudes que, também, coadjuvam a preservação do 
património imaterial do concelho.  

Não posso terminar sem congratular o autor por mais este presente/livro que obsequia à 
sua prezada e sempre questionada mãe/terra. Perdoem-me, de novo, a ousadia de declarar 
o que já asseverei na Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé, aquando da apresentação 
da obra Percursos do autor: “Francisco Lopes é, inequivocamente, o principal animador cul-

1 — Cf. Lopes, Francisco, José. (2003). No Tempo das Palavras. Porto: Edição da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. 
Contracapa.
2 — Cf. Veiga, Norberto. “Poesia da Vida”. In Lopes, F. José. (2014) Percursos. Lema d’Origem Editora. P. 10.
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tural de Alfândega da Fé, desde o último quartel do século XX até ao presente”. Se alguém 
tem dúvidas, o que questiono, a biobibliografia de Francisco Lopes fala por ele.

Tive, inúmeras vezes, o ensejo de ouvir falar Francisco Lopes com entusiasmo, admiração 
e, até, idolatria, da lendária figura do Morgado de Vilarelhos. Acredito que pelo seu exemplo, 
empenhamento cívico, político e cultural, se pode estabelecer uma analogia entre a vida de 
Francisco Lopes e a do Morgado de Vilarelhos, figura cimeira do panteão alfandeguense 
do século XIX. Assim sendo, nada receies, amigo, o teu lugar na história de Alfândega está 
decididamente assegurado, uma vez que, como lembra Horácio, construíste “uma obra que 
nem a chuva, nem o vento, poderão destruir”3. E com essa obra, provaste, também, a sen-
tença de Camões, uma vez que já te libertaste da “lei da morte”. 

Contudo, nunca desistas de pelejar e continua a intervir através das palavras, porque elas 
“lançam / sementes de esperança / na brisa que há-de chegar”4, e nunca te esqueças deste 
aforismo latino, verba volant, scripta manent (as palavras voam, os escritos permanecem). 
Se assim não fosse, como melhor do que ninguém o autor saberá, não nos poderia pre-
sentear com esta premente e imprescindível obra, que enriquecerá, por certo, as “nossa 
almas”, porque, lembrando os ensinamentos de Virgílio, “Cansamo-nos de tudo nemos de 
aprender”.

Alfândega da Fé, 07 de abril de 2016

 
Professor do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé

3 — O poeta latino Horácio, na ode XXX, do livro III, instituiu o tópico da imortalidade alcançada através da obra literária. Vejamos 
os primeiros seis versos do poema: “Exegi monumentum aere perennius, / Regalique situ pyramidum altius; / Quod non imber 
edax, non Aquilo impotens / Possit diruere, aut innumerabilis / Annorum series, et fuga temporum. / Non omnis moriar; multaque 
pars mei / Vitabit Libitinam.” Edifiquei um monumento/obra mais duradouro do que o bronze, mais alto do que a construção régia 
das pirâmides; que nem a chuva devoradora, nem o Áquilo violento, nem a inumerável série dos anos, nem a passagem do tempo 
podem destruir. Nem tudo morrerá, e grande parte de mim escapará a Libitina/(morte). (Tradução minha)
4 — Cf. Lopes, F. José. (2003). P. 42.
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É do senso comum que uma introdução trate de explicar os aspetos fundamentais do que 
se vai expor e assim será esta introdução. No entanto, também é permitido numa introdu-
ção, sempre que isso se justifica, contextualizar o próprio trabalho, ou mesmo tecer algu-
mas considerações sobre a sua história, pois todo o trabalho acaba por ter o seu próprio 
espaço de existência, em paralelo com o respetivo conteúdo.
No caso desta publicação, suponho que faz todo o sentido, antes de mais, começar por 
recordar quando é que tudo começou, pois o livro onde isso se fez há muito que está esgo-
tado  e nem sequer existem exemplares na Biblioteca Municipal, os passos que se foram 
dando e, finalmente, como chegámos a este novo momento.
A história do Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé começou em 1983 quando, 
pela primeira vez, nos foi permitido subir ao sótão do edifício da Câmara Municipal para 
verificar que tipo de documentos ali existia. O que encontrámos foi assustador: livros de 
autos das sessões da Câmara, o Tombo dos Bens do Concelho, livros de outros assuntos 
municipais, pastas de correspondência, projetos de obras e arrematações, enfim, umas lar-
gas dezenas de unidades, considerando cada livro e pasta como tal, sem qualquer tipo de 
arrumação, cheias de pó e outro lixo que ia caindo do telhado, muita humidade e em vários 
casos já com os efeitos destruidores da ação dos ratos.
Nessa primeira fase, que acabaria por decorrer até 1985, a Câmara Municipal permitiu que 
se procedesse à limpeza de toda aquela documentação e do próprio espaço e se cons-
truíssem umas prateleiras para a arrumar, ali mesmo, pois não existia outra alternativa nas 
instalações da Câmara Municipal. O trabalho de limpeza e alguma higienização de parte 
dos documentos foi efetuado no tal sótão, mas as condições eram tão difíceis que foi ne-
cessário utilizar as instalações da então Escola C+S de Alfândega da Fé. Para esta tarefa 
contribuíram decisivamente muitos jovens do programa de Ocupação dos Tempos Livres, 
que nos períodos de verão de 1983 a 1985 emprestaram a este propósito a sua dedicação 
e o seu esforço.
Entre os documentos que estavam naquele sótão e outros que se encontravam dispersos 
por vários armários e secretárias dos gabinetes da Câmara Municipal, reuniram-se mais de 
três centenas de livros e pastas que constituíram a base inicial do arquivo e são também, 
de uma forma geral, os mais antigos.
Em 1993 a documentação do AHMAFE passou para o edifício da Biblioteca Municipal, aca-
bado de construir, e aí tem permanecido até hoje.
No ano seguinte, publicámos o primeiro trabalho sobre o arquivo que referimos, integrado 
nas comemorações do VII Centenário do Foral de D. Dinis e nessa ocasião fez-se uma ex-
posição de alguns dos documentos mais relevantes, dando assim destaque e importância 
a este património municipal. A publicação dava a conhecer o plano de classificação  e os 
documentos existentes, para além de um conjunto de pequenos textos sobre alguns dos 
assuntos que a leitura da documentação tinha suscitado.

Introdução
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A partir de 1994 foram sendo incorporados novos documentos e em 2003 ainda se colocou 
a hipótese de fazer uma reedição daquela obra, para atualizar a informação, quer do acervo 
documental, quer dos próprios textos, mas essa ideia não chegou a concretizar-se.
O AHMAFE foi crescendo em documentação mas essa realidade não foi acompanhada em 
organização, conservação e divulgação, tornando-se difícil a consulta dos documentos e 
até a garantia da sua integridade.
Perante estas circunstâncias havia que encontrar uma solução para dar ao AHMAFE o des-
taque que merece, garantindo a sua conservação, encontrando melhor espaço para a sua 
instalação, atualizando a classificação documental e dando a conhecer o atual acervo, que 
é muito superior ao de 1994. A atual Câmara Municipal entendeu a urgência destas medidas 
e decidiu dar-lhes forma através de um projeto que fomos encarregues de executar e no 
qual se insere esta publicação que, sendo parte importante, não constitui o único elemento 
de trabalho a disponibilizar aos utentes do arquivo.
Com efeito, para além dos aspetos de higienização, classificação, cotação, descrição sumá-
ria e acomodação física dos documentos, está a ser efetuado o levantamento mais exaus-
tivo em termos de conteúdo, o que será, sem dúvida, um importante recurso para todos os 
que necessitem de utilizar o arquivo. Por outro lado, para os documentos em pior estado de 
conservação será disponibilizada cópia digital, o que facilitará a sua consulta, garantindo-se 
assim a preservação dos originais. Este trabalho de digitalização documental terá continui-
dade no futuro, à semelhança do que se faz noutros arquivos, e espera-se que muito em 
breve o acesso não se faça apenas nas instalações do arquivo, mas fique disponível online.
Chegados aqui podemos então explicar um pouco mais detalhadamente no que consiste 
este livro que, em primeiro lugar, foi pensado para um público específico, que são os muní-
cipes do concelho de Alfândega da Fé.
O primeiro objetivo desta publicação é dar a conhecer o acervo documental que existe 
atualmente no AHMAFE, devidamente enquadrado no respetivo plano de classificação. 
Este objetivo fica integralmente cumprido em relação ao presente, mas é importante não 
esquecer que, para além dos documentos que agora se apresentam, existem muitos outros 
que ainda não foram objeto de qualquer tratamento arquivístico, mas que acabarão por 
integrar também o acervo documental do arquivo.
Tornar público o tipo de trabalho descritivo que está a ser desenvolvido para a documen-
tação do arquivo é o segundo objetivo, que consideramos também atingido, muito embora 
a exemplificação fique aquém do que inicialmente se pretendia, por razões que vão sendo 
explicadas ao longo do livro.
No entanto, supomos ser relevante deixar aqui escrito que o exemplo que apresentamos 
em relação aos autos das sessões da Câmara, de 1791 a 1842, revela suficientemente o 
seu caráter inédito. A intenção inicial era abranger um período mais longo (1791-1920), mas 
isso tornou-se absolutamente impossível, pois a recolha já efetuada, mesmo que resumida, 
como agora se fez, não caberia na totalidade das páginas deste livro. Contudo, essa reco-
lha, que será alargada a outros tipos de documentos, ficará disponível no arquivo e, logo 
que possível, disponibilizada online.
O terceiro e último objetivo é promover a divulgação dos documentos propriamente ditos, 
tal como agora se faz com quase meia centena deles. Esta é uma tarefa essencial e será 
também continuada, tanto mais que, por exemplo, em relação aos autos das sessões da 
Câmara já estão transcritos cerca de uma centena, que correspondem aos mais relevantes 
assuntos tratados pelas vereações, relacionados com as questões nacionais, ou puramente 
locais.
Para a apresentação de toda esta informação foi necessário desenvolver um conjunto de 
notas explicativas e até de alguns textos de enquadramento que elucidam a importância do 
AHMAFE para o estudo da história local e, através dela, da regional e nacional.
Desta forma, o que se pretendeu não foi fazer história desta ou daquela época, deste ou 
daquele assunto, razão pela qual a análise e interpretação dos documentos que se apre-
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sentam é muito reduzida, ou mesmo nula, pois esse não era o objetivo pretendido neste 
momento.
As muitas notas explicativas de que vive este livro e o parco recurso a bibliografia resultam 
exatamente desta intenção de valorizar a divulgação dos documentos. De resto, com exce-
ção de um auto da Câmara (11 de junho de 1846), já publicado em 1994, todos os restantes 
documentos se apresentam pela primeira vez, incluindo a lista dos testamentos, pelo que 
não existe qualquer referência bibliográfica sobre os mesmos.
O livro termina com um capítulo dedicado à documentação do Arquivo Distrital de Bragança 
(ADBGC) sobre o concelho de Alfândega da Fé, e de três fundos principais selecionámos o 
que se refere a assuntos sobre os quais nada se encontra no AHMAFE, desde logo os regis-
tos paroquiais, o fundo notarial e os passaportes deferidos, mas também sobre outros cujo 
estudo exige que se tenha em consideração o que existe nos dois arquivos, como os ex-
postos, a instrução pública, o recenseamento eleitoral e, naturalmente, a correspondência. 
O ideal, como se compreende, seria fazer o mesmo com outros arquivos, mas essa é uma 
tarefa que exige outro tipo de intervenção e, de qualquer forma, sem enquadramento nesta 
publicação, ou mesmo no projeto em que ela se insere.
Toda a apresentação documental deste livro seguiu a regra de utilização da ortografia atual, 
ou seja, sem preservação das formas da época em que os documentos foram escritos, com 
exceção de continuidade de maiúsculas em determinadas palavras como, por exemplo, os 
meses do ano. Considerámos, portanto, que para documentos da época contemporânea a 
manutenção da ortografia original não faria muito sentido, embora admitamos que esta op-
ção seja discutível. Foi uma decisão a pensar no conteúdo e na sua compreensão e não na 
forma. Porém, não se fizeram adaptações de outra natureza, nomeadamente de construção 
frásica, ou mesmo de pontuação.
Como sempre, o veredito sobre o valor e importância deste livro fica nas mãos daqueles 
que o vão ler e utilizar. 
Um livro dificilmente é tarefa de uma pessoa só e este não foi exceção, pelo que importa 
registar aqui os agradecimentos aos que mais de perto nos apoiaram nesta tarefa.
À Diretora do Arquivo Distrital de Bragança, Dr.ª Élia Maria Mofreita Correia, pela disponibi-
lidade e apoio que nos prestou no levantamento que ali efetuámos e de que resultou o ter-
ceiro capítulo, pelas preciosas indicações que nos foi dando sobre classificação arquivística 
e ainda pelo contributo em texto para esta publicação.
Ao nosso amigo Dr. Norberto Francisco Machado da Veiga, que no meio da sua azáfama 
de professor encontrou tempo para rever os textos e contribuir em escrita com palavras de 
elogio, quiçá exageradas, mas também com desafios de trabalho que não enjeitamos, se o 
tempo e a saúde nos permitir abraçá-los.
Ao nosso filho Vasco Miguel da Silva Lopes, que se encarregou de toda a paginação e ar-
ranjo gráfico, uma tarefa nada fácil numa publicação com tantas tabelas e uma imensidão 
de notas que puseram à prova a sua capacidade para encontrar soluções onde a informáti-
ca, por vezes, não é tão avançada como parece.
Terminamos com um especial agradecimento à Câmara Municipal, nas pessoas da Presi-
dente, Dr.ª Berta Ferreira Milheiro Nunes, do Vice-Presidente, Eng.º Eduardo Manuel Do-
brões Tavares e do Vereador da Cultura e Educação, Sr. António Manuel Amaral Salgueiro, 
pois foi a sua visão sobre a importância patrimonial do AHMAFE, e o papel que ele pode 
desempenhar na divulgação do concelho, que permitiu avançar com o projeto de relança-
mento do qual este livro é parte importante.
A todos, o meu agradecimento.
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plano de classificação do AHMAFE foi estabelecido e publicado pela primeira vez 
em 19941 e o que agora se apresenta não altera substancialmente o trabalho 
de então, definindo-se apenas, com maior clareza, os fundos (F) secções, (SC) 
subsecções (SSC) e séries (SR) sendo que não foram criadas subséries (SSR) o 

que não quer dizer que tal não venha a acontecer se o aprofundamento da descrição docu-
mental assim o aconselhar.
Como depois daquela data foram incorporados novos documentos, cronologicamente mais 
recentes, fez-se a sua integração na classificação existente, ou acrescentaram-se novos 
campos, mas não se alteraram os fundos já constituídos.
O quadro que se apresenta procura assim apresentar a classificação documental e rapi-
damente se percebe que foi seguido, intencionalmente, o modelo utilizado pelo arquivo 
nacional, arquivos distritais e por muitos arquivos municipais, o que facilitará uma futura 
disponibilização digital.
Considerando as entidades produtoras dos documentos atualmente existentes, a maior 
parte deles constituídos por livros manuscritos, onde pontificam os autos das sessões de 
Câmara2 e um vasto grupo de livros de registos, ou por pastas com documentos simples 
mas dentro de cada uma delas organizados cronologicamente, como são as correspondên-
cias de vários serviços, a aplicação do conceito de fundo circunscreveu-se apenas a quatro 
grandes áreas: “Câmara Municipal”, “Outros Órgãos da Administração Local”, “Administra-
ção do Concelho” e “Santa Casa da Misericórdia”.
Mais de 95% do acervo documental do arquivo está integrado no fundo “Câmara Municipal” 
e foi exatamente aqui que se sentiu a necessidade de organização em secções, subsec-
ções e séries.
Em “Outros Órgãos da Administração Local” existe atualmente tão pouca documentação 
que se poderá pensar não haver grande justificação para a criação deste fundo. No entanto, 
havia que respeitar o princípio orgânico da produção documental e também não perder de 
vista que este fundo pode vir a incorporar novos documentos se as atuais Juntas de Fre-
guesia assumirem o AHMAFE como um espaço concelhio de preservação, organização e 
divulgação das memórias locais.
Infelizmente não nos chegou muita documentação da antiga “Administração do Concelho”. 
Talvez pela sua importância e utilização tardia, salvaram-se os testamentos, contidos em 
35 livros3 com quase quatro centenas de registos e um outro de abertura dos mesmos4. A 

1 — Lopes, (1994); ob. cit., pp 15-17.
2 — AHMAFE- (Sr)“Autos das Sessões – 1791-1957”. 27 livros.
3 — AHMAFE- (Sr) “Registos de Testamentos – 1840-1899”. 35 livros.
4 — AHMAFE- (Sr) “Abertura de Testamentos – 1868-1920”. 1 livro. 

OS DOCUMENTOS DO ARQUIVO 
HISTÓRICO MUNICIPAL
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classificação deste fundo, pois é disso que se trata, uma vez que aquele órgão não pode 
ser confundido com a Câmara Municipal, sujeitou-se, por isso, aos documentos existentes, 
sem prejuízo de, aparecendo outros, poderem ser criadas novas secções e por aí adiante.
Finalmente e também com muito pouca expressão documental, para grande desencanto de 
todos, o fundo “Santa Casa da Misericórdia”5, que não podia deixar de ser criado, ainda que 
contendo apenas dois livros.
O que se pretendeu, com esta metodologia baseada nos níveis de descrição, foi criar aces-
sibilidade aos documentos, mas também garantir uma fácil acomodação, sem a qual o 
arquivo, ainda que pequeno relativamente à dimensão do acervo, se transformaria rapida-
mente num armazém de documentos, impossibilitando que cumprisse a sua magna função: 
dinamizar a investigação da história local.
Relativamente ao acervo documental a forma de apresentação segue o quadro de classifi-
cação mas não se identificam o número de registo nem a cota de instalação por razões que 
se prendem com o facto de o arquivo estar em fase de reorganização, pelo que esses dois 
elementos serão, no final do processo em curso, disponibilizados em formato digital. 
Recorde-se apenas que das cerca de três centenas e meia de unidades divulgadas em 
1994 se apresentam agora mais de setecentas, sabendo-se à partida, mas não se podendo 
ainda fornecer a informação, que existem outras que virão a integrar o arquivo.
No capítulo seguinte faremos a divulgação de alguns destes documentos e exemplificare-
mos o tipo de registo de conteúdos que já está efetuado para muitos deles.

5 — AHMAFE- (Sr) “Autos das Sessões – 1882-1910”. 1 livro; (Sr) “Despesa e Receita – 1865-1911”. 1 livro.
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1 PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

FUNDO: CÂMARA MUNICIPAL

SECÇÃO SUBSECÇÃO SÉRIE

ÓRGÃOS DO 
MUNICÍPIO

EXECUTIVO MUNICIPAL
-Autos das sessões
-Resumos de deliberações
-Termos de juramento e posse

CONSELHO MUNICIPAL -Autos das sessões

COMISSÃO EXECUTIVA 
MUNICIPAL

-Autos das sessões
-Correspondência expedida

SERVIÇOS 
ADMINISTRA-

TIVOS

EXPEDIENTE

-Correspondência expedida para o Governo Civil
-Correspondência expedida
-Correspondência recebida
-Correspondência geral
-Requerimentos recebidos
-Informações e pareceres
-Emigração

PESSOAL
-Autos de posse
-Funcionários
-Pagamentos

CONCURSOS

LICENÇAS
-Licenças de comércio, indústria, minas e caça
-Licenças para obras particulares
-Licenças diversas

PATRIMÓNIO
TOMBOS

AUTOS DE ARREMATAÇÃO

SERVIÇOS FI-
NANCEIROS

CONTABILIDADE

-Conta geral de receita e despesa
-Orçamento e contas
-Conta corrente
-Ordens de pagamento
-Dívidas
-Dinheiros a juros e hipotecas

TESOURARIA

-Orçamentos - contas do tesoureiro
-Conta corrente da câmara com o tesoureiro
-Conta de gerência
-Conta corrente com a Caixa Geral de Depósitos
-Receitas
-Documentos de cobrança
-Registo de taxas
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SECÇÃO SUBSECÇÃO SÉRIE

IMPOSTOS

CONTRIBUIÇÃO 
MUNICIPAL

-Contribuição municipal
-Côngruas paroquiais do concelho
-Côngruas paroquiais das freguesias

CONTRIBUIÇÃO EM 
TRABALHO

REAL D’ÁGUA

ELEIÇÕES

COMISSÃO DE 
RECENSEAMENTO 
ELEITORAL

-Autos das sessões
-Correspondência

RECENSEAMENTO 
ELEITORAL

-Registo eleitoral
-Autos de eleição
-Livros de nomeações e exonerações
-Recenseamento dos chefes de família

FUNÇÕES MI-
LITARES

COMISSÃO DE 
RECENSEAMENTO MILITAR

-Autos das sessões
-Correspondência da Comissão
-Recenseamento Militar
-Recrutamentos
-Termos de fiança
-Petições
-Reservistas

SEGURANÇA 
PÚBLICA POLÍCIA -Correspondência

-Autos de transgressão

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS AGRICULTURA -Autos diversos

-Correspondência

URBANISMO OBRAS PÚBLICAS

-Correspondência geral
-Processos
-Iluminação
-Comparticipações do Estado
-Cemitérios

SAÚDE E AS-
SISTÊNCIA

EXPOSTOS

-Matrícula dos expostos
-Matrícula das crianças subsidiadas
-Pagamento às Amas
-Despesas com os expostos e mães pobres

POBRES E INDIGENTES
-Hospitalização e assistência de doentes pobres
-Recenseamento dos pobres e indigentes
-Correspondência geral

JUNTA DE HIGIENE -Autos das sessões
-Serviço de Saúde

EDUCAÇÃO E 
ENSINO INSTRUÇÃO PRIMÁRIA

-Autos das sessões da Junta Escolar
-Exames
-Professores
-Recenseamento Escolar
-Externato Municipal
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FUNDO: OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SECÇÃO SUBSECÇÃO SÉRIE

JUNTAS DE PARÓQUIA RECEITA E DESPESA

JUNTAS DE FREGUESIA AUTOS DAS SESSÕE

FUNDO: ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO

SECÇÃO SUBSECÇÃO SÉRIE

TESTAMENTOS REGISTOS DE TESTAMENTOS

ABERTURA DE TESTAMENTOS

FUNDO: FUNDO PRIVADO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ALFÂNDEGA DA FÉ

SECÇÃO SUBSECÇÃO SÉRIE

MISERICÓRDIA AUTOS DAS SESSÕES
DESPESA E RECEITA
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2 ACERVO 
DOCUMENTAL

CÂMARA MUNICIPAL 

ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO

EXECUTIVO MUNICIPAL

Autos das Sessões
Datas:1791-1957

1791-1800 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1800-1809 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1828-1841 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1841-1842 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1842-1859 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1859-1971 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1871-1880 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1880-1883 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1884-1888 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1888-1891 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1891-1895 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1898-1899 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1898-1902 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1900-1900 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1901-1901 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1902-1909 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1902-1910 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1909-1914 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1912-1912 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1914-1923 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1923-1933 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1933-1938 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1938-1943 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1943-1947 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1947-1948 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1948-1950 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1950-1953 Autos das Sessões da Câmara Municipal
1954-1957 Autos das Sessões da Câmara Municipal

Resumos de deliberações
Datas:1889-1913

1889-1913 Livros de recibos das deliberações tomadas pela Câmara Municipal

Termos de Juramento e Posse
Datas: 1898-1959

1898-1898 Livro termos de juramento e posse da Câmara Municipal 
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1959-1959 Livro de autos de posse do concelho Municipal e da Câmara Municipal de Alfândega 
da Fé

CONSELHO MUNICIPAL

Autos das sessões
Datas: 1937-1971
1937-1946 Livro de Autos das Sessões do Conselho Municipal
1946-1954 Livro de Autos das Sessões do Conselho Municipal
1950-1950 Livro de Autos das Sessões do Conselho Municipal
1950-1971 Livro de Autos das Sessões do Conselho Municipal
1954-1963 Livro de Autos das Sessões do Conselho Municipal

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL

Autos das sessões
Datas: 1914-1926

1914-1917 Livro de Autos das Sessões da Comissão Executiva Municipal
1917-1926 Livro de Autos das Sessões da Comissão Executiva Municipal

Correspondência Expedida
Datas: 1914-1914

1914-1919 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão Executiva Municipal

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EXPEDIENTE

Correspondência expedida para o Governo Civil
Datas:1900-1937

1900-1906 Livro de registo da correspondência expedida para o Governo Civil
1906-1917 Livro de registo da correspondência expedida para o Governo Civil
1920-1932 Livro de registo da correspondência expedida para o Governo Civil
1932-1937 Correspondência expedida ao Governo Civil do Distrito

Correspondência expedida
Datas: 1848-1974

1848-1868 Livro copiador da correspondência expedida
1869-1882 Livro copiador da correspondência expedida
1882-1882 Livro copiador da correspondência expedida
1882-1887 Livro copiador da correspondência expedida
1888-1891 Livro copiador da correspondência expedida
1892-1895 Livro copiador da correspondência expedida
1898-1905 Livro copiador da correspondência expedida
1900-1905 Livro copiador da correspondência expedida
1905-1913 Livro copiador da correspondência expedida
1905-1914 Livro copiador da correspondência expedida
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1906-1912 Livro copiador da correspondência expedida
1913-1915 Livro copiador da correspondência expedida
1915-1917 Livro copiador da correspondência expedida
1917-1918 Livro copiador da correspondência expedida
1918-1918 Livro copiador da correspondência expedida
1918-1919 Livro copiador da correspondência expedida
1919-1922 Livro copiador da correspondência expedida
1922-1925 Livro copiador da correspondência expedida
1924-1931 Livro copiador da correspondência expedida
1926-1927 Livro copiador da correspondência expedida
1927-1933 Livro copiador da correspondência expedida
1931-1933 Livro de correspondência expedida a autoridades diferentes
1933-1934 Livro copiador da correspondência expedida
1933-1934 Registo de correspondência expedida
1934-1956 Registo de correspondência expedida
1936-1936 Registo de correspondência expedida
1937-1937 Registo de correspondência expedida
1938-1938 Registo de correspondência expedida
1939-1939 Registo de correspondência expedida
1940-1940 Registo de correspondência expedida
1941-1941-A Registo de correspondência
1941-1941-B Livro de registo da correspondência expedida
1942-1942 Livro de registo da correspondência expedida
1943-1943 Livro de correspondência expedida
1943-1944 Livro de correspondência expedida
1944-1944 Correspondência expedida Comando Geral da P. S. P.
1944-1944 Livro de correspondência expedida
1945-1945-A Livro copiador da correspondência expedida
1945-1945-B Livro copiador da correspondência expedida
1945-1945-C Livro copiador da correspondência expedida
1945-1945-D Livro de correspondência expedida
1945-1945-E Livro de correspondência expedida
1945-1952 Livro de correspondência expedida
1946-1946-A Livro copiador da correspondência expedida
1946-1946-B Livro copiador da correspondência expedida
1946-1946-C Livro copiador de correspondência expedida
1946-1946-D Livro copiador de correspondência expedida
1947-1947-A Livro copiador da correspondência expedida
1947-1947-B Cópia da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1947-1947-C Cópias de correspondência expedida
1947-1948 Livro de correspondência expedida
1948-1948-A Correspondência expedida
1948-1948-B Livro copiador da correspondência expedida
1948-1948-C Livro de correspondência expedida
1948-1948-D Cópia da correspondência expedida pela Câmara
1948-1949 Livro de correspondência expedida
1949-1950 Livro de registo de correspondência expedida
1949-1949-A Livro copiador da correspondência expedida
1949-1949-B Livro copiador de correspondência expedida pela Câmara Municipal
1949-1949-C Livro copiador de correspondência expedida pela Câmara Municipal
1949-1949-D Livro copiador de correspondência expedida pela Câmara Municipal
1949-1961 Livro copiador da correspondência expedida (confidencial)
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1950-1950-A Livro copiador de correspondência expedida pela Câmara Municipal
1950-1950-B Saída de correspondência
1950-1951 Livro de registo de correspondência expedida
1951-1951-A Livro copiador da correspondência expedida
1951-1951-B Livro copiador da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1951-1952 Registo de correspondência expedida
1952-1952-A Saída de correspondência
1952-1952-B Livro copiador da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1952-1953 Livro de registo de correspondência expedida
1953-1953 Livro copiador da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1954-1954-A Livro copiador da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1954-1954-B Livro copiador da correspondência expedida pela Câmara Municipal
1955-1955-A Saída de correspondência
1955-1955-B Saída de correspondência
1956-1956-A Cópias da correspondência expedida 1.º trimestre
1956-1956-B Cópias da correspondência expedida 2.º trimestre
1956-1956-C Cópias da correspondência expedida 3.º trimestre
1956-1956-D Cópias da correspondência expedida 4.º trimestre
1956-1957 Registo de correspondência expedida
1957-1957-A Guias de correspondência expedida
1957-1957-B Livro de registo de correspondência expedida
1957-1957-C Livro copiador da correspondência expedida
1957-1957-D Correspondência expedida n.º1
1957-1957-E Correspondência expedida n.º2
1957-1957-F Correspondência expedida n.º3
1957-1957-G Correspondência expedida n.º4
1957-1957 Livro de registo correspondência expedida
1958-1960 Livro de registo correspondência expedida
1959-1959-A Correspondência expedida n.º1
1959-1959-B Correspondência expedida n.º2
1959-1959-C Correspondência expedida n.º3
1959-1959-D Correspondência expedida n.º4
1960-1960-A Livro copiador de correspondência expedida
1960-1960-B Livro copiador de correspondência expedida
1960-1960-C Livro copiador de correspondência expedida
1960-1960-D Livro copiador de correspondência expedida
1960-1961 Livro de registo correspondência expedida
1961-1961-A Cópias da correspondência expedida 1.º trimestre
1961-1961-B Cópias da correspondência expedida 2.º trimestre
1961-1961-C Cópias da correspondência expedida 3.º trimestre
1961-1961-D Cópias da correspondência expedida 4.º trimestre
1961-1963 Livro de registo correspondência expedida
1962-1962-A Cópias da correspondência expedida 1.º trimestre
1962-1962-B Cópias da correspondência expedida 2.º trimestre
1962-1962-C Cópias da correspondência expedida 3.º trimestre
1962-1962-D Cópias da correspondência expedida 4.º trimestre
1963-1966 Livro de registo correspondência expedida
1966-1968 Livro de registo correspondência expedida
1967-1967-A Correspondência expedida 1.º trimestre
1967-1967-B Correspondência expedida 1.º trimestre
1968-1968 Correspondência expedida 1.º trimestre
1968-1970 Registo de correspondência expedida
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1970-1970-A Correspondência expedida 1.º trimestre
1970-1970-B Correspondência expedida 2.º trimestre
1970-1970-C Correspondência expedida 3.º trimestre
1970-1970-D Correspondência expedida 4.º trimestre
1970-1972 Registo de correspondência expedida
1971-1971-A Correspondência expedida 1.º semestre
1971-1971-B Correspondência expedida 2.º semestre
1972-1972-A Correspondência expedida 1.º semestre
1972-1972-B Correspondência expedida 2.º semestre
1972-1974 Registo de correspondência expedida
1973-1973-A Correspondência expedida 1.º trimestre
1973-1973-B Correspondência expedida 2.º trimestre
1973-1973-C Correspondência expedida 3.º trimestre
1973-1973-D Correspondência expedida 4.º trimestre
1974-1974-A Correspondência expedida 2.º trimestre
1974-1974-B Correspondência expedida 3.º trimestre
1974-1974-C Correspondência expedida 4.º trimestre

Correspondência recebida
Datas: 1854-1975

1854-1864 Pasta com correspondência recebida
1864-1869 Pasta com correspondência recebida
1870-1874 Pasta com correspondência recebida
1875-1879 Pasta com correspondência recebida
1880-1883 Pasta com correspondência recebida
1884-1887 Pasta com correspondência recebida
1886-1888 Pasta com correspondência recebida
1888-1892 Pasta com correspondência recebida
1889-1895 Pasta com correspondência recebida
1889-1993 Pasta com correspondência recebida
1898-1904 Pasta com correspondência recebida
1905-1911 Pasta com correspondência recebida
1929-1933 Pasta com correspondência recebida
1930-1933 Pasta com correspondência recebida
1931-1931 Livro de correspondência recebida
1933-1934 Livro de correspondência recebida
1933-1935 Livro de correspondência recebida
1933-1936 Pasta com correspondência recebida
1934-1936 Pasta com correspondência recebida
1935-1937 Livro de correspondência recebida
1936-1947 Correspondência confidencial recebida e expedida
1937-1939 Livro de correspondência recebida
1939-1940 Livro de correspondência recebida
1939-1941 Livro de correspondência recebida
1940-1941 Livro de correspondência recebida
1940-1942 Livro de registo de entradas
1941-1941 Livro de correspondência recebida
1941-1943 Livro de correspondência recebida
1942-1944 Livro de registo de entrada de correspondência
1943-1944 Livro de correspondência recebida
1944-1948 Livro de registo de entrada de correspondência
1946-1948 Livro de registo de correspondência recebida
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1948-1948 Livro de registo de correspondência de diversas entidades
1953-1956 Livro de registo correspondência recebida
1956-1958 Livro de registo correspondência recebida
1958-1958-A Registo de correspondência recebida n.º 1
1958-1958-B Registo de correspondência recebida n.º 2
1958-1958-C Registo de correspondência recebida n.º 3
1958-1958-D Registo de correspondência recebida n.º 4
1958-1960 Registo de correspondência recebida
1960-1962 Registo de correspondência recebida
1962-1964 Registo de correspondência recebida
1964-1966 Registo de correspondência recebida
1966-1968 Registo de correspondência recebida
1968-1969 Registo de correspondência recebida
1969-1971 Registo de correspondência recebida
1971-1973 Registo de correspondência recebida
1973-1975 Registo de correspondência recebida

Correspondência geral
Datas: 1941-1971

1941-1942 Correspondência Geral - guias de correspondência oficial - processo n.º 33
1941-1943 Correspondência geral Câmaras Municipais - processo n.º 3
1941-1948 Correspondência Geral - industria e comércio agrícola - processo n.º 11 
1941-1954 Correspondência Geral - Direcção Geral dos transportes terrestres - processo n º 10
1942-1949 Correspondência Geral - solenidades e festas - processo n.º 18
1944-1949 Correspondência Geral - anúncios - processo n.º 24
1945-1945 Correspondência Geral - Governo Civil - processo n.º 1
1945-1949 Correspondência Geral - Fornecedores diversos - processo n.º 36
1945-1955 Correspondência Geral - Governo Civil licenças - multas, etc.- processo n.º 17
1946-1948 Correspondência Geral - expediente e impressos tipografias e papelarias - processo 

n.º 5
1946-1952 Correspondência Geral - propostas de liberações e outros assuntos tratados nas 

reuniões camarárias - processo n.º 7
1946-1971 Correspondência Geral - estatísticas - processo n.º 3
1947-1951 Correspondência Geral - expediente e impressos tipográficos e papelarias - 

processo n.º 5
1947-1952 Correspondência Geral - Diversas entidades - processo n.º 16
1947-1953 Correspondência Geral - anúncios e publicações - processo n.º 24

Requerimentos recebidos
Datas: 1950-1974

1950-1954 Livro de registo de requerimentos apresentados e entradas na Câmara Municipal
1963-1963 Livro de registo de requerimentos (recebidos)
1967-1967 Livro de registo de requerimentos (recebidos nesta Câmara Municipal e que, nos 

termos regulamentares, não são de classificar como correspondência)
1974-1974 Livro de registo de requerimentos (recebidos pela Câmara Municipal de Alfândega 

da Fé)

Informações e pareceres
Datas: 1930-1977

1930-1977 Livro copiador de informações pareceres e semelhantes
1941-1945 Copiadores de informações pareceres e semelhantes
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Emigração
Datas: 1939-1981

1939-1939 Livro de registo de estrangeiros
1948-1949 Correspondência Geral - serviços da Junta de Emigração – processo n.º 23
1949-1950 Junta de emigração
1950-1951 Correspondência Geral-Junta de emigração-processo n. º 23
1954-1954-A Maço de processos de emigrantes
1954-1954-B Livro de registo de processos de emigrantes
1960-1960 Processo de emigrantes
1961-1961-A Emigração
1961-1961-B Emigração
1968-1968 Registo de processos de emigrantes
1969-1981 Registo de processos de emigrantes
1969-1969 Processos de emigração
1970-1970 Emigração
1973-1970 Emigração

PESSOAL

Autos de posse
Datas: 1864-1894

1864-1869 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1892-1894 Livro de termos de juramento e posse dos empregados nomeados pela Câmara

Funcionários
Datas: 1886-1977

1886-1889 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1889-1891 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1892-1895 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1898-1901 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1901-1921 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
camarários

1903-1907 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1922-1929 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1929-1933 Livro de registos das folhas de vencimento nomeação e diplomas de Funcionários 
Camarários

1933-1933 Livro de cadastros dos Funcionários Administrativos  
1940-1940 Carcereiro da Câmara
1951-1977 Livro para contrato de pessoal
1961-1961 Livro de pessoal contratado ou assalariado
1962-1962 Livro de pessoal contratado ou assalariado
1963-1963 Pessoal contratado ou assalariado
1966-1966 Livro do pessoal contratado ou assalariado
1967-1967 Livro de pessoal contratado ou assalariado
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Pagamentos
Datas: 1954-1965

1954-1954 Livro de autorizações de pagamento ao pessoal contratado ou assalariado
1961-1961 Mapa de informações para processamento de remunerações
1964-1964 Mapa, relações e outros documentos relativos à emissão de remunerações de 

pessoal
1965-1965 Folhas de pagamento do pessoal contratado ou assalariado

CONCURSOS
Datas: 1940-1956

1940-1940 Processo de concurso para escriturário de 2.ª classe
1940-1941 Concurso para escriturário de 3.ª classe
1941-1941 Processo de concurso de chefe de secretaria
1942-1942 Processo do concurso ao cargo do aferidor de pesos e medidas
1949-1949 Processo de concurso do veterinário Municipal
1950-1950 Processo de concurso para chefe da Secretaria da Câmara
1956-1956 Processo respeitante ao concurso de chefe da Secretaria José S. Jardim Júnior

LICENÇAS

Licenças de: comércio, indústria, minas e caça
Datas: 1859-1981

1859-1872 Livro de registo das licenças (comerciantes, minas e caça)
1883-1911 Livro de registo das licenças (comerciantes, minas e caça)
1898-1921 Livro de registo das licenças (comerciantes, minas e caça)
1911-1911 Livro de registo de minas
1935-1935 Livro de registo de licenças de comércio e indústria
1939-1939 Livro de registo de licença para caça
1941-1941 Livro de registo de licença de caça para furão
1950-1950 Livro de registo de trocas, vendas ou cedência de armas de caça
1956-1972 Livro de registo de licença para caça
1972-1981 Livro de registo de licença de caça

Licenças para obras particulares
Datas: 1948-1973

1948-1950 Obras - pedidos de licenças processo n.º 12
1958-1958 Licenças para ocupação da via pública
1958-1958 Licença para obras
1959-1959 Licença para construção, reconstrução, modificação e reparação de prédios urbanos
1960-1960 Licença para construção de prédios urbanos
1962-1962 Licença para construção, reconstrução, modificação e reparação de prédios urbanos
1970-1970 Licença de obras
1970-1973 Licença de obras

Licenças diversas
Datas: 1940-1963

1940-1940 Livro de registo de veículos existentes no concelho
1942-1944 Livro de registo dos veículos isentos da taxa camarária
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1946-1946 Livro de registo de alvarás de licenciamento de estabelecimentos insalubres 
incómodos e perigosos

1946-1955 Licenças e relações de frequência - processo n.º 11
1954-1983 Livro de registo de requerimentos de licença do Governo Civil
1958-1958 Licença para espectáculos
1958-1958 Licenças para vendedores ambulantes e géneros alimentícios
1958-1958 Licença para utilização de prédios urbanos
1958-1958 Licença para anúncios e reclames
1963-1963 Vistoria para a concessão de licença para habitação ou para ocupação de edificação 

nova 

PATRIMÓNIO

TOMBOS
Datas: 1766-1931
1766-1766 Livro do tombo dos bens do concelho (inclui foros anteriores)
1931-1931 Livro de inventário de todos os objectos pertencentes à Câmara Municipal de 

Alfândega da Fé

AUTOS DE ARREMATAÇÃO
Datas: 1882-1951
1882-1895 Livro de registos de autos de arrendamento e arrematações
1898-1899 Livro de registos de autos de arrendamento e arrematações
1900-1910 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1912-1913 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1917-1923 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1927-1930 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1930-1930 Concurso para edifício da central elevatória e reservatória
1934-1934 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1935-1935 Livro de registos dos autos de arrendamento e arrematações
1937-1937 Livro de registos dos autos de arrendamento de terra
1946-1946 Documentos referentes ao contrato da estrada municipal de Vilarelhos à E.N. 1024
1950-1950 Livro de autos de arrematação
1951-1951 Livro para autos de arrematação

SERVIÇOS FINANCEIROS

CONTABILIDADE

Conta geral de receita e despesa
Datas: 1843-1895

1843-1880 Livro das contas gerais de despesas e receita
1883-1895 Livro das contas gerais de despesas e receitas
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Orçamento e contas
Datas: 1843-1976

1843-1848 Livro de registo de orçamentos
1887-1895 Livro de registo de orçamentos
1898-1910 Livro de registo de orçamento
1899-1911 Livro de registo de orçamento
1910-1926 Livro de registo de orçamento
1911-1925 Livro de registo de orçamento
1926-1926 Livro de registo de orçamento
1927-1927 Livro de registo de orçamento
1930-1934 Livro de registo de orçamentos
1941-1949 Livro de registos de orçamentos suplementares
1956-1956 Livro de registos de orçamentos ordinários e suplementares
1959-1967 Orçamento ordinário da receita e despesa
1968-1976 Orçamento ordinário da receita e despesa

Conta corrente
Datas: 1928-1971

1928-1928 Livro de registo de contas da Câmara Municipal do Concelho de Alfândega da Fé
1939-1942 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1957-1959 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1960-1960 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1961-1961 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1962-1962 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1963-1963 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1964-1964 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1973-1973 Livro de contas correntes de todos os rendimentos virtuais líquidos, cobrados e 

anulados 
1978-1978 Livro de contas correntes com as despesas orçamentais
1971-1971 Livro de contas correntes com os cobradores de rendimentos arrecadados por meio 

de senhas

Ordens de pagamento
Datas: 1933-1945

1933-1945 Livro de registos de ordens de pagamento

Dívidas
Datas: 1886-1920

1886-1930 Livro de escrituração das dívidas passivas do Município
1898-1913 Livro de escrituração das dívidas passivas do Município 
1887-1895 Livro de escrituração das dívidas activas do Município
1898-1906 Livro de escrituração das dívidas activas do Município
1858-1866 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1866-1871 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1871-1876 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1876-1880 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1881-1883 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1883-1885 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1885-1886 Livro de escrituração das dívidas activas e passivas do Município
1907-1920 Livro de escrituração das dívidas activas do Município
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Dinheiros a juros e hipotecas
Datas: 1861-1867
1861-1861 Livro de registo de escrituras de dinheiro a juros
1862-1862 Livro de registo de escrituras de dinheiro a juros
1864-1864 Livro de registo de escrituras de dinheiro a juros
1865-1866 Livro de registo de escrituras de dinheiro a juros e hipotecas
1867-1867 Livro de registo de escrituras de dinheiro a juros

TESOURARIA

Orçamentos - Contas do Tesoureiro
Datas: 1848-1866

1848-1886 Livro de registo de orçamentos

Conta corrente da Câmara com o Tesoureiro
Datas: 1858-1932

1858-1885 Livro de registo da conta corrente
1885-1890 Livro de registo da conta corrente
1888-1894 Livro de registo da conta corrente
1891-1895 Livro de registo da conta corrente
1895-1929 Livro de registo da conta corrente
1898-1906 Livro de registo da conta corrente
1898-1924 Livro de registo da conta corrente
1906-1918 Livro de registo da conta corrente
1928-1933 Livro de registo da conta corrente
1929-1932 Livro de registo da conta corrente

Conta de Gerência
Datas: 1959-1965

1959-1963 Contas de gerência da responsabilidade do tesoureiro
1964-1965 Conta de gerência da responsabilidade do tesoureiro

Conta corrente com a Caixa Geral de Depósitos
Datas: 1898-1913

1898-1913 Livro de contas correntes do Município com a Caixa Geral de Depósitos

Receitas
Datas: 1951-1965

1951-1951 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1952-1954 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1958-1959 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1960-1960 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1961-1961 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1962-1962 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1963-1963 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual
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1964-1964 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

1965-1965 Livro de registo das receitas arrecadadas mensalmente com colunas separadas 
para receitas virtual e eventual

Documentos de cobrança
Datas: 1887-1933

1887-1892 Livro de registo de documentos de cobranças entregues ao Tesoureiro
1893-1907 Livro de registo de documentos de cobranças entregues ao Tesoureiro
1898-1907 Livro de registo de documentos de cobranças entregues ao Tesoureiro
1909-1909 Livro de registo de documentos de cobranças entregues ao Tesoureiro
1932-1933 Livro de registo de documentos de cobranças entregues ao Tesoureiro

Registo de Taxas
Datas: 1811-1816

1811-1816 Livro de registos das receitas das taxas Municipais efectuadas pelo Tesoureiro

IMPOSTOS

CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL

Contribuições municipais
Datas: 1860-1888

1860-1879 Livro de registos das contribuições Municipais
1869-1879 Livro de registos das contribuições Municipais
1880-1888 Livro de registos das contribuições Municipais

Côngruas paroquiais do concelho
Datas: 1843-1904

1843-1894 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1859-1861 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1862-1865 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1869-1872 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1872-1874 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1873-1875 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1875-1876 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1876-1877 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1877-1878 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1878-1879 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1879-1880 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1881-1882 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1882-1883 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1883-1884 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1884-1885 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1885-1886 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1886-1887 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1888-1889 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1889-1890 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1890-1891 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
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1894-1895 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1898-1899 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1899-1900 Livro de derramas das côngruas paroquiais
1900-1901 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1901-1902 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1902-1903 Livro de derramas das côngruas paroquiais 
1903-1904 Livro de derramas das côngruas paroquiais 

Côngruas paroquiais das freguesias
Datas: 1891-1896
1891-1893 Livros de côngruas paroquiais da Freguesia de Alfândega da Fé
1895-1896 Livro de côngruas paroquiais da Freguesia de Valverde

CONTRIBUIÇÃO EM TRABALHO
Datas: 1865-1974
1865-1866 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1873-1874 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1878-1878 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1875-1876 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1876-1877 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1877-1888 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1898-1911 Livro de registo da contribuição em trabalho no Concelho
1960-1960 Livro de arrolamento para lançamento de imposto de prestação de trabalho
1970-1974 Imposto de prestação de trabalho

REAL D’ÁGUA
Datas: 1864-1864
1864-1864 Livro de registos de imposto do real d’água

ELEIÇÕES

COMISSÃO DE RECENSEAMENTO ELEITORAL

Autos das sessões
Datas: 1898-1926

1898-1911 Livro de autos da Comissão de Recenseamento Eleitoral
1881-1895 Livro de autos da Comissão de Recenseamento Eleitoral
1912-1925 Livro de autos da Comissão encarregada da Formação do recenseamento dos 

jurados da Comarca de Alfândega da Fé
1925-1926 Livro de autos da Comissão de Recenseamento Eleitoral

Correspondência
Datas:1898-1949
1898-1972 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão de recenseamento 

eleitoral
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1889-1895 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão de recenseamento 
eleitoral

1898-1899 Livro das declarações prestadas pelo Pároco e Regedores acerca  do recenseamento 
eleitoral

1946-1947 Correspondência Geral, Câmara Municipal recenseamentos eleitorais, processo n.º 
45

1949-1949 Correspondência Geral operações recrutamento eleitoral

RECENSEAMENTO ELEITORAL

Registo eleitoral
Datas: 1842-1973

1842-1873 Livro contendo as listas de eleitores do Concelho
1896-1897 Recenseamento eleitoral das freguesias
1900-1900 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1901-1901 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1902-1902 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1903-1903 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1904-1904 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1904-1909 Livro de registo dos recenseamentos (elementos para a operação de recenseamento 

e relação dos contribuintes)
1905-1905 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1906-1906 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1907-1907 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1908-1908 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1913-1913 Livro de registo dos recenseamentos (elementos para a operação de recenseamento 

e relação dos contribuintes)
1922-1949 Livro de recenseamento militar
1931-1932 Livro de registo de recenseamento eleitoral
1953-1953 Eleições de deputados à Assembleia Nacional
1957-1957 Recenseamento eleitoral (recenseamento geral dos chefes de família)
1957-1957 Recenseamento eleitoral
1960-1960 Recenseamento dos eleitores da Assembleia Nacional e Presidentes da República
1961-1962 Recenseamento eleitoral (Assembleia Nacional)
1965-1965 Livro de recenseamento dos eleitores das juntas de freguesia (recenseamento geral 

do concelho)
1968-1968 Recenseamento eleitoral
1970-1970 Recenseamento de eleitores da Assembleia Nacional
1971-1971 Recenseamento dos eleitores das juntas de freguesia
1973-1973 Recenseamento eleitoral

Autos de eleição
Datas: 1861-1973

1861-1904 Livro de autos das eleições da Câmara, Juiz de Paz e Deputados
1878-1883 Livro de autos da eleição das juntas de Paróquia
1898-1908 Livro de autos das eleições e cadernos eleitorais da Câmara e junta de Paróquia
1898-1910 Caderno de autos de eleições
1971-1972 Autos da eleição das Juntas de Freguesia
1973-1973 Autos da eleição dos deputados à Assembleia Nacional
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Livros de nomeações e exonerações
Datas: 1926-1976

1926-1976 Livro de registo de alvarás de exoneração
1950-1976 Livro de registo de alvarás de nomeação

Recenseamento dos chefes de família
Datas: 1960-1973
1960-1960 Recenseamento geral dos chefes de família
1961-1962 Livro de recenseamento dos chefes de família
1964-1964 Livro de recenseamento dos chefes de família
1966-1966 Livro de recenseamento dos chefes de família
1968-1968 Livro de recenseamento dos chefes de família
1970-1970 Livro de recenseamento dos chefes de família
1973-1973 Livro de recenseamento dos chefes de família

FUNÇÕES MILITARES

COMISSÃO DE RECENSEAMENTO MILITAR

Autos das sessões
Datas: 1887-1933

1887-1895 Livro de autos das sessões da Comissão de recrutamentos do Concelho
1898-1933 Livro de autos das sessões da Comissão de recrutamentos do Concelho

Correspondência da Comissão
Datas: 1887-1948

1887-1895 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão de recrutamento militar
1898-1922 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão de recrutamento militar
1932-1934 Livro de registo da correspondência expedida pela Comissão de recrutamento militar
1941-1942 Correspondência Geral distrito e Centros de mobilização - processo n.º 12
1946-1948 Correspondência Geral recenseamento militar e eleitoral - processo n.º 12

Recenseamento Militar
Datas: 1857-1974

1857-1868 Livro de registo do recenseamento militar
1868-1868 Mapa de recenseamento militar
1888-1888 Livro de registo do recenseamento militar
1889-1889 Livro de registo do recenseamento militar
1890-1890 Livro de registo do recenseamento militar
1891-1891 Livro de registo do recenseamento militar
1892-1892 Livro de registo do recenseamento militar
1893-1893 Livro de registo do recenseamento militar
1894-1894 Livro de registo do recenseamento militar
1895-1895 Livro de registo do recenseamento militar
1898-1898 Livro de registo do recenseamento militar
1899-1899 Livro de registo do recenseamento militar
1901-1901 Recenseamento militar
1902-1902 Livro de registo do recenseamento militar
1903-1903 Livro de registo do recenseamento militar
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1904-1904 Livro de registo do recenseamento militar
1905-1905 Livro de recenseamento militar
1906-1906 Livro de recenseamento militar
1908-1908 Livro de recenseamento militar
1909-1909 Livro de recenseamento militar
1910-1910 Livro de recenseamento militar
1911-1911 Livro de recenseamento militar
1912-1912 Livro de recenseamento militar
1913-1913 Livro de recenseamento militar
1914-1914 Livro de registo do recenseamento militar
1918-1918 Relação dos militares recenseados
1957-1957 Livro de recenseamento militar
1966-1966 Livro do mapa do recenseamento militar
1967-1967 Livro de mapas do recenseamento militar (indivíduos inscritos no recenseamento 

militar)
1970-1970 Mapa de recenseamento militar
1971-1971 Relação dos indivíduos que neste ano completarem 17 anos e que devem ser 

incluídos no recenseamento militar
1973-1973 Livro de recenseamento militar
1974-1974 Livro de recenseamento militar

Recrutamentos
Datas: 1857-1901

1857-1879 Livro de registo dos recrutamentos
1878-1888 Livro de registo dos recrutamentos
1880-1895 Livro de registo dos recrutamentos
1886-1890 Livro de documentos sobre recrutamentos
1900-1900 Livro de documentos sobre recrutamentos
1901-1901 Livro de documentos sobre recrutamentos

Termos de fiança
Datas: 1866-1866

1886 Livro de termos de fiança dos mancebos recenseados

Petições
Datas:1889-1899

1889-1899 Livro de petições de adiamento ou dispensa do serviço activo do exército

Reservistas
Datas: 1885-1904
1885-1887 Livro de registo de reservistas
1887-1892 Livro de registo de reservistas e dos que serviram o exército
1887-1904 Livro de registo dos reservistas domiciliados no Concelho
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SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA

Correspondência
Datas: 1951-1953

1951-1951 Livro copiador dos ofícios expedidos pelos serviços Policiais
1952-1952-A Livro de registo da correspondência expedida pelos serviços Policiais
1952-1952-B Livro de registo da correspondência expedida pelos serviços Policiais
1953-1953 Livro de registo da correspondência expedida pelos serviços Policiais
1955-1953 Livro copiador dos ofícios expedidos pelos serviços Policiais

Autos de transgressão

Datas: 1939-1965

1939-1939 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

1943-1950 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

1950-1950 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

1950-1955 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

1954-1959 Livro de registos dos autos preparatórios crime processados nos serviços Policiais 
da Câmara

1955-1960 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

1965-1965 Livro de registo de autos de transgressão de polícia de costumes, enviados a 
secretaria

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

AGRICULTURA

Autos vários
Datas: 1887-1943

1887-1888 Livro de autos da comissão de Inquérito Agrícola
1933-1933 Livro dos autos de posse da Delegação da Federação Nacional de Produtores de 

Trigo
1943-1943 Livro de autos das reuniões da Comissão Arbitra do Trabalho Rural

Correspondência vária
Datas: 1847-1857
1847-1857 Livro de registo de correspondência expedida relativa aos subsídios de colheita 

(contém requerimentos)
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URBANISMO

OBRAS PÚBLICAS

Correspondência geral
Datas:

1938-1939 Ampliações dos Paços do Concelho (correspondência)
1942-1958 Livro copiador da correspondência recebida e expedida (melhoramentos urbanos)
1942-1946 Correspondência geral calcetamento da rua da fonte de Vilarelhos - processo n.º 56
1946-1947 Correspondência geral, abastecimento de água à freguesia de Vilarelhos - processo 

n.º 44
1946-1955 Correspondência geral – cemitérios em obras - processo n.º 14
1947-1948 Correspondência geral, construção de um bairro de casas económicas
1947-1955 Correspondência geral, construções de uma rua na povoação de Vilarelhos - 

processo n.º 42

Processos
Datas: 1835-1971

1835-1919 Livro de processos de venda e vistorias
1871-1890 Livro de documentação das obras (Projectos, Processos de Concurso, Medição e 

Orçamentos)
1933-1933 Projecto E.N. de Chacim a Gebelim
1935-1937 Livro de documentação das obras (Abonos para obras)
1939-1939 Projectos de abastecimento de água a Vilarelhos, Vales, Gouveia, Gebelim e Castelo
1939-1939 Projecto de electrificação da vila
1940-1940 Projecto de calcetamento e esgotos de águas fluviais a Valpereiro
1941-1941 Projecto do caminho de Agrobom
1941-1941-A Plano de urbanização do centro da vila
1941-1941-B Plano de urbanização do centro da vila
1941-1952 Plantas e projectos - processo n.º 26
1941-1945 2 ª Zona de melhoramentos rurais - processo n.º 10
1941-1945 Construção da rede de esgotos da vila sede do concelho
1942-1947 Construções - processo n.º 2
1943-1950 Obras diversas nas freguesias - processo n.º 28
1944-1944 Aditamento ao abastecimento de água à povoação de Vilarelhos
1945-1950 Obras - pedidos de licenças - processo n.º 12
1945-1950 Construção da rede de esgotos - processo n.º 35
1946-1948 Estrada Municipal de Vilarelhos - processo n.º 13
1959-1965 Processos de concessão de terrenos nos cemitérios
1960-1960 Concurso limitado para a obra de construção da E. M. n.º 6148 lanço entre E. N. 

215 e S. Serra
1961-1961 Concurso público para a construção da E. N. entre E. N. 216 e Parada
1962-1968 Programas de concurso e caderno de encargos de obras
1966-1966 Processos relativos a demolições e vistorias em prédios
1969-1969 Concurso Público para arrematação da empreitada de E. N. 614 da E. N. 215 e 

Picões 6.ª Fase
1972-1972 Projecto da Câmara Municipal 1151 Lanço Vilarelhos - Vilares da Vilariça
1972-1972 Plano parcial da urbanização do Vale Telheiro
1972-1972 Processo de licenciamento da construção de um armazém
1972-1972 Registo do fornecimento de água (Agrobom)
1953-1953 Projecto para construção de dois lavadouros em Alfândega da Fé
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1956-1956 Projecto de calcetamento
1961-1961 Projecto E.N. 6/4 lanço entre S. Serra e Ferradosa
1964-1964 Projecto da construção de um lagar de azeite
1966-1966-A Projecto da E.N. 588-1 entre a E.N. 588 e Pombal
1966-1966-B Projecto E.N. 588 entre a E.N. 588 e Pombal
1967-1967-A Projecto da E. N. 590 entre Valpereiro e Agrobom
1967-1967-B Projecto E.N. 590 entre Valpereiro e Agrobom
1971-1971 Projecto da sede da associação dos regentes agrícolas

Iluminação
Datas: 1960-1978

1960-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Valpereiro
1961-1961 Electrificação das sedes das freguesias
1961-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Eucísia
1962-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de S. Serra
1963-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Vales
1963-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Ferradosa
1963-1978 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Soeima
1963-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Gouveia
1964-1979 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de S. Ribeira
1970-1970 Registo do fornecimento de energia eléctrica
1971-1971 Registo do fornecimento de energia eléctrica
1972-1972 Registo de luz 1.º semestre
1972-1972 Recibos de luz
1973-1973 Registo do fornecimento de energia eléctrica 1.º semestre
1974-1974-A Registo do fornecimento de energia eléctrica
1974-1974-B Registo do fornecimento de energia eléctrica
1975-1975 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Sardão
1975-1978 Contrato de Fornecimento de energia à freguesia de Castelo

Comparticipações do Estado
Datas: 1960-1974

1960-1962 Livro de contas correntes com as comparticipações do Estado para obras
1968-1974 Livro de contas correntes com as comparticipações do Estado para obras

Cemitérios
Datas: 1894-1940
1894-1894 Termos de vendas de terreno para jazigos
1927-1927 Caderno de registo de enterramentos
1940-1940 Livro de registo de enterramentos no cemitério de Alfândega da Fé

SAÚDE E ASSISTÊNCIA

EXPOSTOS

Matrícula dos expostos
Datas: 1783-1871

1783-1851 Livro de registo de entradas e de entrega de expostos
1843-1851 Livro de registos de crianças expostos
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1851-1858 Livro de matrículas dos expostos
1858-1864 Livro de matrículas dos expostos
1864-1867 Livro de matrículas dos expostos
1867-1871 Livro de matrículas dos expostos

Matrícula das crianças subsidiadas
Datas: 1886-1903

1886-1887 Livro de matrículas de crianças subsidiadas
1888-1903 Livro de matrículas de crianças subsidiadas
1891-1894 Livro de matrículas de crianças subsidiadas

Pagamento às Amas
Datas: 1806-1811

1806-1811 Livro de registo das despesas com as amas dos expostos

Despesas com os expostos e mães pobres
Datas: 1820-1919
1820-1847 Livro de registos das receitas e despesas com os expostos
1820-1847 Livro de registos de despesas de expostos e subsídios das mães pobres
1864-1886 Livro de registos das receitas e despesas com o exposto
1870-1879 Livro de registos das receitas e despesas de expostos e subsídios das mães pobres
1879-1886 Livro de registo de subsídios das mães pobres e crianças subsidiadas
1887-1894 Livro de registos de subsídios das mães pobres e crianças abandonadas
1898-1919 Livro de registos de subsídios das mães pobres e crianças abandonadas

POBRES E INDIGENTES

Hospitalização e assistência de doentes pobres 
Datas: 1953-1973

1953-1967 Livro de registo de internamento de doentes pobres em hospitais
1961-1961 Processo de internamento de doentes pobres
1962-1962 Processo de internamento de doentes pobres
1962-1973 Assistência a doentes
1963-1963 Livro de processos de internamento, em hospitais, de doentes pobres e indigentes
1966-1966 Processo de internamento de doentes pobres
1967-1973 Livro de processos de internamento, em hospitais, de doentes pobres e indigentes
1969-1969 Assistência aos funcionários civis tuberculosos
1970-1970 Processo de internamento de doentes pobres
1971-1971 Processo de internamento de doentes pobres
1973-1973 Assistência a doentes

Recenseamento dos pobres e indigentes
Datas: 1928-1943

1928-1928 Livro de registo do cadastro dos indigentes
1937-1943 Livro de registo do recenseamento dos pobres

Correspondência geral
Datas: 1946-1951
1946-1949 Correspondência geral - doentes pobres, hospitais, etc. – processo n.º 10
1949-1951 Correspondência Geral, doentes pobres, hospitais, etc. - processo n.º 10
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JUNTA DE HIGIENE

Autos das sessões
Datas: 1936-1962

1936-1962 Livro de autos das sessões da Comissão Municipal de Higiene

Serviço de Saúde
Datas: 1940-1940
1940-1940 Delegado de saúde e médico Municipal

EDUCAÇÃO E ENSINO

INSTRUÇÃO PRIMÁRIA

Autos das sessões da Junta Escolar
Datas: 1881-1892

1881-1892 Livro de registo dos autos das sessões da Junta Escolar do Concelho

Exames
Datas: 1882-1912

1882-1894 Livro de registo dos exames do curso elementar
1884-1890 Livro de registo dos autos das sessões do júri de exames do ensino elementar
1891-1912 Livro de registo dos autos das sessões do júri de exames do ensino elementar

Professores
Datas: 1886-1918

1886-1890 Livro de registo das folhas de vencimento dos professores que recebem pelo 
Município

1890-1892 Livro de registo das folhas de vencimento dos professores que recebem da Instrução 
Primária

1913-1917 Livro de termos de posse dos professores
1915-1915 Livro de receita e despesa da instrução primária (pago)
1916-1918 Livro de registo do vencimento dos professores

Recenseamento Escolar
Datas: 1911-1917

1911-1917 Livro de recenseamento das crianças na idade escolar

Externato Municipal
Datas: 1971-1972

1971-1972 Livro de contas correntes do externato Municipal de Alfândega da Fé
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OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

JUNTAS DE PARÓQUIA

Receita e despesa
Datas:1891-1910

1891-1904 Livro de contas de receita e despesa da Junta de Paróquia dos Vilares da Vilariça
1905-1910 Livro de contas de receita e despesa da Junta de Paróquia dos Vilares da Vilariça

JUNTAS DE FREGUESIA

Autos das sessões
Datas:1936-1955

1936-1955 Livro de autos das sessões da Junta de Freguesia da Parada

ADMINISTRAÇÃO DO CONCELHO

TESTAMENTOS

Registos de testamentos
Datas: 1840-1899

1840-1869 Livro de registo de testamentos
1850-1868 Livro de registo de testamentos
1854-1871 Livro de registo de testamentos
1857-1867 Livro de registo de testamentos
1857-1869 Livro de registo de testamentos
1858-1870 Livro de registo de testamentos
1858-1871 Livro de registo de testamentos
1858-1878 Livro de registo de testamentos
1861-1870 Livro de registo de testamentos
1861-1876 Livro de registo de testamentos
1863-1874 Livro de registo de testamentos
1863-1876 Livro de registo de testamentos
1864-1887-A Livro de registo de testamentos
1864-1887-B Livro de registo de testamentos
1866-1870 Livro de registo de testamentos
1867-1871 Livro de registo de testamentos
1869-1883 Livro de registo de testamentos
1870-1879 Livro de registo de testamentos
1870-1880 Livro de registo de testamentos
1870-1886 Livro de registo de testamentos
1870-1891 Livro de registo de testamentos
1872-1886 Livro de registo de testamentos
1872-1889 Livro de registo de testamentos
1873-1886 Livro de registo de testamentos
1875-1899 Livro de registo de testamentos
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1877-1888 Livro de registo de testamentos
1879-1884 Livro de registo de testamentos
1881-1891 Livro de registo de testamentos
1885-1894 Livro de registo de testamentos
1886-1894 Livro de registo de testamentos
1886-1896 Livro de registo de testamentos
1886-1898 Livro de registo de testamentos
1890-1899 Livro de registo de testamentos
1891-1899 Livro de registo de testamentos
1897-1897 Livro de registo de testamentos

Aberturas de testamentos
Datas: 1868-1928

1868-1928 Livro dos termos de abertura dos testamentos

FUNDO PRIVADO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ALFÂNDEGA DA FÉ

MISERICÓRDIA

Autos das sessões
Datas:1882-1910

1882-1910 Livro de autos das sessões da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega 
da Fé

Despesa e receita
Datas: 1865-1911

1865-1911 Livro de registo de despesas e receitas da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega 
da Fé
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este capítulo abordaremos alguns conteúdos da documentação do AHMAFE, parti-
cularmente os autos das sessões da Câmara, incluindo alguns momentos e temas 
da história local e, finalmente, uma primeira referência ao conjunto de testamentos 
que nos chegaram da antiga Administração do Concelho.

Supomos que para a generalidade dos munícipes este seja o capítulo com maior interesse, 
sobretudo os textos sobre os momentos e temas mais relevantes da história local de finais 
do século XVIII até finais da primeira metadebdo século XIX, mas importa não perder de 
vista que esta publicação tem como principal finalidade a divulgação dos documentos pro-
priamente ditos e não a sua análise e interpretação.
Assim sendo, mais do que produzir conhecimento histórico, a principal tarefa que nos pro-
pusemos foi divulgar informações que garantam fidelidade aos documentos originais e pos-
sam ser utilizadas para a investigação propriamente dita que outros pretendam desenvolver. 
Como se verá ao longo de todo o capítulo, não foi tarefa fácil conseguir enquadrar os as-
petos que consideramos mais relevantes, sobretudo porque a informação que previamente 
recolhemos ocupa um espaço muito superior ao que foi definido para a totalidade desta 
publicação e, também, por que não assumi-lo, pelo facto de não ser fácil escrever sobre 
alguns documentos sem entrar em considerações que seguramente fogem da simples di-
vulgação e já abrem caminho para a referida produção de conhecimento histórico.
No ponto 1., tratamos de apresentar um resumo dos autos das sessões da Câmara de 
1871 a 1842 e, como adiante se explica melhor, nem essa tarefa foi simples de concretizar, 
sobretudo por uma questão de espaço e de apresentação gráfica.
Para identificar o ano, mês e dia da realização das sessões da Câmara, apresentar o resu-
mo do conteúdo dos respetivos autos e incluir outros autos que não de sessões da Câmara, 
ou termos de vária espécie, incluídos nos livros, optámos por colocar nos quadros a infor-
mação direta e remeter para as notas outros dados que a complementam, esperando-se 
que esta solução contribua para uma melhor leitura. 
Fora deste tipo de apresentação adicionámos apenas outras notas nos casos em que isso 
nos pareceu fundamental para a compreensão dos assuntos.
A dificuldade de garantir algum distanciamento de escrita levantou-se sobretudo nos temas 
tratados no ponto 2., aos quais tivemos de acrescentar algumas notas de enquadramen-
to, de explicação e até de fontes bibliográficas, por entendermos que não o fazer poderia 
dificultar a compreensão dos assuntos, particularmente aqueles que se enquadram nos 
acontecimentos a nível nacional. 
Destacar alguns temas da história local que podem ser estudados a partir destes documen-
tos foi uma intenção inicial desta publicação e, nessa perspetiva, apresentar em escrita 

DIVULGAÇÃO DOCUMENTAL
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atual e portanto acessível a todos, os autos que mais diretamente se relacionam com acon-
tecimentos nacionais ou com ocorrências locais de significativo interesse. 
Evidentemente que publicar a transcrição desses documentos de forma direta, sem qual-
quer enquadramento local, regional ou nacional, não preocupa quem os pretenda utilizar 
para investigações futuras, mas o mesmo não dirão os munícipes do concelho, para quem 
este trabalho é direcionado em primeiro lugar. Para nós este último aspeto era uma exigên-
cia e foi ela que motivou a escrita dos textos que aparecem mais adiante sob o subtítulo 
A história local a partir dos documentos do AHMAFE. Mesmo neste caso, fugimos sempre 
que pudemos à tentação interpretativa, remetendo permanentemente para citações dos 
documentos ou para a sua transcrição integral.
Esperamos, no entanto, que as intromissões interpretativas não afastem os leitores do es-
sencial, que são os documentos locais que divulgamos e que na sua quase totalidade nun-
ca foram publicados.
Finalmente, debruçamo-nos sobre os Testamentos que nos chegaram da antiga Administra-
ção do Concelho, pois não poderíamos perder esta oportunidade para divulgar pelo menos 
a lista das pessoas que os fizeram e apresentar um exemplo com transcrição e respetivas 
fotos. 
E como estamos a falar de documentos do século XIX, quis o destino que neles se encon-
trasse o testamento da figura alfandeguense mais proeminente dessa centúria: Francisco 
António Pereira de Lemos, Morgado de Vilarelhos. Não se estranhará, por isso, ter recaído 
a escolha neste documento, absolutamente inédito, que fecha este capítulo.
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1 OS AUTOS DAS 
SESSÕES DA CÂMARA

O primeiro dos problemas atrás referidos colocou-se com os autos das sessões da Câmara, 
acerca dos quais a intenção inicial era apresentar as datas de realização distribuídas pelos 
vários livros e resumir o seu conteúdo para os anos de 1791 a 1920.
O trabalho prévio foi efetuado, ou seja, a leitura de cada auto, o seu resumo e em muitas de-
zenas de casos a sua transcrição integral. Acontece que essa informação ocupa atualmente 
quase um milhar de páginas e por mais que se resumisse não caberia nesta publicação, 
nem permitiria abordar os restantes assuntos.
Face a esta dificuldade, ou seja, resumir o que já é um resumo, tivemos de definir nova es-
tratégia para mostrar o trabalho que se fez com estes autos. Reduzimos os anos a apresen-
tar, passando a ser de 1791 a 18421 e ainda assim foi necessário retirar muita informação. 
Para que a saída desta informação não resultasse num conjunto de páginas desinteres-
santes, acrescentámos notas explicativas que aconselhamos sejam lidas, pois complemen-
tam os quadros que se apresentam. Importa referir que as duas centenas de páginas que 
constituem a informação destes anos de 1791 a 1842 acabaram reduzidas a pouco mais de 
setenta, sendo evidente que fica muito por dizer, não da nossa parte, que procurámos, tanto 
quanto possível, manter a independência descritiva, mas da parte dos próprios documen-
tos, que não dispensam de forma alguma a consulta direta para quem os pretenda utilizar 
com finalidades científicas. Resta acrescentar que a volumosa informação que agora se 
resumiu, e toda a restante que nem sequer se aborda, ficará integralmente disponível para 
consulta no AHMAFE, no final do projeto em que se insere esta publicação.

1.1. – Autos das sessões da Câmara de 1791 a 1809

AHMAFE – LIVRO 1 – “AUTOS DA CÂMARA – 1791-1800”

Ano de 1791

Fólio Data Título Assunto

2r 17-10 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.2

3r s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
3v 05-12 Auto da Câmara -Esta ata contém taxas dos ofícios. 
7r 19-12 Auto da Câmara -Nomeações.

Ano de 1792

Fólio Data Título Assunto

8r 17-02 Auto da Câmara -Coimas.
10r 26-02 Auto da Câmara -Coimas por falta de cabeças de pardais.

1 — A primeira data corresponde aos autos mais antigos existentes no AHMAFE e a segunda ao ano em que se dá a passagem 
do Setembrismo para o Cabralismo.
2 — O Almotacé era um “oficial do concelho que tinha a seu cargo fiscalizar o abastecimento de géneros alimentícios, os preços 
de alguns deles, os salários dos ofícios, os pesos e medidas (…)”. (Torres, Ruy d’Abreu (1979); Artigo “Almotacé”, in, Dicionário 
de História de Portugal, dir. de Joel Serrão, Porto, Livraria Figueirinhas, vol. I, p. 121).
Os almotacés eram nomeados em cada trimestre, razão pela qual surgem tantos autos de posse e juramento sobre este assunto. 
Em muitas situações a vereação só reunia por causa desta obrigação. Repare-se igualmente que a definição dos preços de 
alguns produtos, as regras de venda e a aferição dos pesos e medidas eram outros tantos assuntos da esfera municipal, servindo 
os almotacés para fiscalizar o cumprimento das deliberações da Câmara.
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Fólio Data Título Assunto

16v 26-02 Auto da Câmara -Apresentação de contas.
18r 22-03 Auto da Câmara
18v 12-04 Auto da Câmara -Nomeações.
20r 30-04 Auto da Câmara -Preços.3

21v 18-05 Auto da Câmara -Nomeação.
22r 24-05 Auto da Câmara -Nomeações.

-Coimas por falhas ao trabalho obrigatório.
23r 08-06 Auto da Câmara -Gados.4

24v 02-07 Auto da Câmara -Preços.
25v s/d Auto da Câmara -Preços.
26v s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
27r 17-10 Auto da Câmara -Gados5: Reunião da Câmara com os povos de Sambade, Vila 

Nova e Covelas.
30v 27-10 Auto da Câmara -Gados: Reunião da Câmara com os povos de Pombal, Vales, 

Colmeais, Vilares da Vilariça, Vilarelhos e Santa Justa.
36r 12-11 Auto da Câmara -Gados: Reunião da Câmara com os povos de Cerejais, Sardão, 

Castelo, Sendim da Ribeira, Sendim da Serra, Cabreira, Picões 
e Ferradosa. 

39r 13-11 Auto da Câmara -Gados: Reunião da Câmara com os povos de Valverde, Eucí-
zia, Nozelos, Junqueira, Adeganha, Cardanha e Gouveia.

42r 16-11 Auto da Câmara -Gados: Reunião da Câmara com os povos da Vila.
45r 19-12 Auto da Câmara -Nomeações.

-Gados.

Ano de 1793

Fólio Data Título Assunto

52v 24-02 Auto da Câmara -Nomeações.
-Preços.

54r s/d6 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
55r 09-04 Auto da Câmara -Preços

-Coimas por falta de entrega de cabeças de pardais.
56v 30-04 Auto da Câmara -Nomeação do Recebedor.
57v s/d Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
58v 24-06 Auto da Câmara
59v 10-08 Auto da Câmara -Nomeações.
60v 23-09 Auto da Câmara -Alteração de alguns capítulos dos acórdãos gerais de Outubro 

e Novembro de 1792, sobre gados.7 

3 — Uma das competências da Câmara era fixar o preço dos principais produtos, o que era feito com certa regularidade e 
normalmente tendo em atenção os preços que corriam na feira mensal, que se realizava no dia 17: cereais (trigo, normal e 
serôdio, centeio, cevada e algumas vezes o milho), vinho (que tinha de se “almotaçado”, ou seja, fiscalizado pelos almotacés 
para verificarem se tinha qualidade) carnes, de vitela, cabra ou carneiro, raramente se definiam preços para a carne de porco, 
e azeite. Não com tanta regularidade a Câmara também definia os preços do pão cozi-do e regulava o uso do fermento, para 
evitar excessos. Os preços eram definidos para os seguintes pesos e medidas: alqueire (o de Lisboa equivalia a 13,1 litros, mas 
localmente foi durante muito tempo cerca de 10% superior) arrátel (equivalente a 450 gramas, ou uma libra); almude (como se 
sabe varia de região para região, mas por aqui manteve-se nos 25 litros) e o quartilho (cerca de meio litro).
4 — O gado de que se tratava mais frequentemente nas sessões da Câmara era o cabrum (cabras) pois provocava mais estragos 
nas culturas; o gado ovelhum (ovelhas) era mais aceite pelos agricultores. Só pontualmente se fala em gado grosso, vacas e bois, 
mas a sua existência em grande quantidade era uma realidade. Por vezes também se discutia sobre os porcos, sobretudo em 
relação aos que andavam à solta nas ruas das povoações.
5 — Contém um levantamento dos gados existentes no concelho.
6 — A ata deve ser de Março ou Abril, pois refere que estavam passados os três meses de Janeiro, Fevereiro e Março e por isso 
foram nomeados os Almotacés para o trimestre seguinte.
7 — Nesta altura, governavam o concelho: Doutor António José Osório de Pina Leitão – Juiz de Fora e Presidente da Câmara; 
Vereadores: Frutuoso de Almendra (mais velho) Luís Zeferino de Morais e Francisco Moreiras. Procurador do Concelho – António 
Manuel Varejão.
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Fólio Data Título Assunto

63r 18-11 Auto da Câmara -Preço da carne nos açougues da vila e concelho: arrátel de vite-
la a 40 reis e de vaca a trinta reis (preços máximos).

63v 17-12 Auto da Câmara -Nomeações.
64v 23-12 Auto da Câmara -Nomeações.8

67r 23-12 Auto de contas -Apresentação de contas.

Ano de 1794 

Fólio Data Título Assunto

68r 16-03 Auto da Câmara -Preços.
68v 02-04 Auto da Câmara -Nomeações.
69v 11-04 Termo de juramento
70v 02-05 Auto da Câmara9 -Contém uma lista de pessoas condenadas (coimadas) por não 

apresentarem na Câmara o número de cabeças de pardais a 
que estavam anualmente obrigadas, “para o bom regime da eco-
nomia desta terra e do concelho”.

74v 31-05 Auto da Câmara10 -Obras municipais.
-Referência às pontes de Zacarias e Remondes e às Casas da 
Câmara, Cadeia e Casa dos Açougues.
-Preços.

77r 20-06 Auto da Câmara -Nomeações dos Almotacés.
78r 20-06 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
78v 17-07 Auto da Câmara -Obras municipais. O mesmo assunto do auto de 31-05.
80r 03-09 Auto da Câmara -Marcação de data para as vindimas.

-Nomeação do Depositário do Cofre dos Expostos.
81v 08-10 Auto da Câmara -Preços.

-Nomeação dos Almotacés.
82v 02-11 Auto da Câmara -Deliberação sobre os rebusqueiros da castanha e da azeitona.

-Preços.

Ano de 1795 

Fólio Data Título Assunto

84r 13-01 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Outras nomeações.

87r 19-02 Auto da Câmara -Nomeações.
88r 05-03 Auto da Câmara -Deliberação para proibir a venda de cereais para fora do con-

celho até às colheitas.
-Preços.

89r 01-04 Auto da Câmara -Indicação de novos vereadores e Procurador do concelho, de 
acordo com um Alvará Régio enviado pelo Juiz de Correição.11

89v 04-04 Auto da Câmara -Tomada de posse da nova vereação.
-Nomeação dos Almotacés.

91r 04-04 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés 

8 — Indicam-se as seguintes localidades: Sendim da Ribeira, Quinta do Sardão, Cerejais, Vilarelhos, Vilar, Pombal, Vila Nova, 
Covelas, Sambade, Vales, Santa Justa, Ferradosa, Picões, Cardenha, Adeganha, Junqueira, Nozelos, Sendim da Serra, Gouveia, 
Cabreira, Eucísia e Valverde.
9 — Auto transcrito.
10 — Idem.
11 — Vereadores: Francisco António de Sousa Tovar Sarmento; António Pereira de Azevedo; Manuel António Padrão. Procurador: 
Manuel Inácio.
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Fólio Data Título Assunto

91v 03-05 Auto da Câmara -Nomeação do recebedor geral da Décima.
-Postura sobre gados de Sambade e Castelo que entravam nas 
searas do termo da Vila.

92v s/d Auto da Câmara -Nomeação, por indicação régia, do cirurgião José Borel Sar-
mento (“de Nação Castelhana”).12

-Preços.
-Nomeação do Louvado do arbitramento do pão das serras de 
Ferradosa, Picões e Sendim da Serra.
-Referência à corrupção dos jurados, que faziam “escandelozas 
avenças” com os donos dos gados para não os coimarem; des-
tituição do cargo.

94r 07-06 Auto da Câmara -Deliberação para que o Depositário das Sisas seja também De-
positário dos Expostos.

95r 05-07 Auto da Câmara -Nomeações.
96r 06-10 Auto da Câmara -Posturas várias.

-Preços.
97v 06-10 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés 
98r 22-11 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
99r 29-12 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.

-Deliberação sobre rebusqueiros de azeitona.
-Outras nomeações.

101r 29-12 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.

Ano de 1796 

Fólio Data Título Assunto

101v 03-01 Auto da Câmara -Nomeações.
103r 17-01 Auto da Câmara -Preços.
104r 04-02 Auto da Câmara -Preços.
105r 15-03 Auto da Câmara
106r 17-03 Termo de Juramento -Juramento dos novos vereadores.
107r 03-04 Auto da Câmara
109r 18-04 Auto da Câmara
110r 01-05 Auto da Câmara
110v 21-05 Auto da Câmara -Nomeações.
111v 03-06 Auto da Câmara -Nomeações.

-Gados.
-Destituição do carteiro.

113r 03-06 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés. 
113v 25-07 Auto da Câmara -Nomeação do Capitão e ordenanças da Companhia de Sam-

bade.
114v 02-10 Auto da Câmara -Gados.

-Condenações.
-Nomeações.
-Data das vindimas.

116v 02-10 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
116v 07-11 Auto da Câmara -Posse do novo Juiz de Fora: Doutor António Marques da Pai-

xão. 

12 — Trata-se do primeiro médico municipal de que há registo.
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Fólio Data Título Assunto

117v 22-11 Auto da Câmara13 -Nomeações.
-Preços.
-Nomeação da Rodeira; foi nomeado um homem.

119v 20-12 Auto da Câmara -Nomeações.
120v 31-12 Auto da Câmara -Nomeações.

-Normas sobre venda de carne.

Ano de 1797 

Fólio Data Título Assunto

121v s/d Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés. 
122r 21-01 Auto da Câmara -Nomeações.
123r 24-02 Auto da Câmara -Votação para Tesoureiro dos Bens do Concelho e das Sisas.
124r 26-03 Auto da Câmara -Nomeações.
124v 26-03 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
125r 26-04 Auto da Câmara -Indicação de novos vereadores e procurador.
126r 29-04 Auto de Juramento -Juramento e posse dos novos vereadores.
127r 17-06 Auto da Câmara -Nomeações.

-Gados.
-Preços.

128v 17-06 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
129r 29-08 Auto da Câmara -Nomeações.
130v 11-10 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
131v 11-10 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés. 
132v 01-12 Auto da Câmara -Nomeações.
133v 26-12 Auto da Câmara -Nomeações.

Ano de 1798 

Fólio Data Título Assunto

135r 02-01 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.14

135v 02-04 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
136r 26-04 Auto da Câmara -Apresentação da receita e despesa da Câmara.

-Referência às lameiras da Esteveínha, Guinda e de Pedro Gon-
çalves.15

137v 07-06 Auto da Câmara -Nomeação.
138v 18-06 Auto da Câmara -Nomeações.

-Gados.
-Referência à Festa do “Corpus Christi”; aviso aos mordomos 
por não se terem esforçado e ameaça “de dar conta deles a Sua 
Majestade”.16

-Deliberação para guardar os pesos e medidas da Câmara, de 
onde só podiam sair para aferir e conferir.

140r Termo de Notificação -Notificação para juramento e posse dos Almotacés.

13 — Auto transcrito.
14 — Note-se que este termo de juramento se fez apenas com a presença do Juiz de Fora (Doutor António Marques da Paixão) 
e do Escrivão da Câmara (Francisco José de Azevedo e Moura). A Câmara só reunirá em abril.
15 — Esta última lameira era no Prado. Desconhece-se por que razão tinha este nome.
16 — A organização destas celebrações religiosas era diretamente acompanhada pela Câmara. 
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Fólio Data Título Assunto

141r 22-07 Auto da Câmara -Preços.
-Notificação aos Juízes de Valverde, de 1796 e 1797, “para que 
venham dar contas das Poas de telha dos seus respectivos anos 
que devem ao concelho”.

142r 05-08 Auto da Câmara -Preços.
-Deliberação sobre furtos nas propriedades agrícolas.17

-Gados.18 
143v 22-08 Auto da Câmara -Acórdão a proibir as vindimas sem licença da Câmara.

-Referência ao grave problema de falta de água em Sambade. 
A Câmara intimou os moradores a reconstruir em dois meses 
a fonte do sítio da Fontela e a tapar o cano de água que corria 
para o chafariz do sítio da Laga.

145v 02-09 Auto da Câmara19 -Coimas aplicadas a vários pastores por não trazerem os cães 
do gado presos.
-Destituição dos Escrivães de Testamentos e Achadas da Quin-
ta dos Picões e de Sambade, por não saberem “escrever e contar 
em termos”.
-Preços.
-Nomeação de responsável pelo correio e de estafeta para levar 
e trazer o mesmo.
-Deliberação sobre pagamento às amas dos Expostos.

147v 16-09 Auto da Câmara -Deliberação sobre a data das vindimas; venda de vinho novo 
proibida antes do dia de Todos os Santos.
-Exoneração da ama de leite da Roda dos Expostos e nomeação 
de outra. 

148v 30-09 Auto da Câmara -Condenação de 10 pessoas de Sambade que não quiseram con-
tribuir para as despesas do tanque da Laga.
-Aplicação de penas por furto de frutas.
-Nomeações.
-Deliberação a proibir o jogo nas tabernas.

150r 07-10 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
151r 14-10 Auto da Câmara -Nomeações.

-Deliberação para se aplicarem coimas aos proprietários dos 
lagares de azeite que consintam fazer azeite a pessoas que não 
tenham olivais, como medida para evitar os muitos furtos de 
que havia queixas.

152v 07-10 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
153r 11-11 Auto da Câmara -Preços.

-Deliberação para fechar a Botica de Sambade, pois o boticário 
era apenas alfaiate e não percebia do ofício, nem tinha licença 
para tal.

154r 23-12 Auto da Câmara -Preços.
-Nomeações.

155r 31-12 Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.

17 — Este assunto surge muitas vezes nas deliberações da Câmara e sempre com definição de pesadas coimas, como a 
desta sessão: “Determinaram mais que o Porteiro lançasse pregão para que todo o homem, Mulher ou Rapaz que for achado a 
furtar dentro das vinhas, pomares, hortas e nabais, ou em algumas árvores de fruta pagará pela primeira vez mil e duzentos de 
condenação e oito dias de Cadeia e pela segunda a dobrar e pela terceira, tanto em condenação como em dias de Cadeia, e na 
mesma pena incorrerão aqueles que seus donos provarem com duas testemunhas que fizeram semelhantes furtos.”
18 — Outro assunto presente em grande número das sessões. Neste caso havia queixas de má guarda dos gados por estarem 
entregues a menores de catorze anos de idade, o que levou à determinação de uma multa de 6$000 reis para estas situações.
19 — Auto transcrito.
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Ano de 1799 

Fólio Data Título Assunto

155v 20-01 Auto da Câmara -Nomeações.
156r 15-02 Auto da Câmara -Preços.

-Condenação (coima) ao proprietário de um lagar de azeite de 
Vilarelhos por ter feito azeite a quem não tinha oliveiras e antes 
de poder ter apanhado azeitona ao rebusco. 
-Condenação (coima) aos taberneiros de Sambade por permiti-
rem o jogo nas Tabernas.
-Nomeação de taberneiros da Vila e de Padeiras de pão trigo 
e centeio.

158v 19-02 Auto de Juramento -Juramento e posse da nova vereação.
159v 07-03 Auto da Câmara -Problemas com a nomeação do Procurador do Concelho.

-Alterações ao funcionamento do Correio.
161r 17-03 Auto da Câmara -O Título deste auto: “Auto da Camara que se procedeu para res-

ponder à Provisão de Sua Majestade que obteve Francisco Inácio de 
Sá desta Vila”20

163r 07-04 Auto da Câmara -Nomeações.
-Regras sobre o abate de animais no açougue. -Regras sobre a 
venda do vinho.

165v Termo de Juramento -Juramento e posse dos Almotacés.
166r 13-05 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
167r 14-05 Auto 21 -Gados: Reunião com as localidades de Junqueira, Adeganha 

e Cardanha.
-Cardanha não aceitou gado cabrum; Junqueira e Adeganha 
aceitaram.

169r s/d 22 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Nozelos Gouveia e Ca-
breira.
-Todos concordaram com gado cabrum.

170v 14-05 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Picões, Ferradosa e Sen-
dim da Serra.
-Todos concordaram com gado cabrum.

172r s/d 23 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Cerejais, Sendim da Ri-
beira e Sardão.
-Todos concordaram com gado cabrum.

173v s/d 24 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Valverde, Eucísia e 
Santa Justa.
-Todos concordaram com gado cabrum.

175r 15-05 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Vilarelhos, Vilares, Col-
meais e Pombal.
-Vilarelhos e Vilares não aceitaram gado cabrum; Colmeais e 
Pombal aceitaram.

20 — A História deste Assunto:
O Concelho tinha proibido os rebanhos de cabras em muitas localidades, devido à sua má guarda e aos estragos que faziam nas 
plantações. Francisco Inácio de Sá era um dos maiores lavradores do concelho e pretendia manter o seu rebanho de cabras; para 
além de ter terrenos seus, necessitava do estrume para a agricultura; por outro lado, havia terrenos do concelho que estavam 
a monte e onde este tipo de rebanhos poderia pastar; este agricultor obteve uma provisão régia para manter o rebanho, mas a 
execução da mesma dependia da decisão do concelho; a decisão foi no sentido de poder manter o seu rebanho.
Esta ata tem 21 assinaturas, o que significa que a reunião foi muito participada.
Em março deste ano a Câmara decidiu auscultar as populações do concelho sobre o assunto do gado cabrum, promovendo várias 
reuniões de que se fizeram os respetivos autos com as decisões tomadas, conforme se pode ver mais adiante.
21 — Seguem-se nove autos de reuniões com a população do concelho a propósito dos gados. O objetivo foi saber quais as 
localidades que aceitavam ter gado cabrum, mas não misturado com ovelhas; para além disso as populações tinham de se 
pronunciar sobre outras posturas, no-meadamente o furto de frutos e o jogo nas tabernas, nos casos em que isso foi levantado.
22 — Deve ter-se realizado no dia 14 de maio.
23 — Idem.
24 — Idem.
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Fólio Data Título Assunto

176v 15-05 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Sambade, Covelas e 
Vila Nova.
-Todos concordaram com gado cabrum.

178r 23-05 Auto de Contas -Existe intercalado um auto de contas.
179v 23-05 Auto -Gados: Reunião com as localidades de Vales e Castelo.

-Todos concordaram com gado cabrum.
181r 23-05 Auto -Gados: Reunião com a localidade de Alfândega da Fé.

-Concordou com gado cabrum.
182v 02-06 Auto da Câmara -Preços.

-Nomeações.25

183v s/d Auto da Câmara -Deliberação para substituir o Juiz de Vilarelhos (Manoel de 
Carvalho) por estar preso e culpado, o que motivou a sua subs-
tituição por José de Morais, da mesma localidade.
-Deliberação para exigir fiador ao Tesoureiro dos Bens de Raiz, 
para poder exercer o cargo. Foi fiador Francisco José de Ama-
ral, da Vila.26

185r s/d Auto -Auto de compromisso do fiador acima indicado.
185v s/d Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
186r 20-07 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
188r s/d Termo de obriga -Termo de obriga do tesoureiro dos Bens de Raiz, do Concelho 

e dos Expostos (José António da Costa, que é reconduzido no 
cargo).

188v 25-08 Auto da Câmara -Deliberação sobre o pagamento das rendas dos terrenos de 
pão nas localidades de Sendim da Serra, Ferradosa, Picões e 
Cabreira.27

-Deliberação sobre circulação de gados em determinadas zonas 
do termo da Vila.28

190v 22-09 Auto da Câmara -Nomeações.
191v Termo de Juramento -Juramento dos Almotacés.
192r 23-10 Auto da Câmara -Preços.
193r 18-11 Auto da Câmara -Coimas para os que venderam azeite acima do preço estabe-

lecido.
-Preços.

194r 07-12 Auto da Câmara -Nomeação do recebedor Geral do Subsídio Literário 29 de todo 
o Concelho (José António Ferro, da Vila).

195r 26-12 Auto da Câmara -Condenação por causa dos gados.

25 — As nomeações que indicam referem-se a pessoas que constituíam uma espécie de Conselho Municipal. “Também 
nomearam para homens do Acórdão para assistirem e votarem com os Actos Solenes da Câmara a Francisco António de Sousa 
Pinto Tovar Sarmento, Manuel Teixeira de Faria, António Joaquim Sousa Menezes, o Doutor João Nogueira da Silva, o Doutor 
Manuel António Padrão, o Doutor José António da Costa, Francisco Inácio de Sá, João Luís Dobrões, António Manuel Varejão e 
José Marques da Silva (…)”.
26 — Como nesta época o exercício da maior parte dos cargos dos vários recebedores não resultava de qualquer vínculo laboral 
à Câmara, sendo o serviço pago com uma percentagem das verbas cobradas e arrecadadas, havia o risco de má apresentação 
de contas e por isso se exigia um fiador que se comprometia a pagar uma verba estipulada para cada caso.
27 — Este pagamento de rendas por parte dos agricultores significa que neste tempo uma boa parte daquela serra (da Gouveia) 
ainda era propriedade do concelho.
28 — Esta ata contém uma indicação importante sobre localização de vinhas na zona de Alfândega da Fé: “Também acordaram 
que de hoje em diante não possam andar gados de dia ou de noite desde o caminho que vai de Val de Telheiro [Valtelheiro atual] 
para Sambade e voltando para a parte da Esclavada [ainda se mantém o nome] em vista às vinhas de vale João Doren [João 
Durães, também se mantém] caminho de Vilarelhos, com a pena de mil reis de condenação para o dono do gado e o Pastor será 
preso por vinte e quatro horas, isto durará até ao fim das vindimas e que qualquer pessoa particular com testemunha poderá na 
forma da Lei acusar a dita coima, e requerer a prisão do pastor.”
29 — Subsídio Literário: imposto criado 1772 para custear as despesas resultantes da reforma do ensi-no levadas a cabo pelo 
Marquês de Pombal. Este imposto substituía todos os anteriores para o mesmo fim, pelo que era designado imposto único e 
incidia sobre o vinho, a aguardente e o vinagre.
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Ano de 1800 

Fólio Data Título Assunto

196v 01-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés
197r 25-03 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
198r 02-04 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés
198v 20-04 Auto da Câmara -Preços.

AHMAFE – LIVRO 2 – “AUTOS DA CÂMARA – 1800-1809” 30

Ano de 1800

Fólio Data Título Assunto

3 20-09 Auto da Câmara e 
acórdão geral

-Deliberação sobre coimas por má guarda dos gados e também 
dos porcos.
-Definição de regras e coimas para os roubos.
-Prazos para a vindima.
-Obras na Cadeia.31

6 02-10 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
6v Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.

ANO DE 1801  

Fólio Data Título Assunto

7v 02-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
8r 10-02 Auto da Câmara32 -Discussão sobre um baldio na Gouveia
9v 25-02 Auto da Câmara -Nomeação.

-Preços.
-Intimações aos Padeiros e Taberneiros.

10v 10-03 Auto da Câmara -Indicação (nomeação) de um Vereador e do Procurador do 
Concelho, por um ano, por terem falecido os anteriores (João 
António Pereira de Azevedo e Lemos e Manuel Borges de Aze-
vedo respetivamente).

11v 17-03 Auto da Câmara 33 -Questão sobre a nomeação do “cirurgião” José Burel Sarmento.
12v 17-03 Auto de juramento -Juramento da nova vereação.
13v 08-05 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
14v 09-05 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
15r 04-06 Auto da Câmara -Nomeação de dois vereadores substitutos, “por se acharem dois 

Vereadores impedidos por estarem ausentes na praça aonde se acha o 
seu regimento de Melícias (…)”.34 

30 — Faltam os fólios 159r. e v., e 168r. e v.; a partir do fólio 177r a numeração ou não se percebe ou a parte da folha não existe; 
manteve-se a numeração por não parecerem faltar folhas até ao fólio 183r; a partir deste fólio não existe mais texto, mas nota-se 
que foram cortados vários, sendo possível verificar exatamente quantos com a desmontagem do caderno. O livro não tem, por 
isso, termo de encerramento, embora fosse suposto existir; a sua ausência pode indicar que existia mais texto nos fólios que 
foram arrancados; desconhece-se quando desapareceram estes fólios, pois o livro já entrou para o registo do Arquivo Histórico 
Municipal sem eles.
31 — “Mais acordaram que com toda a brevidade se cuidasse na reedificação da Cadeia desta Vila, cujas ruínas têm causado um 
sensível obstáculo à boa administração da Justiça (…)”
32 — Auto transcrito.
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Fólio Data Título Assunto

16r 06-06 Termo de juramento -Juramento dos vereadores interinos.
16v 14-06 Auto da Câmara -Nomeações.
17r 14-06 Auto da Câmara 35 -Deliberação sobre empréstimo público.
18 15-06 Termo de juramento -Juramento do escrivão das achadas 36 e testamentos do lugar de 

Cerejais.
18v 17-10 Auto da Câmara -Nomeações.

-Referência a um acórdão, “com a maior parte dos Lavradores que 
tem vinhas no sitio dos Valles desta Villa” para arrematar os pas-
tos dos terrenos dessas vinhas por um ano; o produto desses 
pastos seria para aplicar nas obras da Cadeia e nas calçadas 
da Vila.

20r 04-12 “Vereação de 4 de De-
zembro de 1801” 37

-Repete-se o mesmo assunto do Auto da Câmara de 14-06-1801 
relacionado com o empréstimo já referido.

Ano de 1802 

Fólio Data Título Assunto

21r 17-01 Auto da Câmara -Nomeações.
-Preços.
-Decisão de arrendar o pasto das Lameiras de Guinda, “do ca-
minho que vai para Vale de Madeiros para baixo”.38

22r 17-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
22v 07-03 Auto da Câmara -Indicação dos vereadores para 1802.
23r 09-03 “Auto de posse -Juramento aos novos vereadores para 1802.
24r 28-03 Auto da Câmara -Nomeações.

-Aprovação das Posturas e Acórdãos anteriores.
25r 28-03 Auto da Câmara -Sessão para “responder à Régia Provisão de Informe sobre o reque-

rimento que fez o Juiz e Mordomo da Igreja de S. Tomé de Vilarelhos 
deste concelho”. 39

26v 01-04 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
27r 06-04 Auto da Câmara -Derrama da plantação de amoreiras.40

29r 08-05 “Auto de Abertura de 
Escrutínio feito na pre-
sença do Doutor Corre-
gedor desta Comarca e 
oficiais da Camara desta 
Vila” 41

-Este escrutínio refere-se à divisão dos Baldios de Vilarelhos.
Seguem-se outros autos semelhantes.

39v 08-05 Auto com a designa-
ção do anterior.

-Divisão de Baldios – Santa Justa. 

42r 08-05 Auto com a designa-
ção do anterior.

-Divisão de Baldios – Gouveia.

49v 17-06 Auto da Câmara -Nomeações.
-Penas para os furtos de figos e outros frutos.
-Penas para os gados encontrados em locais proibidos.

33 — Auto transcrito.
34 — Os vereadores ausentes eram Silvestre José de Azevedo e Sequeira e Luiz José de Almeida.
35 — Auto transcrito. Este assunto é explicado mais adiante.
36 — “Achadas” eram penas (ou coimas) impostas por furto ou dano nas propriedades privadas. Como já se verificou os furtos 
e danos nas propriedades privadas motivavam várias deliberações da Câmara. Em cada localidade existia um escrivão das 
achadas, que tinha como função fiscalizar e recolher o valor das coimas.
37 — É assim que aparece a descrição e não Auto da Câmara, como é normal. Não se percebe a razão da repetição deste 
assunto.
38 — A justificação era a falta de rendimento que tinha o concelho “para as despesas indispensáveis”.
39 — O assunto tem a ver com a necessidade de obras na Igreja Matriz de Vilarelhos; refere-se a possibilidade da redução do 
Prado (um baldio) mas a população entendeu que a sua divisão se deveria fazer apenas nos termos do Decreto de 13 de agosto 
de 1801.
40 — O termo derrama significa repartir, ou dividir. Neste caso significava repartir por cada povoação o número de amoreiras a 
plantar. Esta informação é importante, pois as amoreiras destinavam-se à criação de bicho-da-seda, sabendo-se por isso que esta 
atividade era importante para a economia do concelho. Neste caso concreto, o número total de amoreiras a plantar era de 722.
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Fólio Data Título Assunto

51v 04-07 Reunião com os prin-
cipais lavradores da 
Vila

-A reunião serviu para limitar os terrenos do termo da Vila 
onde poderiam pastar as cabras. 42

52r 04-07 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
53r 14-10 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
54r 15-10 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
54v 13-11 Auto de eleição -Eleição do Depositário Parcial do Papel Selado para esta Vila 

e seu Concelho.
Eleito por unanimidade João Baptista de Azevedo, da Vila.

Ano 1803

Fólio Data Título Assunto

56v 16-01 Auto da Câmara -Nomeações.
-Preços.
-Lameiras de Guinda coutadas de “toda a casta de crias até á Pas-
coa”.

57v 16-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
58r 10-03 Termo que fez Antó-

nio Vaz do lugar de 
Cardenha 

-Requerimento do indicado, que era ferreiro. 43

58v 16-04 Auto da Câmara -Nomeações.
59v 17-04 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
60r 30-05 Auto de abertura das 

Pautas
-Abertura das pautas com os nomes dos novos Vereadores 
para 1803.
-Preços.
-Deliberação para que o Estafeta do correio passe a ir apenas às 
sextas-feiras a Moncorvo.
-Nomeações.

61r Auto de posse e jura-
mento

-Novos Vereadores da Câmara.

62r 09-06 Auto da Câmara -Aprovação das posturas e acórdãos anteriores.
-Condenação de uma pessoa por abater e vender carne sem au-
torização e a preço superior ao estabelecido.
-Preços.
-Proibição de andar em cima dos carros de bois dentro das po-
voações.
-Segue-se um termo de obriga de um vendeiro de vinho ou 
aguardente.

64r Auto da Câmara -Nomeações.
-Condenações por venda de azeite acima do preço estipulado.

41 — Auto transcrito. Vai publicado noutra parte deste trabalho, onde se explica esta divisão de baldios.
42 — Refere-se a seguinte zona: “(…) a Canada pela corriça de José da Costa atrás do Lombo direta ao caminho dos barriais 
pela rodeira do Pay de Mira ao cima do tapado de João Luiz Dobrões direito ao cimo da calçada do moinho de Luiz Zeferino 
aonde chamam ao Neto e dentro deste circuito até ao caminho que vai para o Castelo é que poderão pastar guardando sempre 
os olivais e tapados que ficarem dentro.” É ainda indicada uma outra zona, “desde o mesmo caminho que vai para o Castelo até 
ao que vai para o Pombal”.
Esta passagem ajuda a perceber a origem de alguns topónimos rurais que sobreviveram até aos nossos dias, mas cuja origem 
se desconhecia. Assim, a zona ainda hoje conhecida apenas por “Costa” tem afinal a sua origem no proprietário de uma corriça! 
A zona conhecida hoje por “Trás do Lombo” é a mesma, não variando muito a designação; a palavra Lombo aqui significa monte, 
elevação. A zona designada por “Barriais” ainda existe com a mesma designação e o nome vem claramente de barro; seria 
portanto uma área de recolha de barro. “Pay de Mira” sofreu uma evolução aparentemente estranha, designando-se hoje por 
“Paidemeira”. Tal como a conhecemos atualmente o seu significado era uma incógnita, mas fica agora explicado. Afinal resulta da 
alusão a uma pessoa, “Pai de Mira”! É por estes e muitos outros exemplos que descartar a toponímia para seguir pistas históricas 
é um grande erro.
43 — O ferreiro mencionado pediu para “não usar mais do seu ofício de ferreiro para a república”, ou seja, queria deixar de 
trabalhar para as pessoas e fazer apenas peças para vender nas feiras ou em terras fora do concelho.
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Fólio Data Título Assunto

65v 02-07 Auto da Câmara -De novo o assunto do Real Empréstimo já referido anterior-
mente.
-Juramento do escrivão das achadas do Sendim da Ribeira.

66v 02-07 Auto da Câmara -Propostas para nomeação do Capitão de Ordenanças do dis-
trito da Vila (devido ao falecimento do anterior, José de Almei-
da Ferraz).

67v 02-07 Auto da Câmara -Nomeação do Capitão de Ordenanças.
-Termo de obriga para venda de vinho e azeite.

69r 16-08 Auto de Posse Posse do Juiz de Fora: Francisco Afonso Ferreira da Fonsequa 
(Fonseca).

70v 20-08 Auto da Câmara -Emprazamento da Lameira do Vale do Boi a Bernardo José 
de Almeida.
-Deliberação a autorizar o abate de animais nas aldeias. 44

-Nomeação do Cirurgião do concelho (Feliz Manuel Pinho, de 
Sambade).
-Definição do dia para serem “laneadas” as cabras (Dia de S. 
Miguel).

72v s/d Auto da Câmara e 
Acórdão Geral

-Gados.

75r 17-09 Auto da Câmara -Sessão em que se “procedeu para a resposta sobre a Provisão de 5 
de Julho do presente ano de 1803 expedida pela Conservatória da Real 
Companhia da Seda”. 45

76r 08-10 Auto da Câmara -Nomeações.
-Condenações por venda de produtos acima do preço, ou por 
não os terem (os vendeiros) para venda.
-Preços.

77v 31-10 Auto da Câmara -Deliberação para fechar uma Botica.
-Destituição do Depositário do Papel Selado (era o mesmo da 
Botica) e sua substituição por outra pessoa.
-Deliberação sobre os rebusqueiros da Castanha.
-Deliberação a determinar a pena para os “obreiros” ou oficiais 
de qualquer ofício que prometendo jeira para dia certo faltas-
sem ao prometido.

79r s/d Conta do Papel Se-
lado

-Apresentação de contas do Depositário João Baptista de Aze-
vedo na passagem do cargo para Manuel António Dobrões.46 

44 — Esta autorização revoga uma deliberação anterior e é justificada “pela gravíssima causa dos muitos doentes dos Povos” que 
necessitavam de carne, pelo que passa a ser autorizado o abate nos locais do costume. Isto significa que existia alguma epidemia.
45 — Nesta reunião participou o Juiz de Fora de Bragança, que fazia parte da referida Conservatória. O assunto era a obra de 
“encanamento” da ribeira da Vilariça. Houve concordância sobre a importância da obra. O texto não explica a razão da obra, 
nomeadamente se o assunto tinha alguma relação com a produção do bicho-da-seda, que na zona era bastante importante, como 
já se viu anteriormente.
46 — O valor dos selos existentes era de 106$840 reis, uma quantia muito significativa para a época.
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Ano 1804 

Fólio Data Título Assunto

80r 01-01 Auto da Câmara -Nomeações.
81r 02-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
81v 22-01 Auto da Câmara -Acórdão a determinar que todos os vendeiros tinham de assi-

nar o termo de obriga. 47

-Preços.
83r 22-01 Auto de Eleição -Eleição do Capitão de Ordenanças da Companhia do lugar de 

Cerejais, Sendim da Ribeira e Sardão, devido à morte do ante-
rior, que era António Pinto de S. Tiago (Santiago). 48

84v 15-02 Auto da Câmara -Deliberação para coutar os soutos bravos do concelho existen-
tes em Vila Nova, para evitar o corte de lenha e madeira. 49

85r 19-02 Auto de abertura das 
Pautas 

-Novos Vereadores para 1804.

86r 26-02 Auto de posse e jura-
mento 

-Posse e juramento dos novos Vereadores.

87v 11-03 Auto da Câmara -Nomeações.
88v 08-04 Auto da Câmara -Nomeação de capitão d’Ordenanças da Companhia do lugar 

dos Cerejais.
-A este auto foi acrescentado, no  f.89v, um assunto sobre bal-
dios da Gouveia. 

90r 29-04 Auto da Câmara e 
Acórdão Geral

-Aprovação dos acórdãos e posturas anteriores.
-Proibição de juntar no mesmo rebanho cabras e ovelhas.
-Deliberação para coutar as lameiras de Guinda até ao dia de 
S. Tiago ao gado cabrum e ovelhum; pasto autorizado aos bois, 
desde que guardados.
-Assunto das rendas das hortas de Sambade.
-Preços.

92r 31-05 Auto da Câmara -Preços.
-Nomeações.

93r s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
93v 07-07 Auto da Câmara -Preços.
94v 15-08 Auto da Câmara -Preços.

-Juramento do Escrivão das achadas da Vila
95v 08-09 Auto da Câmara -Preços.

-Deliberação para proibir novamente o abate de animais para 
carne fora do Açougue da Vila.

96v 25-09 Auto da Câmara -Nomeações.
-Definição da data a partir da qual se podiam vindimar as vi-
nhas dos Vales (4 de Outubro). 50

97v s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
98r 16-12 Auto da Câmara -Preços.

-Nomeações.
99v s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.

47 — O termo de obriga, já indicado mais vezes, para estas ou outras situações, era exigido para garantir que os vendeiros se 
comprometiam a ter sempre disponíveis os produtos que vendiam e a não praticar preços acima do que era estipulado pela 
Câmara, sobretudo no que respeitava a vinho, azeite e carne. O incumprimento dos vendeiros dava origem à aplicação de coimas, 
muitas vezes de valor elevado. Mesmo assim, como se vê por outros autos, existiam inúmeras condenações a vendeiros ou outras 
pessoas por causa do incumprimento destas obrigações. Por outro lado, a Câmara determinava muitas vezes que os produtos 
não pudessem ser comprados fora do concelho, enquanto nele os houvesse e isso nem sempre era cumprido.
48 — Existe uma nota na margem do fólio 84r, onde continua este assunto, que diz o seguinte: “Não teve efeito que se fez outro 
a folha 86 verso”.
49 — A Câmara tinha conhecimento de que no Inverno anterior os povos de Sambade e anexas tinham cortado muita lenha 
daqueles soutos bravos.
50 — Esta designação de “vinhas dos Vales” surge várias vezes e, pelo próprio contexto não significa a localidade com o mesmo 
nome. Era uma zona rural, no termo da Vila, mas desconhecemos a sua localização.
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Ano de 1805 

Fólio Data Título Assunto

100r 21-01 Auto de abertura das 
Pautas 

-Abertura das pautas com os nomes dos novos Vereadores da 
Camara.

101r 22-01 Auto da Câmara -Eleição de um Vereador e Procurador do Concelho. 
102r 22-01 Auto de posse e jura-

mento 
-Posse e juramento dos novos Vereadores.

103r 27-01 Auto da Câmara -Preços.
104v 06-02 Auto da Câmara -Nomeações.

-Preços.
106r 12-02 Auto da Câmara -Preços.
108r 26-03 Auto da Câmara -Nomeações.

-Condenações. 51

109r 18-04 Auto da Câmara -Nomeação de um juiz (por destituição de outro).
110r 25-05 Auto da Câmara -Nomeações.

-Avaliação dos campos de pão para determinar as rendas.
-Preços.

111r 11-06 Auto da Câmara -Coimas para os gados e pastores.
112r 13-06 Auto da Câmara -Coimas para os gados.
113r 23-06 Auto da Câmara -Nomeações.

-Coimas para as padeiras que sejam encontradas sem pão co-
zido.

114r s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
114v 24-07 Auto da Câmara -Trata de assuntos de educação. 52

-Referência à ponte de Zacarias. 53

-Preços.
116r 31-07 Auto da Câmara -Proibições e coimas para os gados.
117r 22-08 Auto da Câmara -Condenações a coimas.

-Preços.
-Nomeações.

118r 17-09 Auto da Câmara -Nomeações.
-Coimas. 54

-Determinação de data fixa para as vindimas das bouças de 
Sambade.

119v 06-10 Auto da Câmara -Deliberação sobre ensino. 55

-Deliberação sobre os dinheiros dos expostos.
-Preços.
-Disposição sobre os Vinhagos dos Vales.

121v s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
122r 27-10 Auto da Câmara -Proibição dos gados de toda a espécie de crias entrarem nos 

olivais.
-Preços.

123v 18-12 Auto da Câmara -Nomeações.

51 — Condenação em 6$000 reis aos rendeiros que não apresentaram a lista dos alqueires de Pão que tinham nas suas tulhas.
52 — O lugar da cadeira de primeiras letras da Vila estava vago, ou seja, não havia professor. Solicita-se que sejam criadas duas 
novas vagas, uma em Sambade (que tinha 300 fogos) e outra na Carda-nha (que tinha 100 fogos).
53 — As obras de reconstrução ainda não tinham sido feitas, pois diz-se “que se acha arruinada e se faz muito útil e indispensável 
a reedificação da mesma”.
54 — Uma delas é interessante e aparece pela primeira vez: “(…) que pelo grave prejuízo que os Cães tem causado nas ruas que 
todo o Cão que andar sem trambolho, ou presos pagara seu dono quinhentos reis de condenação (…)”. “Trambolho” era uma peça 
de madeira que se prendia nu-ma das patas para evitar que o animal se movimentasse com facilidade.
55 — Exigia-se o funcionamento de uma Cadeira de Gramática Latina na Vila e que o respetivo Mestre tivesse a residência na 
mesma Vila “por ficar em um ponto central e ter muitos habitantes que têm filhos que precisam desta Educação”.
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Fólio Data Título Assunto

124v 30-12 Auto da Câmara -Deliberação para evitar que os moleiros furtassem cereal aos 
que o mandavam moer.
-Nomeações.

Ano de 1806

Fólio Data Título Assunto

126r 01-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
126v 17-01 Auto da Câmara -Nomeações.
127v 18-01 Auto da Câmara -Preços.
128v 30-01 Auto da Câmara -Deliberação para suspender várias pessoas dos cargos que ti-

nham, devido a abusos de poder.
130r 03-02 Auto da Câmara -Deliberação exigindo a saída da Vila e do concelho de certas 

pessoas “(…) ociosos não querendo trabalhar e sustentando-se do 
furto (…)”.

131v 08-03 Auto de abertura das 
Pautas 

-Abertura das Pautas dos novos Vereadores.

132v 28-03 Auto da Câmara -Nomeações.
-Preços.
-Questões levantadas pelo Procurador do Concelho sobre as 
contas de 1805.
-Lameiras de guinda coutadas.
-Definição do número de oliveiras a plantar por cada locali-
dade.

135r 25-05 Auto da Câmara -Nomeações.
136r 05-06 Auto da Câmara -Questões relacionadas com abate de animais para venda de 

carne.
-Preços.

137r 22-06 Auto da Câmara -Nomeações.
137v 08-07 Auto de posse -Posse do novo Juiz de Fora.
139v 22-07 Auto da Câmara -Nomeações.

-Condenações.
-Coimas.
-Preços.

141r 07-09 Auto da Câmara -Preços.
-Nomeações.
-Coimas para quem não plantar (plantar mal, ou fizer secar) as 
árvores determinadas.

143v s/d Termo de juramento -Juramento de um Almotacé.
144r s/d Termo de juramento -Juramento de um Almotacé.
144v 12-11 Auto da Câmara -Preços.
145v 17-12 Auto da Câmara -Nomeações.
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Ano de 1807 

Fólio Data Título Assunto

146v s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
147r 16-01 Auto da Câmara e 

Acórdão Geral
-Provisão de Manuel António Dobrões “para tapar a canelha ou 
travessa que está entre as suas casas e uma propriedade do mesmo 
pretendente”. 56

-Nova referência à ponte de Zacarias, que se achava em total 
ruína, assim como a de Alvaz. 57

150r 17-01 Auto de Posse -Posse do professor das primeiras letras de Alfândega da Fé.
151r 11-02 Auto da Câmara -Condenações.

-Obras nas estradas. 58

-Nomeações.
152v 11-04 Auto da Câmara 59 -Deliberação (na sequência de notificações anterior vindas da 

Correição 60) para extinguir as cabras dentro do concelho. 61

-Deliberação a proibir que as pessoas tivessem bezerros ou vi-
telos sem possuir lameiros próprios.
-Nomeações.
-Deliberação para tornar obrigatório o termo de obriga para Pa-
deiros ou Padeiras e Taberneiros.
-Deliberação para obrigar os oficiais de qualquer ofício a apre-
sentar as suas cartas de exame. 62

-Deliberação sobre o uso da água pública do ribeiro das Chou-
zas, na Ferradosa.
-Deliberação para verificar a utilização dos campos do Conce-
lho, medindo-se os terrenos que cada um utilizava.
-Nomeações.

155r 12-04 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
155v 04-05 Auto da Câmara Ge-

ral 63
-Deliberação para fazer uma representação do concelho ao 
Príncipe Regente 64 no sentido de que fosse reconduzido o Juiz 
de Fora em funções.

160r s/d Auto da Câmara -Nomeações. 
(Auto incompleto) 65

56 — Foi votada favoravelmente. Estão em separado as assinaturas dos que votaram favoravelmente (18) e dos que se opuseram 
(6) Não existem dados para localizar a referida canelha ou travessa.
57 — Este assunto é tratado mais adiante, no texto sobre este período.
58 — Embora no auto se fale em “estradas”, na realidade deve entender-se “caminhos”, pois era isso o que existia no concelho, 
ainda que uns fossem mais importantes do que os outros e tivessem maior largura, melhor piso e algumas pontes, como era o 
caso do caminho de Zacarias. Estas obras eram feitas integralmente com o trabalho obrigatório das populações e por isso neste 
auto se escreve o seguinte: “E mais igualmente acordarão que sendo obrigados todos os moradores dos Povos ao conserto das 
Estradas que se anda cuidando, impunham a cada uma das pessoas que depois de notificadas faltassem, pagar de condenação 
duzentos reis sendo homem Jornaleiro, e aos mais na sua competente jeira.”
59 — Composição da Câmara neste ano: Doutor Francisco Cabral da Fonseca Cerveira da Cunha, como Juiz de Fora e 
Presidente; Manuel Teixeira de Faria Figueiredo e Lacerda, Silvestre José Azevedo Sequeira e Souza e António Pereira Pinto de 
Azevedo e Lemos, como Vereadores. O Procurador do Concelho era António Manuel Varejão.
60 — Correição: “ação exercida pelo corregedor da comarca na sua jurisdição, como representante da autoridade real”. (Torres, 
Ruy d’Abreu (1979); Artigo “Correição”, in, Dicionário de História de Portugal, dir. de Joel Serrão, Porto, Livraria Figueirinhas, vol. 
II, p. 192). A comarca a que pertencia Alfândega da Fé era a de Moncorvo.
61 — Como se verifica, a questão com o gado cabrum continuava a ser discutida no concelho. Desta vez trata-se de uma 
proibição total imposta pela Correição. Foi dado prazo até ao dia 20 de maio para os respetivos donos as venderem ou porem 
fora do concelho.
62 — O exercício de qualquer profissão, ou ofício, como então se dizia, desde que tivesse alguma es-pecialização, como 
sapateiros, albardeiros, alfaiates, ferreiros, carpinteiros, trolhas, ou mesmo certos serviços públicos, como tesoureiros, secretários 
e oficiais de diligência, entre outras situa-ções, exigiam a apresentação das cartas de exame do respetivo ofício e se tal não 
fosse apresen-tado as pessoas incorriam em coimas significativas, para além de serem impedidas de continuar a exercer essas 
funções.
63 — Auto transcrito. O assunto é tratado no texto sobre esta época.
64 — Trata-se de D. João, futuro D. João VI, que havia passado a regente depois de a mãe, D. Maria I, ter sido considerada 
incapaz, por doença (loucura).
65 — De recordar que falta o fólio 159r e v, onde deveria ter iniciado um auto, pois o f.160r começa com o fim do mesmo e as 
assinaturas dos que então compunham a Câmara.
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Fólio Data Título Assunto

161v 24-06 Auto da Câmara -Preços.
-Termos de obriga. 66

-Nomeações dos mestres de Exames de Ofícios. 67

-Coimas por falta ao trabalho prometido.
-Nomeação do “vozeireiro”. 68

-Outras nomeações.
162v 06-07 Auto da Câmara e 

Acórdão Geral
-Assuntos relacionados com o médico do concelho e ainda o do 
cirurgião da Cardenha.
-Nova referência à proibição das cabras (com exceção das da 
Serra).
-Deliberação para passarem a existir vozeiras em todas as lo-
calidades.
-Suspensão do Juiz de Vilarelhos e nomeação de outro.
-Deliberação a proibir a compra de vinho de fora do concelho.
-Preços.
-Nomeações.

165v 18-07 Auto da Câmara -Suspensão do Juiz de Vilarelhos
166v- 21-09 Auto da Câmara -Ainda o assunto da proibição das cabras. 69

-Preços.
-Nomeação da ama dos Expostos
-Nomeações.
-Definição das datas para vindimar.

169r 28-09 Auto da Câmara -De novo o assunto da expulsão das cabras.
-Nomeações.

170r 02-10 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
170v s/d Registo de condena-

ções
-Indicação dos valores globais das condenações feitas au Auto 
da Câmara.

172r 28-12 Auto da Câmara -Condenações.
-Nomeações.
-Preços.

Ano de 1808 

Fólio Data Título Assunto

173v 04-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
174r 03-02 Auto de posse e jura-

mento 
-Posse e juramento dos novos Vereadores.
Veio um nome que não existia no concelho.

175r 07-03 Auto da Câmara e 
posse ao novo Verea-
dor 70

-Posse de novo Vereador, para substituir o que tinha vindo 
com o nome errado.
-Nomeações.

66 — Trata-se do termo de obriga das Padeiras da Vila, indicando-se os nomes.
67 — Indicam-se os nomes dos mestres nomeados para fazerem os exames de ofícios. Veja-se a nota 60.
68 — O termo “vozeireiro”, aparece apenas assim neste auto e no seguinte aparece “vozeiro”, significando a mesma coisa. 
Pelo contexto percebe-se que se tratava de alguém encarregado de andar pelas ruas a aplicar coimas aos donos dos porcos 
que andavam na via pública. Neste auto no-meia-se para a Vila e no seguinte para todas as povoações. O termo parece assim 
significar “dar parte de” uma forma muito utilizada até há bem pouco tempo, equivalente a “acusar”. “Vou dar parte de fulano” 
significava, por isso, acusar à autoridade, fosse policial ou administrativa. O “vozeireiro” seria portanto alguém que dava parte de, 
mas aplicava logo a coima. É curioso que neste auto foi designada uma “vozeireira” com um nome interessante: Maria Porqueira!
69 — Alguns proprietários de cabras não concordavam e estavam dispostos a sustentar pleito ou seja, ir para a justiça. Face a isto 
é o próprio Procurador do Concelho que pergunta quem vai pagar os custos dessa demanda jurídica!
70 — Na data desta sessão já tinha começado a primeira Invasão Francesa e a provisão de nomeação do novo Vereador já foi 
passada sob ordens de Junot.
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Fólio Data Título Assunto

176r 28-03 Auto da Câmara -Novamente a questão da extinção das cabras (o assunto ocupa 
todo o auto). 71

177r 31-03 Auto da Câmara -Nomeações.
178r 01-05 Auto da Câmara -Aferição das medidas pelas de Lisboa. As desta Vila excediam 

em 10%.
179r 22-06 Auto da Câmara -Só foi feita a abertura do auto.

Tem uma nota a dizer que não teve efeito e vai adiante.
180r 22-06 Auto da Câmara 72 -Proclamação da legítima autoridade e governo do Príncipe 

Regente.
182r 06-07 Auto da Câmara 73 -Reafirmação da proclamação anterior e aceitação da Junta de 

Supremo Governo do Porto.

Ano de 1809 

Fólio Data Título Assunto

183r 06-03 Auto de contas Não aparece mais nenhum Auto da Câmara, pelo menos neste 
livro, depois de 06-07-1808. O livro termina com este auto de 
contas do Estanqueiro do Sabão.

1.2. – Autos das sessões da Câmara – 1828-1842

AHMAFE – LIVRO 3 – “AUTOS DA CÂMARA – 1828-1841” 74

Ano de 1828 

Fólio Data Título Assunto

8r 1828 Auto da Câmara 75 -Preços.
8v 02-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés. 
9r 11-01 Auto de posse -Posse do Escrivão Judicial – João António Neves, da Vila.
10r e 10v Em Branco
11r 17-01 Auto da Câmara -Preços.
11v 21-01 Auto da Câmara -Só foi escrita a abertura do auto. Não tem assunto, nem está 

assinado. 76

12r 27-01 Auto de posse 77 -Posse dos Novos Vereadores para 1828. 78

12v 27-01 Auto da Câmara -Nomeações para depositários da Décima e da Sisa, na Vila e 
várias outras localidades.

12r 02-03 Auto de posse -Tomada de posse de António Joaquim da Costa para a cadeira 
de primeiras letras da Vila e seu concelho. 79

71 — Estes últimos autos de 1808 já se realizam com o país ocupado pelos franceses. Na parte inicial deste e dos três autos 
seguintes a parte onde se escreveu “Majestade Imperial”, referindo-se ao Imperador Francês, Napoleão Bonaparte, está riscada, 
supondo-se que isso foi feito logo a seguir, quando o país se revolta contra os ocupantes e proclamou novamente o Príncipe 
Regente, que na época já tinha ido para o Brasil.
72 — Auto transcrito. O assunto é explicado no texto sobre esta época.
73 — Idem.
74 — O livro começa no  f.8r, estando os anteriores em branco. Este livro faz parte do conjunto de documentos a disponibilizar 
rapidamente em formato digital, devido ao seu estado de conservação.
75 — Nesta data governavam o concelho: Juiz de Fora, Doutor José António de Oliveira Cardoso. Vereadores: João Baptista de 
Azevedo, Manuel António da Costa Macedo, Manuel Francisco Rodrigues. Procurador do Concelho, Bernardo Dinis Romano. 
Este Juiz de Fora será exonerado do cargo com a instauração do regime miguelista, conforme auto de 26 de agosto de 1828, 
que pode ver-se adiante.
76 — Este tipo de situação ocorre diversas vezes. Não significa necessariamente que a sessão não se tenha realizado, mas 
apenas que o Escrivão da Câmara não passou o auto para o livro. O que não se compreende é que o Juiz de Fora, os Vereadores 
e o Procurador do Concelho permitissem esta situação.
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Fólio Data Título Assunto

15v 02-03 Cópia do Alvará -Cópia do Alvará da nomeação régia de António Joaquim da 
Costa, professor de primeiras letras.

17r s/d Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
17v 04-05 Auto da Câmara Ge-

ral 80
-Auto de adesão a D. Miguel. 81

19r 07-05 Auto da Câmara -Deliberação para que cada pessoa do concelho apresentasse na 
Vila, dia 24 de julho, 10 cabeças de pássaros. 82

20r 24-06 Auto de posse -Posse dos Novos Vereadores. 83

-Nomeações.
22r 01-07 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
22v 08-07 Auto da Câmara 84 - “Reconhecimento e obediência e fidelidade à muito alta e poderosa 

pessoa de Sua Majestade Fidelíssima o Sr. D. Miguel 1º nosso Sobe-
rano determinado pelo Senado da Câmara desta Vila”

25v 12-07 Auto da Câmara -Suspensão do Escrivão da Câmara. 85

26r 14-07 Auto da Câmara -Suspensão do juiz Vintenário de Sambade e outros. 86

-Preços.
27r 17-07 Auto da Câmara -Exoneração José António da Silva (da Vila) e sua substituição 

por Veríssimo José de Seixas, solteiro, filho de Manuel Diogo, 
da Vila. 87

-Outras deliberações correntes. 
28r 21-07 Auto da Câmara -Deliberação para revogar o acórdão que proibia os Vendeiros 

de comprar vinho de fora do concelho, ficando com a liberdade 
de comprar onde quisessem.
-Deliberação para “arrematar” o Carcereiro da cadeia. 88

28v 27-07 Auto da Câmara -Assuntos sobre livros de coimas.
28r 21-07 Auto da Câmara -Deliberação para revogar o acórdão que proibia os Vendeiros 

de comprar vinho de fora do concelho, ficando com a liberdade 
de comprar onde quisessem.
-Deliberação para “arrematar” o Carcereiro da cadeia. 88

77 — Tendo em consideração que neste ano ocorrerão importantes mudanças políticas, a nível nacional e, naturalmente, a nível 
local, vamos colocando nas notas os nomes de alguns dos protagonistas destes episódios.
78 — Manteve-se o mesmo Juiz de Fora. Novos Vereadores: Dom Felisberto de Macedo Sotto Mayor Muito Nobre, José António 
Esteves e Francisco António Pereira de Lemos. Duas notas sobre dois destes Vereadores. O primeiro nome é mesmo assim, com 
o apelido “Muito Nobre”. Não sabemos se era natural de Alfândega da Fé, mas casou aqui, em 27-11-1811, com Dona Antónia 
Joaquina de Melo Meneses. Aparece envolvido nas políticas locais durante vários anos, pelo que deveria ser natural do concelho, 
onde pelo menos residia, mas não são conhecidos descendentes e o apelido desaparece. O último nome, Francisco António 
Pereira de Lemos é o do Morgado de Vilarelhos. Teria então 28 anos de idade e é bem possível que o início da sua atividade 
política seja anterior a esta data, mas este é o primeiro registo documental que temos sobre esta figura que dominou a política 
local durante várias décadas, como se verá ao longo desta apresentação dos autos. Nesta data o novo Procurador do Concelho 
passou a ser Felisberto João Trigo.
79 — Natural de Bragança. A nomeação régia era por três anos.
80 — Auto transcrito.
81 — Este auto é apresentado mais adiante no ponto 2.2.
82 — Como se verifica, este uso ainda existia. Neste caso refere-se que eram escusadas as viúvas e mulheres solteiras que não 
tivessem homem em casa.
83 — É substituída definitivamente a vereação em funções (cartista) por outra de partidários do miguelismo. A partir desta data 
e até ao fim do miguelismo deixa de aparecer Francisco António Pereira de Lemos. Os novos Vereadores passaram a ser os 
seguintes: João José Fernandes Branco, de Sambade, Manuel José da Silva, de Vales e Manuel Inácio de Sá, da Vila.
84 — Auto transcrito. É apresentado no ponto 2.2, com a identificação das cerca de 100 assinaturas dos presentes, nas quais, 
naturalmente, não figura Francisco António Pereira de Lemos.
85 — Suspensão do Escrivão da Câmara, Francisco Xavier Pimentel, “por se não ter comportado melhor nas suas obrigações e 
mesmo por se ter mostrado aferrado ao sistema constitucional, já acusando alguns de realistas, já espreitando outros nos seus 
passos, e arguindo-lhes defeitos (…)”. Trata-se por isso, de uma exoneração política. Na realidade, este Escrivão da Câmara não 
assinou o auto de aclamação de D. Miguel.
86 — Igualmente por razões políticas.
87 — Esta exoneração não parece política, pois José António da Silva é um dos que assina o auto de aclamação de D. Miguel e 
Veríssimo José de Seixas não aparece nessas assinaturas.
88 — Ou seja, segundo o auto, não havia carcereiro e por isso era necessária colocar em arrematação o exercício do cargo.
89 — Foi nomeado Luís Manuel Trindade, da Vila.
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Fólio Data Título Assunto

28v 27-07 Auto da Câmara -Assuntos sobre livros de coimas.
30r 30-07 Auto da Câmara -Nomeações de escrivães dos testamentos e das achadas para 

várias localidades.
-Deliberação para que os “moleiros fossem obrigados primeiramen-
te a moerem para as padeiras, do que qualquer outro particular pena 
de dois mil reis”.
-Nomeação do Carcereiro das Cadeias da Vila. 89 
-Nomeação do depositário dos Donativos Voluntários para Sua 
Majestade, 90 Manuel António Dobrões. 

31v 02-08 Auto da Câmara Riscado. Entende-se sem efeito.
32v 02-08 Auto da Câmara -Deliberação sobre a receção dos “Donativos Voluntários”. 91

33v 24-08 Auto da Câmara -Deliberações sobre coimas.
34r 26-08 Auto da Câmara 92 -Exoneração do Juiz de Fora. 93

34v 16-09 Auto da Câmara -Deliberação sobre datas das vindimas. 94

35v 24-09 Auto da Câmara -Ainda sobre datas das vindimas.
36r 29-09 Auto da Câmara -Auto incompleto, não assinado e sem indicação de “sem efeito”.
36v 01-10 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
37r 01-10 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
37v 24-10 Auto da Câmara -Deliberação para aplicar coimas.

-Preços.
-Gados.
-Exoneração do Depositário dos Donativos Voluntários, Ma-
nuel António Dobrões e nomeação de José António Pinto de 
Moura, da Vila.

38v 07-11 Auto da Câmara Nomeação dos lançadores para 1829. 95

39r 18-11 Auto da Câmara -Condenação de Miguel Noga, da Vila, na quantia de $500 reis, 
por vender o vinho acima da postura da Câmara.
-Preços.

90 — Foi nomeado Manuel António Dobrões. Recorde-se que tinha iniciado o regime miguelista que restaurou o Absolutismo 
Monárquico. O que se entende a seguir diz respeito a um conjunto de “donativos” livres (mas na realidade obrigatórios…) para 
ajudar à causa política, que inevitavelmente tinha de se preparar para a guerra civil que se avizinhava. As Câmaras Municipais 
foram postas ao serviço desta nova orientação política de uma forma clara e objetiva, como se vê pela preocupação (e pela forma) 
à volta da receção destes “donativos”.
91 — Suponho que dentro do muito que já se escreveu sobre o regime Miguelista ainda ninguém explorou esta faceta dos 
“Donativos Voluntários”. A Gazeta de Lisboa dá-nos conta destes donativos, pelo menos para 1833. (in, Gazeta de Lisboa (1833); 
n.º 29, p.139; n.º 31, p.150; n.º 32, pp.155-156).
92 — Auto transcrito.
93 — Repare-se que se trata de exoneração e não de substituição. Isso significa que o Juiz de Fora anteriormente referido era 
liberal e não miguelista.
94 — Verifica-se que se mantinha a importância da vinha. No caso do termo da Vila, como zonas de maior produção referem-se 
o “Cãozinho”, “Valtilheiro” e “Vale das Eiras”. Os dois primeiros são topónimos ainda hoje identificáveis, o terceiro não se percebe 
onde pudesse ser. O mesmo auto refere outras zonas de vinhedo, nomeadamente Vilares, Vales, Covelas e Sambade.
95 — Trata-se de pessoas para definir a repartição de impostos. Foram nomeados o Doutor José António dos Santos Costa 
Macedo, José António Pinto de Moura e Manuel António Dobrões, todos da Vila.
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Ano de 1829 

Fólio Data Título Assunto

40r 02-02 Auto da Câmara -Eleição dos Almotacés.
-Nomeações.

41r 03-02 Termo de juramento -Posse e juramento dos Almotacés.
41v 10-02 Auto da Câmara -Reclamação dos vereadores e outras pessoas pelo facto de o 

Juiz de Fora (Presidente da Câmara) ter em sua posse as “pau-
tas” de nomeação de novos “eleitos” (nomeados pelo Rei) e não 
as dar a conhecer, nem fazer a transmissão de poderes. 96

42v 13-02 Auto da Câmara -Abertura das “pautas”, posse e juramento dos novos “eleitos” 
97

43v 17-02 Auto da Câmara -Exoneração do Estanqueiro de Tabaco e Sabão. 98

44r 26-02 Auto da Câmara -Nomeação do Depositário do Rendimento dos Bens do Con-
celho. 99

44v 05-05 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Preços. 
-Deliberação para que nenhuma padeira possa cozer pão sem 
se “obrigar”. 100

-Deliberação sobre posturas e coimas. 101

-Deliberação sobre cabeças de pardais a apresentar. 102

46v 05-05 Termo de juramento - Juramento e posse dos Almotacés.
47r 24-06 Auto da Câmara -Auto de eleição do Capitão-mor 103 das Ordenanças a mando 

do Doutor Corregedor da Comarca. 104

48r 24-06 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés. 105

48v 01-07 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.

96 — Os lesados e presentes, Francisco José da Veiga e Leopoldo Inácio Teixeira de Faria Figueiredo, ambos da Vila e João 
Baptista de Lemos, de Sambade, exigiram que lhes fosse atestado este auto, para não serem culpados do incumprimento da 
provisão régia.
97 — Nova vereação, por nomeação régia: João Batista de Lemos, de Sambade, Leopoldo Inácio Teixeira de Faria Figueiredo, da 
Vila e Manuel Joaquim de Sousa Pimentel de Sambade. Procurador do Concelho: Francisco José da Veiga, da Vila.
98 — Foi exonerado Aleixo José e nomeado António de Morais, ambos da Vila.
99 — Nomeado António Cordeiro, da Vila.
100 — Significa inscrever e pagar uma taxa para exercício da profissão.
101 — Entre as várias coimas e demais determinações encontra-se esta: “Todo o pastor ou outra qual-quer pessoa que se 
encontrar em propriedade alheia cortando com foice ou machada ou outra qualquer ferramenta, árvores frutíferas ou infrutíferas, 
tapadas ou destapadas, será castigado com um mês de cadeia e mil e duzentos reis para as despesas do Concelho”.
102 — O assunto parece sério. Atente-se no que se escreve: -“Atendendo ao gravíssimo prejuízo que os pardais dão nas searas 
e frutos determinavam que cada morador desta Vila e Concelho desse ou apresentasse nas Casas da Câmara desta Vila cada 
morador cinco cabeças no dia vinte e quatro de Junho do presente ano pena de que faltando alguma pessoa será condenada em 
cada cabeça cinquenta reis.”
103 — Para melhor se perceber esta “eleição” e o seu significado político, apresentamos outros dados que estão no auto. O 
lugar de Capitão-mor estava vago, por morte do anterior, José Luís de Magalhães Pinto. A Câmara não elegia propriamente este 
cargo, mas elegia os nomes para uma lista de três que era apresentada ao Corregedor e este sim, nomeava. Da lista da Câmara 
constavam os seguintes indivíduos e os dados exigidos para esta circunstância: em primeiro lugar, Francisco José de Almeida 
Ferraz, Capitão comandante das Ordenanças, mais ou menos 65 anos de idade, tinha de seu 35 a 40 mil cruzados, muito boa 
conduta moral e política; em segundo lugar, Manuel Joaquim de Sousa Pimentel (note-se que era Vereador) mais ou menos trinta 
anos, tinha de seu 25 mil cruzados, Capitão reformado de Milícias “cuja reforma lhe sobreveio do Governo Constitucional”) de 
boa conduta moral e política e “afeto ao sistema do Realismo por cujo motivo emigrou para Espanha duas vezes, a primeira na 
qualidade de Capitão das Milícias do Regimento de Miranda e pela segunda emigrou igualmente por ser perseguido”; em terceiro 
lugar, Manuel Inácio de Sá, “nomeado pelo Marquês de Chaves Capitão da primeira Companhia quando penetrou nesta Província 
e em tempo que era Alferes da mesma companhia, que está atualmente comandando, terá de idade quarenta e cinco anos pouco 
mais ou menos e tem de seu quarenta mil cruzados pouco mais ou menos e goza de boa conduta moral e política”.
Nesta reunião, para além do Corregedor da Comarca, dos Vereadores em funções, por impedimento do atual Procurador do 
Concelho (Francisco José da Veiga) estava o do ano anterior, Manuel António Dobrões.
Quanto ao Marquês de Chaves, referido por ter nomeado Manuel Inácio de Sá, refira-se o seguinte, que não vem no auto, mas 
recolhemos para melhor se contextualizar este processo: Foi Marquês de Chaves Manuel da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira 
(1784-1830). Opositor do regime liberal foi afastado depois da Martinhada (1820); em 1823 promoveu a revolta das tropas de Trás-
os-Montes; dominado pelos liberais foi obrigado a refugiar-se em Espanha; regressou a Lisboa no meio de grande aclamação 
depois da Vilafrancada (1823) e obteve o título de Marquês de Chaves, sendo ainda promovido a tenente-general e passado a 
Conselheiro de Guerra. Após a promulgação da Carta Constitucional (1826), sublevou outra vez Trás-os-Montes e foi novamente 
derrotado, desta vez pelo Conde de Vila Flor, futuro Duque da Terceira. Após a aclamação de D. Miguel (1828) foi novamente 
chamado à corte, onde teve papel de relevo. Tanto quanto se pode perceber, Manuel Inácio de Sá, de Alfândega da Fé, terá estado 
ao lado do Marquês de Chaves depois da Vilafrancada.
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49r 27-09 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Preços.
-Postura sobre gados. 106

50r 30-09 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
50v 10-10 Auto da Câmara -Determinação sobre a residência do futuro Juiz de Fora. 107

51r 25-10 Auto da Câmara -Nomeação para Inspetor das Estradas do Concelho. 108

51v 04-11 Auto da Câmara -Nomeação dos Lançadores da Sisa para 1830.
52v 11-11 Auto da Câmara -Determinação para notificar os Juízes Vintaneiros. 109

53v 18-11 Auto de posse -Auto de posse dado ao atual Juiz de Fora desta Vila. 110

Ano de 1830 

Fólio Data Título Assunto

55v 04-01 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés. 
-Posturas sobre rebusco da azeitona. 111

-Preços.
57r 04-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
57v 11-02 Auto da Câmara -Auto de posse e juramento aos Vereadores para 1830. 112

58r 11-02 Auto da Câmara Trata-se de uma reunião imediatamente a seguir à tomada de 
posse.
-Deliberação de coimas sobre furtos e prejuízos nas proprieda-
des agrícolas.
-Preços.

104 — O Corregedor da Comarca era Manuel José de Oliveira Malafaia. Não sabemos se nasceu em Alfândega da Fé, mas tinha 
aqui casa, que podia ser no edifício onde se encontra atualmente a Caixa Geral de Depósitos, conforme se verifica numa planta 
da zona, de 1884 (AHMAFE-“Livro de documentação de obras–1871-1890”, proc.º n.º 5, 1884), ou “no cimo da vila”, como refere 
Vilares, João Baptista (1926); Monografia do Concelho de Alfândega da Fé, Porto, Edição da CMAF, p. 177. Casou em Alfândega 
da Fé, em 22-02-1830, com Dona Gertrudes Benigno de Melo Tovar Faro. Em 1883, um familiar de nome José Joaquim de 
Oliveira Malafaia, solteiro, fez o seu testamento, no qual refere duas sobrinhas com o mesmo apelido Malafaia, que viviam em 
Alfândega da Fé (AHMAFE-“Livro de Registo de Testamentos–1869-1883”,  f.1r a f.3v). A família Malafaia tem origem no século 
XII e espalhou-se por todo o norte do país. (cf. Pinheiro, Victor-Manuel B. Malafaia (2009); Estudo Genealógico das Origens da 
Família Malafaia-Pinheiro, Edição do Autor.)
105 — Não temos referido o nome dos Almotacés que vão sendo nomeados, embora isso faça parte dos registos já efetuados, 
mas neste caso referimos Manuel Inácio de Sá, pois é o mesmo de que se fala na nota anterior.
106 — “Que os currais dos gados não estejam próximos às vinhas em distância donde os cães possam devorar ou comer as 
uvas pelo menos de seiscentas varas pena de mil reis pagos de cadeia ou aliás trezentas varas e que este acórdão se participe 
aos pastores.”
107 — Foram escolhidas as casas de Dona Francisca Amélia da Guerra. Não se refere a localização.
108 — Nomeado Manuel António Dobrões, da Vila.
109 — Os Juízes Vintaneiros, também designados Vintenários, ou de Vintena, vinham já da do corpo legislativo das Ordenações 
Filipinas de princípio do século XVI e só serão substituídos pelos Juízes de Paz com o primeiro código Administrativo (1836). Eram 
nomeados para as localidades com mais de vinte vizinhos e daí o nome de vintaneiros. Tinham a função de resolver contendas 
até um certo valor monetário que variava conforme o número de vizinhos da localidade. No caso deste auto a notificação era 
mais abrangente, pois responsabilizava estes Juízes pelo reparo das estradas públicas responsabilizando-os pela falta de 
execução dos mesmos bem como a observância de deliberações anteriores que diziam respeito à azeitona e castanhas e ainda 
à fiscalização dos preços do vinho do pão cozido, do azeite, da carne de porco e dos cereais em grão.
110 — Foi nomeado por alvará régio de D. Miguel I o Doutor António Francisco Roque Martins Tavares, como Juiz de Fora de 
Alfândega da Fé e de Castro Vicente.
111 — Vale a pena transcrever estas deliberações: ”Que os donos e proprietários dos lagares fossem obrigados a dar uma relação 
dos rebusqueiros da Azeitona, que aos seus lagares forem fazer azeite ao Doutor Juiz de Fora Presidente a fim de se calcular se 
eles têm ofendido a propriedade alheia, e desta maneira serem castigados os culpados”; ”Que todo Rebusqueiro que for achado 
nos olivais ainda não apanhados será castigado com a pena de prisão de oito dias, e oitocentos reis pagos da Cadeia para as 
despesas do Concelho”.
112 — Novos Vereadores: Mateus de Sá Pereira, da Cabreira, Estevão de Morais Sarmento, de Sambade e Doutor António 
Manuel Pinto Santiago (não se indica residência). Novo Procurador do Con-celho: Francisco José de Morais.
113 — Esta referência a montarias não volta a encontrar-se nos autos, por isso importa deixar aqui o essencial: era obrigatória a 
participação; quem faltasse pagava $800 reis; quem não seguisse as indicações dos inspetores da montaria pagava $500 reis de 
cadeia; quem só aparecesse à chamada mas não fosse para o lugar indicado, pagava $600 reis de cadeia. Não se explica de que 
montarias se tratava, mas supomos que fosse ao javali e possivelmente também ao lobo.
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59v 28-03 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Deliberação sobre as duas montarias anuais que tinham de se 
fazer. 113

-Preços.
60v 31-03 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
61r 11-04 Auto da Câmara -Substituição de um Vereador.

-Nomeação do Porteiro do Juízo.
62r 09-05 Auto incompleto e não assinado
62v 30-05 Auto da Câmara -Posse dado ao novo Procurador do Concelho. 114

63r 30-05 Auto da Câmara -Auto de posse dado ao novo Sargento-mor de ordenanças da 
Vila e concelho. 115

64v 10-06 Auto da Câmara -Informação do Corregedor da Comarca sobre a indicação de 
Manuel José da Silva, da Vila, para Guarda da Cavalariça do 
mesmo Corregedor. 116

-Preços.
-Aplicação de Coimas.

65v 10-06 Auto da Câmara -Eleição do Capitão de Ordenanças da nona companhia forma-
da no lugar de Cerejais. 117

67r 24-06 Auto da Câmara -Deliberação para aumentar o pagamento às amas dos expos-
tos. 118

-Nomeação dos Almotacés.
-Revogação das condenações da sessão de 10 de junho.

68r Em branco
68v 30-06 Auto sem título 119 -Trata dos “bens sequestrados aos Réus da Rebelião da mesma Co-

marca”. 120 
70v 01-07 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
71r 05-07 Auto de posse -Auto de posse de Capitão-Mor. 121

73r 23-07 Auto da Câmara ex-
traordinária 122

-Este auto trata de auscultar a opinião do senado da câmara, 
Clero, Nobreza e Povo sobre uma pretensão dos “lavradores e 
cultivadores” de vinho da Vila e concelho apresentada ao Rei, 
para que lhes fosse autorizada a venda do vinho, pelo espaço 
de quatro meses, em cada ano, com exclusão de outros de dife-
rentes julgados. 123

75r 01-08 Auto da Câmara -Preços.

114 — Novo Procurador do Concelho: José António Pinto de Moura, da Vila.
115 — Foi nomeado Manuel António Rodrigues Esteves Neves, da Ferradosa. A leitura da provisão régia foi recebida com 
aplausos e regozijo. Na sessão estavam presentes os Capitães comandantes e demais oficiais e oficiais inferiores da Capitania-
mor. Assinam 26 pessoas, mas não são indicados os cargos.
116 — Esta cavalariça podia ser em Alfândega; não esquecer que o Corregedor era Manuel José de Oli-veira Malafaia, que tinha 
casa nesta localidade.
117 — Processo igual ao indicado para o Capitão-mor. Na lista da Câmara figuravam, por esta ordem, Manuel Luís da Fonseca, 
da Vila, João António Neves, da Vila e Manuel António Camelo, de Sen-dim da Ribeira.
118 — É importante verificar o motivo: “atendendo à falta de numerário e barateza em que se achavam os géneros de primeira 
necessidade”. Deve entender-se falta de moeda em circulação e custo elevado dos géneros de primeira necessidade.
119 — Auto transcrito.
120 — O auto indica expressamente que a reunião se efetuou na casa de residência do Corregedor da Comarca, Doutor Manuel 
José de Oliveira Malafaia, em Alfândega da Fé. Fica assim comprovado que residia nesta localidade, embora esta informação não 
garanta que fosse de forma perma-nente. Nada se explica sobre a tal “rebelião”.
121 — Tomou posse Manuel Joaquim de Sousa Pimentel, dos Vilares da Vilariça, segundo indicado na lista referida na nota 
29. Tratou-se certamente de um ato solene. O auto é assinado por 52 pes-soas e entre elas o Corregedor da Comarca, Manuel 
José de Oliveira Malafaia, que terá continu-ado em Alfândega depois da reunião de 30 de junho. Os presentes, para além do 
Corregedor, Juiz de Fora, Vereadores e Procurador do Concelho, são sobretudo elementos ligados à estrutura militar e padres 
de várias paróquias.
122 — Transcrita a parte relevante deste auto.
123 — Na prática pretendia-se escoar internamente o produto sem a concorrência de vinhos vindos de fora do concelho.
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76r 02-09 Auto de Contas Apresentação de contas do Depositário e recebedor dos dinhei-
ros públicos e Reais.

77v 22-09 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Nomeação dos Depositários dos Bens Sequestrados por bem 
da Fazenda Real.
-Nomeação para Depositário das Esmolas da Senhora do Am-
paro. 124

-Preços.
78v 01-10 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
79r 18-10 Auto da Câmara -Deliberação para festejar o aniversário do Rei, que era a 26 de 

Outubro. 125

-Preços.
80r 26-10 Auto da Câmara -Nomeação dos Lançadores das Sisas.
81r 17-11 Auto da Câmara -Indicação de nomes para capitães de ordenanças. (4ª e 5ª com-

panhias).

Ano de 1831 124 125 126 127 128 129

Fólio Data Título Assunto

83v 01-01 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Preços.

84r 17-01 Auto da Câmara -Nomeação do Estanqueiro do Sabão.
-Nomeação para Tesoureiro das Bulas da Santa Cruzada.
-Nomeação para Estanqueiro do Papel Selado.
-Nomeação para Estanqueiro do Tabaco avulso, nos Vales.

85r 17-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés. 126

85v 16-03 Termo de posse -Posse do professor de primeiras letras. Auto incompleto e não 
assinado

86r 16-03 Auto de posse -Posse dos novos Vereadores. 127

87v 16-03 Termo de posse -Posse do professor das primeiras letras da Vila. 128

88v 16-03 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
89r 23-04 Auto da Câmara -Trata de assuntos relacionados com queixas dos habitantes de 

Sambade e Gouveia, junto do Corregedor da Comarca e do Juiz 
de Fora, sobre a má qualidade da carne que era servida pelo ar-
rematante dos respetivos açougues, Domingos José Fernandes.
-Deliberação para arrematar a venda das carnes.

90r 25-04 Auto da Câmara -Postura sobre a venda de vinhos no concelho. 129

-Nomeação do Depositário dos Penhores Reais.
91v 01-05 Auto da Câmara -Indicação de três pessoas para o cargo de Capitão da 7.ª Com-

panhia de Ordenanças (Cardanha e Gouveia). 130

93r 08-05 Auto da Câmara -Nomeação do Estanqueiro do Tabaco a retalho, na Vila.
-Preços.

124 — Não existem outras informações sobre este assunto. Para o referido cargo foi nomeado Joaquim Trindade, da Vila.
125 — O programa dos festejos incluía participar aos Párocos e Eclesiásticos, aos oficiais de ordenanças, à Nobreza e a todos os 
Juízes Vintaneiros para assistirem ao ato, que consistia em missa cantada, Te Deum, procissão e sermão. Propunham-se também 
iluminações, tanto na Vila como nos Povos, formando-se alguns arcos pelas ruas e danças.
126 — Não se têm incluído os nomes dos Juízes Almotacés, embora o levantamento esteja efetuado para a maior parte das 
nomeações, mas neste caso não podemos deixar de referir que neste termo de posse figura o nome de Francisco António Pereira 
de Lemos. Temos é dúvidas de que seja o Morgado de Vilarelhos.
127 — Novos Vereadores: Francisco José de Almeida Lemos, Manuel António Cordeiro e Manuel Antó-nio Rodrigues. Procurador 
do Concelho: José António Pinto de Moura.
128 — Padre João Baptista Sanches de Sequeira, de Freixo de Espada à Cinta. Esta tomada de posse foi um ato público com 
muita importância.
129 — Esta postura resulta da providência Régia em benefício dos lavradores, agricultores e colhedores de vinho do concelho. 
Reveja-se o que sobre o assunto foi tratado em sessão do ano anterior (23 julho de 1830). Os quatro meses de venda exclusiva 
eram Janeiro, Junho, Julho e Agosto.
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94r 25-05 Auto da Câmara -Nova alteração às regras da venda de vinho, com base na pro-
visão régia já referida anteriormente.

95v 26-06 Auto da Câmara -Preços.
-Deliberação para pagar pelo cofre do concelho o azeite e lenha 
a fornecer à Guarda da Cavalaria, estacionada para as opera-
ções da Polícia.
-Nomeação dos Almotacés.

97r 02-07 Termo de juramento -Juramento dos almotacés.
97v 09-07 Auto de contas -Contas do Depositário. O auto tem escrito “sem efeito”, mas 

está completo e assinado.
98v 18-07 Auto de contas do 

Depositário
-Tomada de contas ao Depositário António José Cordeiro, efe-
tuada pelo Juiz de Fora.

99v 21-07 Auto da Câmara -Nomeação de José António Pinto de Moura para Depositário 
do Real de Água.
-Determinação de coimas para a cria miúda e maior que fosse 
encontrada nas eiras do pão.
-Deliberação para coutar as lameiras de Guinda e Esteveínha 
ao gado miúdo.

101r 28-08 Auto da Câmara Ge-
ral

-Trata do pagamento de uma dívida da Câmara para com An-
tónio José Cordeiro Dobrões.

102r 11-09 Auto da Câmara -Texto dirigido pela Câmara, Nobreza, Clero e Povo ao rei D. 
Miguel. 131

105v 16-10 Auto da Câmara -Alusão ao aniversário de D. Miguel. 132

-Nomeação dos Almotacés.
-Preços.

107r Em branco.
107v Em branco.
108r 11-09?

133

Auto da Câmara -Deliberação sobra datas para se fazerem as vindimas.
-Deliberações sobre coimas para gados, porcos ou outras crias.

109r 20-11 Auto da Câmara -Indicação de nomes para Capitão da primeira Companhia de 
Ordenanças.

110r 14-12 Auto da Câmara -Nomeações para Partidores do Lançamento das Sisas.

Ano de 1832 

Fólio Data Título Assunto

110v 15-01 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés. 
-Deliberação para convocar a Câmara Geral “para dar execução 
e regular o cumprimento da Provisão a respeito dos Vinhos dos habi-
tantes deste concelho”.

111v 15-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
112 19-02 Auto de posse -Posse dos novos Vereadores para 1832. 134

-Nomeação de um Juiz Almotacé. 135

-Preços.

130 — Nomes propostos:1.º - Manuel António Esteves, da Gouveia, Alferes da mesma companhia, mais ou menos de 50 anos, 
tem de seu quatro contos de reis, boa conduta civil, moral e política e benquisto do povo; 2.º - José Paulo de Abreu, da Gouveia, 
mais ou menos 40 anos, tem de seu oito contos de reis, boa conduta civil, moral e política; 3.º - Gaudêncio Deus de Carvalho, da 
Cardanha, mais ou menos 46 anos, tem de seu quatro contos de reis, boa conduta civil, moral e política.
131 — Neste auto manifesta-se o incondicional apoio a D. Miguel I, face à vinda de D. Pedro do Brasil para a Europa, com o 
objetivo de derrubar o regime absolutista do irmão. O documento aponta um grande conjunto de razões (que são as miguelistas) 
sobre a legitimidade de D. Miguel. É interessante verificar que o auto é subscrito apenas por umas trinta pessoas, bem menos do 
que aquelas que em 1828 subscreveram a adesão ao miguelismo. Adivinhavam-se tempos de mudança.
132 — Importa referir que o entusiasmo com o aniversário do rei já não é o mesmo, pois não se estabelece qualquer programa, 
como no ano anterior.
133 — Na realidade o mês deste auto levanta dúvida. O que está escrito é mesmo 11 de setembro, tanto no título como na 
abertura, mas existe outro auto com essa data e este está localizado depois do de 16 de outubro.
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113r 23-02 Termo de juramento Termo de juramento de novo Juiz Almotacé.
113v 30-05 Auto da Câmara -Deliberação para definir os meses de junho, julho, agosto e se-

tembro destinados à venda de vinho por parte dos lavradores. 
136

-Acórdão para manter os mesmos Almotacés no trimestre an-
terior.
-Preços.
-Nomeação dos Louvados da Câmara em Sambade.

114v 04-06 Auto da Câmara -Aprovação de uma postura municipal sobre saúde pública. 137

116v 23-07 Auto de Contas -Auto de Contas tomadas pelo Juiz de Fora ao Recebedor e De-
positário parcial da Vila. 

117v 25-07 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.
-Acórdão a coutar a espiga até 31 de julho, devido ao atraso 
das “Carrejas”.138

-Preços.
118v 05-08 Auto de posse -Auto de posse dado ao Professor de Primeiras Letras da Vila. 

139

119v 23-08 Auto da Câmara -Preços.
-Nomeação de duas padeiras na Vila para que não faltasse pão 
cozido.140

-Deliberação para coimar a lavagem no Chafariz ou Fontes do 
Prado e para quem despejasse a água do Chafariz e Tanque que 
serve para lavar.
-Postura sobre ladrões apanhados em flagrante ou que se tives-
se a certeza de furto.

120v 26-08 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.

134 — Juiz de Fora: Doutor António Francisco Roque Martins Tavares. Vereadores: Manuel Caetano Reimão de Meneses, 
António José Pimentel e Manuel António de Azevedo. Procurador do Concelho: João de Seixas.
135 — Explica-se que havia um lugar vago, mas não o motivo dessa vagatura. Foi nomeado Francisco Dobrões, da Quinta de 
Ridevides.
136 — Recorde-se que este assunto já foi abordado noutros autos e relaciona-se com a proteção da produção de vinho do 
concelho. Os taberneiros tinham de fechar e só podiam abrir e vender vinho se os lavradores o permitissem e mesmo assim era 
necessário comunicar ao Presidente da Câmara, para ser passada uma licença;
137 — Esta é talvez a primeira vez que aparece nos autos uma referência à saúde pública relacionada com um surto epidémico 
de grande dimensão e merece uma explicação adicional para se perce-ber melhor a situação. Na realidade, nesta altura, a cólera, 
vinda da região da Índia, já atingira a Inglaterra e outros países europeus e inclusive da américa. O problema é que a ciência 
médica ainda não havia evoluído ao ponto de se perceber corretamente como acontecia a propagação da infeção. Olhando 
para as medidas tomadas em Alfândega da Fé, que seriam semelhantes às do resto do país, a prioridade centra-se na limpeza 
e higiene de casas e pessoas, eliminação de estrumeiras nas casas, de charcos e zonas pantanosas, enterramento de animais 
mortos etc. No fundo, acreditava-se na tese então em vigor, segundo a qual as doenças eram causadas por “mi-asmas”, ou seja, 
inalação das emanações provenientes de águas estagnadas, lixeiras, estrumes, lixo, etc. Embora existisse, já desde o século XVI, 
uma outra teoria, baseada no “contágio”, só a partir de 1850 é que a teoria médica lhe começaria a dar expressão e razão. Assim, 
na década de 30 do século XIX não se imaginava que a transmissão da cólera se fizesse, por exemplo, através da água que era 
consumida pelas populações! Se recordarmos que neste concelho quase toda a água de consumo nas localidades provinha de 
fontes comuns e destas a grande maioria eram de “mergulho”, podemos imaginar que esta postura municipal, sendo importante 
em termos de higiene e salubridade particular e pública, não resolveria o problema da transmissão da cólera, pois não tomava 
medidas em relação à utilização das fontes públicas. (Ver em http://www.scielo.br/pdf/physis/v4n1/05.pdf p. 82.)
138 — Era uma competência da Câmara definir as datas em que os gados podiam entrar nos campos de cereal. Neste caso, 
como a “carreja” (transporte) dos cereais do campo para as eiras ainda estava atrasada, definiu-se a data indicada para impedir 
os gados de entrarem nesses campos e a isso se chamava “coutar a espiga”. É interessante verificar que a palavra “carreja” se 
transformou em “acarreja”.
139 — Carlos António Fernandes, de Lagoa (Bragança).
140 — Teresa Afonsa (mulher de Félix de Sousa) e Maria José (mulher de João Joaquim Pinto).
141 — Como o cofre do concelho não tinha verbas para tal, considerava-se a despesa no lançamento da Sisa.
142 — Volta a aparecer o nome Francisco António Pereira de Lemos.
143 — D. Miguel estava no norte por causa do cerco à cidade do Porto, ocupada pelos Liberais partidários de D. Pedro. No 
entanto, nesta data estaria em Braga. Foram nomeados Manuel Joaquim de Sousa Pimentel e Manuel Estevão Correia da Costa.
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121r 14-10 Auto da Câmara -Nomeação de Almotacés.
-Acórdão para celebração do aniversário do Rei.141

-Preços.
122r Em branco.
122v 01-11 Auto da Câmara -Nomeação dos Lançadores da Sisa. 142

-Preços.
123r 09-12 Auto da Câmara Ge-

ral extraordinária
-Reclamação dos proprietários e lavradores por causa dos 
prejuízos causados pela má guarda dos gados (ovelhum e ca-
brum); recordadas as coimas já existentes; o mesmo se fez em 
relação aos rebusqueiros.
-Deliberação para nomear duas pessoas que representassem o 
concelho para apresentar felicitações ao rei D. Miguel, que es-
tava no Norte do País. 143

-Preços.
-Nomeação do Estanqueiro do Sabão para 1833.

124v 18-12 Auto da Câmara -Representação ao rei D. Miguel manifestando apoio e pondo 
as suas pessoas e bens à disposição na guerra contra D. Pedro. 
144

125v 20-12 Auto da Câmara Está iniciado mas não foi concluído. Não tem nenhuma assi-
natura.

126r Em branco.
127v Em branco.

Ano de 1833

Fólio Data Título Assunto

127r 01-01 Auto da Câmara -Preços.
-Nomeação dos Almotacés.

127v 04-02 Cópia da Provisão -Trata-se de uma Provisão concedida pelo Rei a António José 
Cordeiro (da Vila) a propósito de uma dívida do concelho para 
com ele, no valor de 222$714 reis.

129r 05-02 Auto de Contas -Auto de Contas tomadas ao Recebedor e Depositário da Vila.

130r 11-03 Auto da Câmara -Preços.
130v 11-03 Auto de Contas -Auto de Contas tomadas ao Recebedor e Depositário da Vila.
131v 27-04 Auto de Posse -Auto de Posse do novo Juiz de Fora, Bento Coelho da Fonseca.
133r Em branco
133v 12-05 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.

-Preços.
134v 12-05 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
135r 02-06 Auto da Câmara -Nomeação do Recebedor da Décima.

-Deliberação para os vendeiros da vila e concelho venderem o 
vinho que tinham dentro de oito dias, para começarem a ven-
der os proprietários, conforme a Provisão Régia.

135v 22-06 Auto da Câmara -Obrigação de o concelho arranjar 60 sacos para transportes do 
fornecimento do exército; segue-se a distribuição pelas várias 
localidades.

136r 26-06 Termo de suspensão -O escrivão de Almotaçarias não tinha provisão real para exer-
cer o cargo; em seu lugar foi nomeado o escrivão da Câmara, 
que era Manuel António Torres.

144 — É curioso verificar que este auto não está assinado por ninguém.
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136v 13-07 Auto da Câmara -Requerimento do Escrivão da Câmara a dizer que sendo tam-
bém das Almotaçarias tinha alguns impedimentos para fazer 
determinadas cobranças das Posturas e Acórdãos da Câmara, 
propondo alterações ao Regimento.
-Deliberação a proibir jogos tradicionais nos lugares públicos 
de passagem de pessoas, para evitar acidentes e inconvenientes 
à circulação das mesmas.
-Preços.

137v 26-07 Auto da Câmara -Deliberação para cada lavrador pagar $120 reis no sentido 
de dar resposta aos dois carros e respetivos bois exigidos pelo 
Corregedor para transportes do “Depósito em Valongo”. 145

-Acórdão para alterar preços da carne.
138v 30-09 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.

-Preços.
139r 30-09 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
139v 09-10 Auto da Câmara -Recomendação aos Almotacés para que façam completar a 

obra das águas do Chafariz do Prado.
-Deliberação para os Juízes Almotacés obrigarem as pessoas da 
Vila a varrer ao sábado as “testadas” (frente) das suas casas.

140r 09-10 Termo de juramento -Juramento de um Almotacé. 
140v 08-11 Auto da Câmara -Nomeação dos Lançadores da Sisa.
141r Cópia de documento 

régio
-Transcrição do documento de nomeação do Bacharel Francis-
co Xavier de Castro Sousa como Juiz de Fora de Alfândega da 
Fé.146

141v 26-12 Auto da Câmara -Nomeação dos Almotacés.

Ano de 1834 

Fólio Data Título Assunto

142r 01-01 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
142v 07-01 Auto de posse -Auto de Posse do Juiz de Fora. 147

144r 24-01 Auto de posse -Auto de posse do professor de primeiras letras da Vila. 148

145r 03-02 Auto da Câmara -Nomeação do Depositário dos Selos.
145v 22-02 Cópia de ofício -Cópia do ofício dirigido ao Juiz pela Ordenação de Castro Vi-

cente.
146v 16-03 Auto da Câmara -Resposta a um ofício do Corregedor da Comarca.
147v 17-04 Auto da Câmara Não está concluído, nem assinado. 149

148r Em branco.
148v Em branco.
149r Em branco.
149v Em branco.

145 — Como o auto não explica do que se trata não se percebe o sentido desta deliberação.
146 — Só tomam posse em 1834.
147 — Doutor Francisco Xavier de Castro e Silva; a transcrição da provisão régia foi efetuada em 12-12-1833 (f.141r).
148 — Narciso José Lopes Correia. Não se indica a naturalidade.
149 — Supomos que este auto, por concluir, pois só tem parte da entrada inicial, seguido de páginas em branco, resulta dos 
acontecimentos relacionados com a evolução da guerra civil que opunha D. Miguel a D. Pedro. Com efeito, em 18 de março deste 
ano de 1834 tinham saído os decretos de exautoração do infante D. Miguel e de abolição da Casa do Infantado. Na prática, os 
liberais estavam a ganhar em todo o terreno e à medida que iam conquistando territorialmente o país ia-se instalando a nova 
ordem, resultando daqui alguma confusão na governação das Câmaras Municipais. No caso de Alfândega da Fé, o regresso da 
vereação anterior à implantação do miguelismo aconteceu logo em 22 de abril desse ano, conforme o Auto da Câmara dessa data.
150 — Auto transcrito. Regressam os Vereadores exonerados com a implantação do mi-guelismo: Dom Felisberto de Macedo 
Souto Maior e Castro Muito Nobre, Francisco António Pe-reira de Lemos e Manuel da Costa Macedo (em substituição do já 
falecido José António Esteves). Regressa também o Procurador do Concelho exonerado: Felisberto João Trigo. Logo de seguida 
reuniram e tomaram várias deliberações, que anunciam nova mudança de cargos.
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150r 22-04 Auto da Câmara -Auto de reposição da Vereação que existia antes da entrada do 
regime absolutista de D. Miguel.150

-Nomeação dos Almotacés.
-Nomeação do Carcereiro da Cadeia da Vila. 151

-Nomeação do Depositário Geral das Décimas, Sisas e Rendi-
mentos do Concelho. 152

151r 23-04 Termo de juramento -Juramento dos Almotacés.
151v 24-04 Auto de posse Auto de posse do novo Juiz de Fora (interino). 153

153r 25-04 Cópia de ofício Cópia do ofício de nomeação do Juiz de Fora (interino).
154r 08-06 Auto da Câmara -Este auto dá conta de que estava em andamento a criação da 

Guarda Nacional 154 do concelho.
155r 17-06 Auto da Câmara -Constituição da Comissão Municipal Provisória. 155

156r 18-06 Auto da Câmara -Deliberação para que no Depositário das Sisas faça saber se 
existe algum dinheiro. 156

-Deliberação para se notificar os moleiros. 157 
156v 15-06 Auto de apresentação 

e reintegração 
-Apresentação e reintegração do professor de primeiras letras 
da Vila, António Joaquim da Costa. 158

157v 18-06 Auto de apresentação 
e reintegração 

-Apresentação e reintegração da cadeira de Latim da Vila, Ba-
charel António José da Fonseca e Rocha. 159

159r 23-06 Auto da Câmara -Deliberação para que o Depositário José Azevedo Pinto de 
Moura, bem como o do Selo, Manuel de Araújo e todos os co-
lhedores das dízimas, se apresentassem no dia 1 de julho para 
apresentação de contas.

159v 23-06 Auto da Câmara -Trata da indicação ao Prefeito da Província de nomes para se-
cretário da câmara, mas se indicam quais.

160r 01-07 Auto da Câmara -Deliberação a dar indicações aos Juízes das Vintenas. 160

-Posturas contra gados apanhados nos olivais ou outros terre-
nos de cultivo, sem autorização.
-Nomeação de Juízes de Vintena.

151 — Foi exonerado o que exercia as funções e nomeado Francisco António Lopes.
152 — Foi suspenso o que estava a exercer as funções e nomeado Joaquim José de Novais, da Vila.
153 — Outra nomeação decorrente das mudanças políticas. Novo Juiz de Fora: Doutor José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa
154 — Trata-se, evidentemente, de uma reformulação das forças de segurança efetuada pelo novo poder liberal. Para efeitos 
dos exercícios militares resolveu-se criar uma companhia com os alistados de Eucísia, Gouveia, Nozelos, Junqueira, Adeganha, 
Cardanha, Cabreira, Sendim da Serra, Ferradosa e Picões, que reuniam nos Domingos e dias santos de guarda, na Gouveia; 
para comandar a formação desta companhia foi nomeado interinamente Manuel António de Azevedo (do Sendim da Serra); as 
restantes localidades formavam outra companhia, com sede na Vila, comandada por António Henriques de Mesquita, que era 
simultaneamente comandante de toda a Guarda Nacional do concelho. 
155 — Este assunto não pode separar-se da política legislativa que o novo Governo liberal havia encetado ainda a partir dos 
Açores, quando em 16 de maio de 1832, pouco antes do desembarque das tropas liberais no Mindelo, se publicou o Decreto n.º 
23, que dava início a uma nova reforma administrativa cujo desenvolvimento posterior haveria de conduzir à criação dos Distritos 
(já em 1835). Desta primeira legislação de 1832 convém recordar que ela mantinha as Províncias, as Comarcas e os Concelhos, 
relegando as freguesias apenas para fins religiosos; este decreto nunca entrou em vigor, pois o mapa que o devia acompanhar 
não foi publicado; já no Porto, D. Pedro fez publicar o Decreto n.º 65 de 28 de junho de 1833, mantendo a divisão em Províncias, 
Comarcas e Concelhos (suprimindo 90, pois eram 886, criados pela Lei Pombalina de 20 de agosto de 1774, e ficaram 796) 
bem como a designação de quem governava cada uma destas circunscrições administrativas: Prefeito, Subprefeito e Provedor. 
É neste último cargo que encontramos já Francisco António Pereira de Lemos. A Comissão Municipal Provisória tinha a seguinte 
composição: Presidente, Doutor José António da Costa Macedo, da Vila, Vereador Fiscal Doutor António José da Fonseca Rocha, 
de Valverde e Vereador Doutor José Manuel Ferreira, da Ferradosa.
156 — Esta deliberação tinha como finalidade “pagar às Amas dos Expostos e bem assim se tomem con-tas dos rendimentos dos 
bens do concelho para se fazerem obras indispensáveis como o chafariz desta Vila que se acha sem água”.
157 — Esta notificação era para que todos os moleiros moessem “o pão das padeiras obrigadas a dar pão ao público em primeiro 
lugar que a toda outra qualquer pessoa não podendo demorar o pão mais de quarenta e oito horas no Moinho pena de quinhentos 
reis por cada contra execução”.
158 — Conforme se explica no auto, foi reintegrado a mando do Prefeito da Província; havia sido expulso do lugar “por ser culpado 
em crimes políticos como cúmplice na denominada rebelião do Porto de dezasseis de maio de 1828”. Este episódio diz respeito 
ao Pronunciamento da guarnição do Porto, a favor da Carta, com formação de uma Junta de Governo, ocorrido entre 16 de maio 
e 2 de julho de 1828.
159 — É interessante a história deste professor. Exerceu durante seis anos em Alfândega da Fé, até final de 1829 (terá começado 
em 1824) altura em que a cadeira foi suspensa e ele compulsivamente transferido para Monforte de Rio Livre; em agosto de 
1830 foi suspenso do cargo, por ser contrário ao governo da usurpação (miguelista); no requerimento de reintegração indica-se a 
existência de uma carta da atual Câmara de Alfândega da Fé (liberal) a atestar “os seus sentimentos de adesão à legítima causa 
da Rainha Senhora D. Maria Segunda e da carta Constitucional, sendo bem conhecidos os sentimentos do suplicante pelas ideias 
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161r 14-07 Cópia do ofício -Trata-se da transcrição de um ofício do Prefeito da Província 
informando que escolhia (dos nomes indicados, conforme auto 
de 23-06) Francisco António Cordeiro para Secretário da Câma-
ra. Já era o Escrivão da Câmara.

161v 15-07 Auto de posse -Posse dada ao Secretário da Câmara, Francisco António Cor-
deiro.

162r 22-07 Auto de contas -Contas tomadas ao ex-depositário António José Cordeiro 
e passagem para o novo Depositário, José António Pinto de 
Moura

163v 21-07 Auto de Contas -Auto de contas tomadas ao Depositário, José António Pinto 
de Moura.

167v 21-07 Auto de contas -Auto de contas tomadas ao Recebedor do Selo, Manuel Araú-
jo.

168v 11-08 Auto da Câmara -Nomeações de estanqueiros vários.
169v 24-08 Auto de posse -Novos Vereadores eleitos. 161

170v 21-09 Auto da Câmara Ge-
ral

-Leitura do texto das Cortes extraordinárias sobre a continui-
dade de D. Pedro como Regente, durante a menoridade da fi-
lha e votos de reconhecimento da parte do Município. 162

172r 21-09 Auto da Câmara -Ofício do Prefeito da Província determinando que a Câmara 
deveria mandar fazer imediatamente cemitérios em todas as 
povoações. 163

-Deliberação para subscrever a Gazeta Oficial do Governo por 
correio.
-Nomeação para Estanqueiro (Vilares da Vilariça).

173v 28-09 Auto da Câmara -Deliberação para pagar às amas dos expostos os ordenados 
em atraso.
-Intimação ao Estanqueiro do Rapé, da Vila, para o vender a 
$060 reis a onça, como estava determinado anteriormente, sob 
pena de multa de $500 reis.

174v 09-10 Auto da Câmara -Deliberação, por proposta do Provedor (Francisco António Pe-
reira de Lemos) no sentido de se utilizar o dinheiro da sisa do 
primeiro quartel do corrente ano (que teria de ser devolvido 
aos Povos) para pagar às amas dos expostos e aos funcionários.
-Exoneração do Juiz Vinteneiro de Adeganha. 164 

175v 09-11 Auto da Câmara -Deliberação sobre rebusqueiros da azeitona e gados, para evi-
tar roubos e prejuízos nos olivais.

176v 30-11 Auto de Vereação ex-
traordinária

-Referência aos acontecimentos da noite de 29 de novembro. 165 

 

liberais e coerência decidida que tem mostrado sempre pelo sistema Constitucional.”
160 — O que se escreve no auto sobre este assunto é o seguinte: “que os Juízes das Vintenas deste distrito fossem obrigados a 
guardar os campos coutos e que os Regedores fossem obrigados ao mesmo e não cumprindo serem condenados à proporção 
do dolo ou culpa em que forem achados e que as achadas que assentarem as carregarão os juízes dos Povos e Regimentos nos 
livros dos escrivães dos mesmos Povos enquanto não houver determinações ulteriores. Para o que se lhe remeterá os mesmos 
livros”.
161 — Presidente, Simão Pedro de Azevedo, Vereador Fiscal, Manuel Joaquim de Sousa Pimentel e Vereador, António José da 
Fonseca e Rocha.
162 — Na realidade, quando em 21 de setembro de 1834 as gentes de Alfândega da Fé se congratulavam com a continuidade 
da regência de D. Pedro (assunto decidido nas Cortes Extraordinárias em agosto) já este enviara às mesmas Cortes (a 18 de 
setembro) uma carta a pedir a escusa da regência devido ao seu estado de saúde, vindo a falecer a 24 do mesmo mês, vítima 
da cólera asiática.
163 — Esta é a primeira referência à construção de cemitérios no concelho. Face a referido ofício, a ve-reação deliberou o 
seguinte: 1.º - Que os párocos, com dois homens que lhe serão nomeados pelo Provedor do Concelho, ficam autorizados a 
fazer a demarcação do terreno necessário para os ditos cemitérios; 2.º - Não havendo terreno público capaz demarcam-se em 
terreno particular que menos prejuízo cause a seu dono; depois de demarcado manda-se louvar (avaliar); 3.º - A Comissão envia 
o resultado ao Provedor para ter a confirmação da Câmara.
164 — O motivo desta exoneração nem sequer é escondido: “não só por satisfazer mal as suas obrigações mas por pouco adido 
ao Governo que felizmente nos rege”.
165 — Destes acontecimentos diz-se o seguinte: “acontecimentos sediciosos que se regiam deliberadamente em perturbar a 
ordem e sossego públicos desta Vila”. Face a esta situação foi decidido “organizar uma Guarda Provisória composta de todos 
os seus habitantes sem distinção ou privilégio para reprimirem qualquer tentativa que de novo se pretenda fazer”. Não se sabe 
ao certo o que se passou, mas recorde-se que segundo Vilares, no mesmo ano, a 15 de maio, se registou um grande assalto a 
Sambade levado a cabo por um grande grupo de assaltantes. (Vilares, (1926); ob. cit., p. 234)
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178r 03-12 Auto de apresentação 
e juramento

- Auto de apresentação e juramento que fez António Ferreira 
Sarmento Pimentel, como Recebedor Particular do Concelho 
de Alfândega da Fé. Trata-se da pessoa encarregue de receber 
todos os impostos que se pagavam no concelho e fazer seguir 
os dinheiros para a Fazenda Nacional.

180r 07-12 Cópia de documento -Cópia de uma comunicação do Ministério do Reino, datada 
de 26 de Novembro, dando conta do casamento de D. Maria 
II com o príncipe Augusto de Leuchtenberg e Santa Cruz e da 
suspensão do luto naquele dia e nos dois dias imediatos. 166

Ano de 1835

Fólio Data Título Assunto

180v 04-01 Auto da Câmara -Eleição dos Juízes de Paz, com junção das localidades em que 
deveriam funcionar. 167

-Deliberação a autorizar a população de Valverde a dividir o 
prado municipal do Valongo. 168

-Nomeação de José de Morais Castilho para coadjuvar o Secre-
tário da Câmara. 169

183r 08-02 Auto da Câmara -Nomeação do Tesoureiro menor da Bula. 170 
-Nomeação do Estanqueiro de Vales.
-Nomeação de Juiz Vintenário para Sambade.

183v 15-03 Auto da Câmara -Exoneração do Estanqueiro de Ferradosa.
-Exoneração do Juiz Vintenário de Vila Nova. 171

-Nomeação do Estanqueiro de Covelas.
-Nomeação do Estanqueiro de Sambade.
-Nomeação do Estanqueiro de Castelo.

184r 29-03 Auto da Câmara -Aforamento de terreno a António Joaquim Ribeiro, de Samba-
de, por dois alqueires anuais de centeio.
-Exoneração do Juiz Vintenário de Castelo.

185r 26-04 Auto de Eleição -Eleição da Mesa para efeito de proceder à eleição da Câmara 
Municipal. 172 

185v 03-05 Auto de posse -Posse da nova Vereação. 173

166 — O luto que se refere era por D. Pedro IV, que falecera a 24 de setembro. Trata-se do casamento por procuração, pois o 
casamento presencial só aconteceria em 26 de janeiro de 1835.
167 — Juízes de Paz no concelho: Alfândega e Castelo, Sendim da Ribeira e Sardão-2; Valverde, Eucísia, Santa Justa, Vilarelhos 
e Sendim da Serra-1; Cardanha, Adeganha, Junqueira e Nozelos-1; Ferradosa, Cerejais, Gouveia, Cabreira e Picões-1; Pombal, 
Vales e Colmeais-1.
168 — Como num dos pontos seguintes se aborda a questão dos baldios, embora para épocas anterio-res, importa ir retendo 
estas informações, para se verificar que o assunto não estava esgotado. Neste caso concreto não se trata de venda, ou de 
repartição de baldios, mas de arrendamento; decidiu-se que se faria o mesmo para outras povoações onde houvesse prados 
importantes ou campos de grande extensão que fossem municipais.
169 — Neste ano o Presidente da Câmara era Simão Pedro de Azevedo, o Vereador Fiscal, Manuel Joaquim de Sousa Pimentel 
e o Vereador, António José da Fonseca Rocha. Como Provedor do Concelho estava Francisco António Pereira de Lemos.
170 — Não se explica o que era esta “Bula” mas a Câmara tinha sido avisada “de que no dia quinze do corrente tinha lugar a 
publicação da Bula nesta Vila”.
171 — De uma forma geral a maior parte destas exonerações resultavam de questões políticas. Tal como na entrada do regime 
miguelista tinham sido exoneradas dos seus cargos as pessoas afetas à Carta Constitucional, agora acontece o contrário. No caso 
desta exoneração do Juiz Vintenário de Vila Nova o auto não deixa dúvidas: “(…) sendo representado a esta Camara pelo Doutor 
Juiz de Fora desta Vila e seu concelho o mau serviço do Juiz Vintenário da Quinta de Vila Nova Faustino Lopes o qual favorece 
e apoia certos culpados por crimes políticos suspeitos do legítimo Governo da Rainha, e da Carta por isso havia o mesmo por 
desonerado do cargo que indignamente ocupa nomeando para o substituir Manuel Calvelho da mesma Quinta (…)”
172 — O auto refere todos os presentes, mas não indica quem foi eleito para a Mesa! Para se perceberem estas eleições, que 
se realizaram fora das datas habituais, convém recordar que o auto de 24 de abril de 1834 dá conta da reposição da vereação 
anterior ao regime miguelista e a de 17 de junho do mesmo ano refere a constituição da Comissão Municipal Provisória. Portanto, 
era necessário que a Câmara Municipal resultasse de um ato eleitoral e por isso se realizaram estas eleições, não apenas aqui, 
mas a nível nacional.
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186v 10-05 Auto da Câmara -Entrou um Vereador Suplente, Bento de Mesquita Sousa Ca-
bral.
-Propostas do Provedor do Concelho. 174

 -Deliberação para executar a dívida dos antigos Depositários 
do Cofre Geral, António José Cordeiro e José António Pinto de 
Moura, que não se entendiam no acerto de contas entre ambos.
-Deliberação para informar a população que quem quisesse 
emprazar-se ou aforar-se em bens pertencentes ao Concelho o 
fosse fazer junto da vereação, para serem deferidos em confor-
midade das “Leis Novíssimas”. 175

-Nomeação dos Inspetores de Estradas: faz-se referência a um 
ofício que havia sido recebido acerca do “Mapa de Estradas”. 176

187v 24-05 Auto da Câmara Este auto está incompleto e não assinado; tem apenas a parte 
inicial.

187v 14-06 Auto da Câmara 177 -Tomada de posse do Presidente da Câmara Eleito.
188v 14-06 Auto da Câmara 178 -Provedor do Concelho leva ao conhecimento da Câmara Mu-

nicipal um ofício da subprefeitura (antiga Comarca) que con-
tinha uma outra exposição política sobre os princípios da go-
vernação sob a Carta Constitucional.
-Deliberação sobre práticas ilegais de pesca com produtos na-
turais venenosos (trovisco e embude). 179

189v 18-06 Auto da Câmara -Nomeação dos membros da Comissão prevista no artigo 9.º da 
Carta de Lei de 15 de abril de 1835. 180

190v 05-07 Auto da Câmara -Deliberação para dar ordem a todos os Juízes Vintenários que 
elegessem duas pessoas de cada localidade (“homens bons e in-
teligentes dos principais”) para participarem na Câmara Geral 
marcada para o dia 19 do corrente, pelas sete horas.
-Igual deliberação para que os Párocos das mesmas freguesias 
comparecerem à dita reunião. 181

191r 23-08 Auto da Câmara -Nomeação do Escrivão das Achadas de Sambade.

173 — Convém verificar que a vereação passou de três para cinco elementos, assim composta: Presidente, Manuel António 
Lopes de Azevedo; Vereador Fiscal, Manuel da Costa Macedo; Vereadores, Francisco Inácio da Silva Moreno, Manuel Luís da 
Fonseca e Alexandre José de Moura Carvalhais. Manuel António Lopes de Azevedo não tomou posse e pediu escusa do lugar; 
foi-lhe negada a escusa mas dado um mês para a obter de autoridade superior; ficou como Presidente Interino Manuel da Costa 
Macedo e passou a Vereador Fiscal Francisco Inácio da Silva Moreno. Logo a seguir se verifica que o eleito Presidente teve de 
tomar posse, pois foi-lhe negada a escusa. Como Provedor do Concelho continuou Francisco António Pereira de Lemos.
174 — Continuemos a recordar que o Provedor do Concelho era Francisco António Pereira de Lemos, Morgado de Vilarelhos (título 
que ele não utilizava). Neste auto surgem as seguintes propostas apresentadas por ele e aprovadas por toda a vereação: melhorar 
o regime e boa administração dos Expostos; criar o Montepio de Cereais para proteção da Lavoura e prover a necessidade 
pública. Duas medidas que refletem a preocupação social para com os mais desfavorecidos, algo que sempre caracterizou esta 
figura política do concelho, tal como se confirma no seu testamento, publicado no ponto 3., deste capítulo.
175 — Novamente a questão dos baldios. Continua a não se tratar de distribuição ou venda, mas de arrendamento. Contudo, 
volte a referir-se que o emprazamento era um contrato para várias gerações e desta forma muitas propriedades acabaram por 
passar para a posse privada. As “Leis Novíssimas” de que fala o auto são o conjunto legislativo que tinha sido publicado após a 
queda do miguelismo.
176 — Parece ser a primeira vez que o assunto é tratado superiormente, ou seja, pelo Governo. Foram nomeados inspetores: 
João Manuel Martins, de Sendim da Serra e Manuel Apolinário, de Cerejais. 
177 — Registe-se que este auto e o seguinte têm a mesma data.
178 — Auto transcrito.
179 — Este assunto é muito interessante. Veja-se no ponto 3.2., onde o auto é apresentado na íntegra.
180 — Esta Carta de Lei insere-se no conjunto legislativo através do qual os governos cartistas levaram a cabo a venda dos 
bens nacionais. Esta Carta de Lei deu origem ao termo “devorismo”. Foram nomeados para a referida comissão: António José 
da Fonseca Rocha, Bacharel, António Joaquim da Costa, Professor de primeiras letras da Vila, José Manuel Afonso Borges de 
Mesquita, de Sambade, José Bernardo Dutra, de Covelas e Felisberto João Trigo, de Valverde.
181 — Não há registo desta reunião neste livro de autos, nem se sabe qual a razão da sua convocação.
182 — Este assunto é extremamente importante para se saber onde vivia boa parte dos cidadãos mais habilitados do concelho. 
Estas Juntas de Freguesia resultaram do disposto na Carta de Lei de 24 de abril de 1835. As Juntas eram presididas por um 
membro da Câmara, ou alguém que esta indicasse quando os Vereadores não chegavam, desde que não tivesse bens na 
respetiva freguesia e tinham ainda um Fiscal nomeado pelo Tribunal do Tesouro Público (só aparece este nome para Alfândega 
da Fé) que também não podia viver na freguesia nem aí ter bens; os restantes seis membros destas juntas eram nomeados pela 
Câmara Municipal, de entre as pessoas idóneas e moradoras na respetiva freguesia.
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191v 09-09 Auto da Câmara -Nomeação das Juntas de Freguesia para efeitos dos lançamen-
tos da Décima e Impostos Anexos. 182

-Indicação dos nomes para as freguesias anexadas. 183

-Deliberação sobre as datas das vindimas.
-Deliberação sobre gados.

194r 20-09 Auto da Câmara -Alterações nas nomeações da sessão anterior.
195r 06-12 Auto da Câmara -Indicação dos nomes para Administrador do Concelho, con-

forme o Decreto de 18 de julho de 1835 (artigo 52.º).184

-Nomeação do Juiz Substituto do Julgado da Vila de Chacim: 
Bacharel José Vicente de Sá Sarmento (natural de Cortiços).
-Nova Eleição da Comissão de Venda dos Bens Nacionais (Car-
ta de Lei de 15 de abril de 1835, artigo 9.º).185

196v 23-12 Auto da Câmara -Posse do Administrador do Concelho.186

197v 27-12 Auto da Câmara -Notícia das queixas dos proprietários dos olivais contra rebus-
queiros que varejavam as oliveiras e pastores que não guarda-
vam o gado.
-Nomeação de Guardas dos Campos.
-Deliberação para que não se medisse o azeite nos lagares a 
rebusqueiros ou outras pessoas suspeitas de terem roubado a 
azeitona.
-Deliberação para proibir os rebusqueiros de azeitona de anda-
rem com os azeitoneiros; só podiam entrar nos olivais depois 
de estarem apanhados.

Ano de 1836 

Fólio Data Título Assunto

198v 05-01 Auto da Câmara -Nomeação de Estanqueiros.
-Nomeações para as Juntas de Paróquia. 187

-Preços.
200v 17-02 Auto da Câmara -Deliberação sobre abusos nos olivais, de pessoas que corta-

vam estacas. 188

-Preços.
-Deliberação de pagamento ao Administrador do Concelho, 
por três meses, a quantia de 25$000 rei. 189

201v 27-02 Cópia de documentos -Cópia de uma Circular do Ministério do Reino dando indica-
ções para que se consumissem objetos nacionais.
-Cópia de um ofício do Governo Civil dando conhecimento do 
nome dos Procuradores da Junta Geral do Distrito.

183 — Esta questão das “anexas” deve ser entendida no âmbito do que determinava a própria Carta de Lei referida na nota 
anterior, que mandava juntar as localidades quando estas, por si, tinham menos de 100 vizinhos.
184 — Este Decreto regulamenta a Carta de Lei de 25 de abril de 1835 (organização administrativa). Foram propostos os 
seguintes nomes: 1.º, José António da Costa Macedo, natural e morador na Vila, Bacharel em Leis, opositor aos lugares de Letras 
e de Juiz de Fora da Vila da Sertã; 2.º, José Manuel Ferreira, natural e morador em Ferradosa, Bacharel em Leis; 3.º, Celestino 
José Esteves, natural e morador em Cardanha.
185 — Uma vez que o Presidente desta Comissão se achava a ocupar o lugar de Delegado do Juiz de Direito de Moncorvo e 
alguns dos membros declaradas impossibilitados de poderem exercer estas funções nomeavam novamente: José António da 
Costa Macedo, da Vila, Bacharel, como Presidente; Manuel Inácio de Sá, da Vila; João Baptista de Lemos. De Sambade; Manuel 
José da Silva, de Vales e Felisberto João Trigo, de Valverde.
186 — Uma vez que tinha desaparecido o cargo de Procurador do Concelho, este é o primeiro Administrador do Concelho e a 
nomeação recaiu em José António da Costa Macedo, bacharel, natural da Vila. O ofício de nomeação está assinado pelo primeiro 
Governador Civil do Distrito de Bragança, Venâncio Bernardino Ochoa que ocupou o cargo entre 25 de julho de 1835 e 11 de 
maio de 1836. (cf. Pereira, António Manuel (1962); Como nasceram os Distritos Administrativos, Porto, Edição do autor, p. 47).
187 — Recorde-se que nesta altura as paróquias só existiam para fins religiosos; as localidades foram agrupadas para formar 
paróquia.
188 — O corte de estacas destinava-se a fazer viveiros para replantação.
189 — Não se trata de um ordenado. Os Administradores do Concelho não tinham ordenado fixo, sendo pagos conforme a 
deliberação de cada Câmara Municipal.
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202r 24-01 Cópia do Auto de 
eleição 190

-Cópia do Auto de Eleição dos Vereadores e Administrador do 
Concelho, para 1836. 191

203v 02-03 Auto de posse -Auto de posse dada aos novos Vereadores para 1836.
204v 11-03 Auto da Câmara -Deliberação para extrair dos Lançamento das Décimas os doze 

homens mais coletados; a lista era remetida às Juntas de Paró-
quia para, pelo mesmo processo de eleição dos Juízes de Paz 
elegerem dois nomes, enviando essa indicação para a Câmara 
Municipal.
-Deliberação para se proceder à toma de contas; quem não 
comparecesse no dia estabelecido era considerado “à revelia”. 
192 

205r 06-04 Auto da Câmara -Deliberação para convocar uma Câmara Extraordinária; cada 
Paróquia tinha de nomear dois Deputados para esta reunião; o 
objetivo era consultar a opinião geral “para determinar objetos de 
transcendência que são os seguintes. Estabelecimento do Médico, seu 
ordenado. Igualmente Administração dos Expostos.”
-Deliberação para providenciar de pronto o pagamento das 
Amas dos Expostos vencido até ao fim de Março. 193

-Deliberação sobre a situação de uma exposta. 194

-Deliberação para oficiar às Juntas de Paróquia que fizessem 
construir os cemitérios no prazo de um mês “pena do mesmo 
responder perante o Governador Civil deste Distrito a razão por que 
o não fazem”. 195

206v 14-04 Cópia de ofício do 
Governo Civil

-Nomeação do Administrador do Concelho. 

207r 17-04 Termo de Juramento -Termo de juramento dado ao substituto [do Administrador do 
Concelho] José Manuel Ferreira.

207v 17-04 Auto da Câmara Ge-
ral

-Deliberação para extinguir o partido médico, pois os povos 
não o queriam pagar. 196

-Deliberação para lançar a Derrama no valor de 300$000 reis 
para pagar a dívida dos expostos [às amas, entenda-se] desde 
dezembro de 1835 a junho de 1836.
-Deliberação para pagamento ao Administrador do Concelho: 
36$000 reis de janeiro a junho;
-Deliberação para pagar ao relojoeiro. 197

-Deliberação de pagamento a outros funcionários da Câmara: 
Porteiro, Ajudante da Secretaria e Correio.

190 — Auto transcrito. A localização desta cópia do auto de eleição é mesmo esta, embora o documento se reporte à data de 24 
de janeiro.
191 — Justifica-se deixar aqui o resultado destas votações: Votos para Vereadores (lista ordenada): Francisco António Pereira 
de Lemos-27; José Manuel Ferreira-16; António Henrique de Mesquita-14; Manuel Inácio de Sá-14; João Baptista de Lemos-13; 
Bento de Mesquita Cabral-11; Manuel Caetano-10; Francisco Inácio da Silva Moreno-10; João Paulo de Azevedo-8; João 
Nepomuceno Morais Gavião-7; José António da Costa Macedo-7; Felisberto Trigo-6; Manuel Joaquim de Sousa Pimentel-5; José 
Luís Cordeiro de Sousa-5; Manuel José da Silva Aires-5; Simão Pedro-5; Manuel Caetano Reimão Falcão-2; António Joaquim 
Pimentel-2; Manuel António Dobrões-1; Dom Felisberto de Macedo-1; Manuel da Costa Macedo-1. Ficou eleito como Presidente 
da Câmara Francisco António Pereira de Lemos; para Vereador Fiscal, José Manuel Ferreira e para Vereadores, António Henrique 
de Mesquita, Manuel Inácio de Sá e João Baptista de Lemos. Votos para Administrador do Concelho (lista ordenada): José António 
da Costa Macedo-27; Francisco António Pereira de Lemos-17; José Manuel Ferreira-10; Celestino Esteves-3; Simão Pedro-2; 
Francisco José de Almeida-2; Manuel Luís da Fonseca-1; João Nepomuceno Morais Gavião-1. Ficou Administrador do Concelho 
José António da Costa Macedo.
192 — Trata-se de cobrança de dívidas à Câmara.
193 — De acordo com esta deliberação, o Administrador do Concelho deveria informar “no prazo de quinze dias o estado dos 
Cofres da Misericórdia desta Vila assim como das Confrarias da Gouveia afim por um empréstimo de juros se poder fazer à 
despesa até se lançar a Derrama, único remédio no estado atual desta Municipalidade”. Esta passagem é muito importante. Para 
além de se saber que o pagamento das Amas dos Expostos continuava a ser um problema, o texto indica-nos que a Misericórdia 
estava a funcionar e traz uma novidade, que são as “Confrarias da Gouveia”, facto até agora desconhecido e sobre o qual nada 
mais se sabe.
194 — É interessante esta deliberação: Para que o Administrador do Concelho “oficiasse com a remessa da Exposta Delfina 
Teresa ao Administrador do Concelho de Castro Vicente afim deste a mandar entregar à Mãe Caetana Maria do lugar de Parada 
por esta a dar à luz nesta Vila pública e escandalosamente não perigando a sua reputação vista a publicidade de mancebia que 
tem com Luís Neves”. Quer isto dizer que sendo conhecida a mãe da criança ela não podia ser considerada como exposta.
195 — A questão da construção de cemitérios para retirar os enterramentos das igrejas há de provocar grandes conflitos, tema 
de que falamos nos textos deste capítulo.
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209v 26-04 Auto da Câmara Ge-
ral

-Aprovação do Orçamento para 1836.

210v 22-05 Auto da Câmara -Requerimento do Administrador do Concelho 198 para se ta-
xarem “os géneros de Pão Trigo e Centeio por arrátel e alqueire pelo 
preço corrente que tinha tido a feira desta Vila que se costuma fazer 
em dia dezassete de cada um dos meses”. 199 
-O Administrador do Concelho propõe a nomeação de dois 
oficiais para a Administração do Concelho, pois não havia 
nenhum, a nomeação de um Carcereiro e ainda que fossem 
marcadas reuniões para se tratar da organização da Guarda 
Nacional.
-Deliberação sobre os Preços acima referidos.

212r 02-06 Auto da Câmara -Nomeações referidas na sessão anterior.
-Carcereiro – João Mouta 200

-Deliberação para passar as convenientes ordens às Juntas de 
Paróquia para procederem ao levantamento dos cidadãos que 
estão em circunstâncias de compor a Guarda Nacional; marca-
ção do dia 19 de junho para o alistamento e eleição de oficiais. 
201 

212v 17-07 Auto da Câmara -Deliberação sobre Expostos.
-Acórdão para criar uma Comissão de Liquidação de dívidas 
ativas e passivas do concelho.

214r 24-07 Auto da Câmara -Preços.
214v 13-09 Auto da Câmara -Preços.

-Deliberações para Pombal ficar sujeito ao Juiz Eleito de Sam-
bade (interinamente e até às eleições); idem, o mesmo para Sen-
dim da Serra, que ficava sujeita à Ferradosa.
-Saída do Secretário da Câmara, Francisco António Cordeiro; 
provisoriamente ficou José Morais Castilho, vencendo pelo ser-
viço de cada auto que fizesse.

215v 18-09 Auto da Câmara 202 -Transcrição de um Boletim Telegráfico do Governo Civil, que 
anexa um outro vindo de Lisboa. 203

217r 09-10 Auto de Juramento 204 -Juramento da Constituição de 23 de outubro de 1822.
218v 14-10 Auto da Câmara -Orçamento para 1836 (1 de julho) a 1837 (30 de julho). 205

196 — Registe-se esta decisão da população em acabar com o partido médico, ou seja, com o médico municipal. Mais tarde a 
situação será reestabelecida.
197 — O “Relojoeiro”, pessoa encarregada da manutenção do relógio da Vila (na torre que ainda hoje existe) ganhava cerca de 
12$000 reis por ano.
198 — Atente-se nos assuntos abordados pelo Administrador do Concelho, pois alguns deles revelam o fraco estado de 
organização do concelho e a tentativa de o dotar de condições para o bom funci-onamento da administração pública.
199 — O mesmo requerimento incluía ainda o vinho, o azeite, os legumes, batatas, figos, as jeiras dos jornaleiros, o aluguer de 
bestas e respetivos carros. A feira realizava-se a 17 de cada mês.
200 — Servia igualmente de Oficial de Diligências da Câmara e Administração; ordenado anual de 12$000 reis
201 — Não encontramos nenhum documento com este alistamento e eleição dos oficiais para a Guarda Nacional.
202 — Esta sessão foi convocada pelo Administrador do Concelho e pelo Capitão de Infantaria 2, José Manuel Malheiro, que era 
Comandante do Destacamento estacionado em Alfândega da Fé.
203 — Tenha-se em atenção este auto. A transcrição do referido Boletim Telegráfico dá conta de que a Rainha Dona Maria II 
havia decidido adotar a Constituição de 1822, abandonando-se a Carta Constitucional de 1826, que tinha entrado novamente 
em vigor depois da queda do miguelismo. Este episódio marca o início da Revolução Setembrista. Os acontecimentos já haviam 
ocorrido em Lisboa em 9 de setembro, pelo que a notícia só chega oito dias depois a Alfândega da Fé. A Câmara Municipal tinha 
reunido em 13 de setembro e nessa altura ainda não se fez eco do que estava a passar-se. A notícia do Governo Civil é de 14 de 
setembro, acompanhada de cópia da declaração ao país do Conde de Linhares, datada de 10 de setembro. O auto de juramento 
da Constituição de 1822 só ocorrerá em Alfândega da Fé a 9 de outubro.
204 — Auto integralmente transcrito e publicado nos textos seguintes.
205 — A despesa deste orçamento importava em 911$660 reis. Como os rendimentos próprios do concelho só eram de 160$000 
reis a diferença tinha de ser obtida através do lançamento de uma derrama pela população, a pagar em quatro prestações.
206 — Indicam-se apenas os valores das cinco paróquias que mais tinham de pagar, em reis: Alfândega da Fé, 116$000; 
Sambade, 94$000, mais 10$000 de Covelas e 10$000 de Vila Nova, o que dá prati-camente o mesmo que a Vila; Cardanha, 
55$000; Vilarelhos, 48$000 e Gouveia, 44$500. Constate-se que Alfândega da Fé e Sambade, com as anexas, pagavam mais 
de 30% do total do concelho.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

84

Fólio Data Título Assunto

219v 28-10 Cópia de ofício do 
Governo Civil

-Este ofício dá conta de um outro da 1.ª Repartição dos Negó-
cios do Reino, mandando que em todas as repartições se use 
com preferência dos objetos de produção da indústria nacional.

220r 13-11 Auto da Câmara -Deliberação sobre a data de início da apanha da azeitona.
-Deliberações sobre rebusqueiros e rebanhos de gado.

221r 28-11 Auto da Câmara -Lançamento da derrama acima mencionada para cobertura 
das despesas do orçamento. 206

223r 18-12 Auto da Câmara -Preços.
223v 25-12 Auto da Câmara -Posturas Municipais provisórias para integrar as novas locali-

dades que entraram para o concelho. 207

229v Em branco.
230r 26-12 Auto da Câmara -Deliberação para alterar o número de Juntas de Paróquia, 

“para maior facilidade de Administração da Justiça e cumprimento 
das ordens e escassez de pessoas hábeis para servirem os empregos 
públicos”. 208

-Deliberação para passar editais, anunciando o dia 8 de janei-
ro para a eleição da Câmara; foram definidos os três círculos 
eleitorais para essas eleições: Alfândega da Fé (com Sambade); 
Vilarelhos (com Santa Comba); Ferradosa (com Cardanha).

Ano de 1837 

Fólio Data Título Assunto

231v 22-01 Auto da Câmara -Deliberação para formar um círculo eleitoral em Sambade.
232r 02-02 Auto de posse -Posse dos novos Vereadores para 1837. 209

233r 02-02 Auto da Câmara -Deliberação para definir as reuniões semanais ao Domingo. 210

-Deliberação para resolver o pagamento das amas dos expostos 
(que já estavam sem pagamento há vários meses).

234v 12-02 Auto da Câmara -Deliberação para revogar as deliberações de 25 de dezembro 
de 1836 (sobre capitação de gados). 211

235r 23-02 Auto da Câmara -Preços.
237r 04-03 Auto da Câmara -Tomada de posse de João Nepomuceno de Morais como Juiz 

de paz interino de Alfândega da Fé.
237v 05-04 Auto da Câmara -Queixa do Administrador do Concelho sobre a má qualidade 

das carnes dos animais que eram abatidos no açougue da Vila.
-Preços. 

238v 17-04 Auto da Câmara -Deliberação para oficiar às Juntas de Paróquia para fazerem 
entrar o dinheiro da finta lançada.

239r 04-05 Auto da Câmara -Esta ata não explica claramente o assunto, nem o que se pas-
sava.

207 — Com esta reforma administrativa (Decreto de 6 de novembro de 1836) o concelho passou a ter estas novas localidades: 
Estevais, saída de Moncorvo; Assares, Santa Comba e Quinta de Valbom, (esta desanexada da Trindade), saídas de Vila Flor; em 
contrapartida, perde Sendim da Ribeira, que passa para Chacim. O concelho de Castro Vicente é extinto. Este pode considerar-se 
o mais completo Código de Posturas Municipais conhecido até à data e não restam grandes dúvidas de que a autoria se deve 
ao próprio Francisco António Pereira de Lemos. Aliás, para além da aprovação das posturas o próprio colocou ainda à votação 
uma capitação média aos gados do concelho, composta por seis artigos. Estas últimas normas mereceram o voto contra dos 
Vereadores Manuel Inácio de Sá e João Baptista de Lemos, que as consideraram “anticonstitucionais, atentatórias contra o direito 
da propriedade, prejudiciais à Fazenda Nacional”.
208 — Ficaram as seguintes Paróquias: Alfândega da Fé (com Castelo, Pombal, Valverde e Cerejais); Sambade (com Vila Nova, 
Covelas e Vales); Vilarelhos (com Vilares, Colmeais, Santa Justa e Eucísia); Cardanha (com Adeganha, Junqueira, Nozelos e 
Estevais); Santa Comba (com Assares e Valbom); Ferradosa (com Picões, Gouveia, Cabreira e Sendim da Serra).
209 — Nova vereação para 1837: Presidente, Manuel Luís da Fonseca; Vereador Fiscal, José Fernandes da Silva; Vereadores, 
José Bernardo Pinto Ochoa, Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa e Dom Felisberto de Macedo Sotto Maior Muito Nobre.
210 — Veremos que esta deliberação não foi cumprida; as reuniões nem sempre eram semanais.
211 — As Posturas Municipais da mesma sessão de 25 de dezembro de 1836 continuaram em vigor, pois tinham sido aprovadas 
por unanimidade. Esta questão da capitação dos gados, uma espécie de imposto municipal permanente, por cabeça de animal, 
não tinha sido acolhida com a mesma unanimidade e até motivou algo pouco comum nesta época, que era o lançamento, nos 
autos, de declarações de voto, neste caso de dois Vereadores que se opuseram à referida capitação. Para colmatar esta questão 
dos gados a partir desta altura começam a surgir os Guardas Rurais nomeados pela Câmara e que, entre outras funções, tinham 
a de vigiar os gados no cumprimento das posturas em vigor.
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239v 04-05 Cópia de ofício -Cópia de um ofício do Administrador Geral Interino do Distri-
to relativo à eleição do Administrador do Concelho.

240r 04-05 Auto de juramento -Juramento do Administrador do Concelho, José António da 
Costa Macedo.

240v 04-06 Auto da Câmara -A Câmara delibera uma repreensão à Junta de Paróquia de 
Vilarelhos, por não cumprir as instruções dadas e oficia nova-
mente para que compareça e cumpra o determinado (trata-se 
de contas da derrama e apresentação do dinheiro).

241r 25-06 Auto da Câmara -Nomeação de Estanqueiros do tabaco a retalho.
-Solicitação às Juntas de Paróquia para indicarem o número de 
guardas rurais que necessitavam.
-Ordens para arrematação das carnes verdes no concelho.
-Nomeação de Louvado do Pão, da Serra do concelho (serra 
da Gouveia).

241v 02-07 Auto da Câmara -Alteração da data da arrematação das carnes verdes.
-Questões sobre recrutamento militar.

243r 09-07 Auto da Câmara -Nomeação do Estanqueiro do papel selado e sabão, Joaquim 
José Trindade, da Vila.
-Dá-se conta de abusos de poder dos oficiais de diligências da 
Câmara e Administração junto dos pastores e da população.

243r 17-07 Auto da Câmara -Nomeação de Estanqueiro do papel selado e sabão, Luís Iná-
cio da Costa Azevedo, da Vila. 212

-Nomeação do Estanqueiro do tabaco da Gouveia, João Felizar-
do, da Gouveia. 213

-Nomeação do Estanqueiro de Sendim da Serra, Manuel Fer-
nandes, do Sendim da Serra.

243v 25-07 Auto da Câmara -Nomeação do Estanqueiro do tabaco da Gouveia, Manuel Pin-
to, da Gouveia. 214

-Povos de Valverde solicitam intervenção na limpeza e conser-
to das fontes e dos caminhos.

244r 08-09 Auto da Câmara -Nova nomeação de Estanqueiro para Gouveia, Manuel Antó-
nio Baptista. 215

-Preços.
244v 17-09 Auto da Câmara -Novamente o problema dos dinheiros da finta que ainda não 

tinham dado entrada.
245r 24-09 Auto da Câmara -Notícia de estragos em caminhos, fontes e pontes, provocados 

por trovoadas.
-Deliberação para coimar as vinhas e lameiros para não entra-
rem gados.

245v 12-10 Auto da Câmara -Organização do Orçamento.
246v 24-10 Auto da Câmara -Orçamento.

-Indicação da derrama por localidades.
247v 02-11 Auto da Câmara -Questões de cobrança dos dinheiros públicos.
248v 17-11 Auto da Câmara -Deliberação para informar as Juntas de Paróquia que já de-

viam ter enviado as pessoas que votam para a Câmara, mas 
ainda não o tinham feito.

249r 23-11 Auto da Câmara Auto incompleto; o resto da folha está em branco.

212 — O anterior foi substituído.
213 — Idem.
214 — Idem.
215 — As pessoas estavam a fugir das funções de estanqueiro, mas não se conhece a razão. A verdade é que apresentavam 
motivos para lhes ser aceite a escusa.
216 — Diz o Administrador do Concelho que a eleição “sendo feita por dezasseis homens que compareceram na mesma, 
apareceram trinta votos, e depois o Presidente da Mesa disse quando lhe entregaram as atas as achara com cinquenta e cinco 
votos, por isso a tinha já reclamado e novamente reclamava como nula e ilegal, e requeria ao Senhor Presidente da Câmara e 
mais Membros da mesma (…) mandassem proceder a nova eleição visto que ainda não estavam apurados os votos.”
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249v 18-12 Auto da Câmara -Problema com a eleição para a Câmara e para os Juízes de Paz, 
devido ao atraso no recenseamento, da responsabilidade das 
Juntas de Paróquia.
-Definição das assembleias de voto.

Ano de 1838 

Fólio Data Título Assunto

249v 07-01 Auto da Câmara -Deliberação para concluir a arrematação dos bens dos ren-
dimentos do concelho, que ainda não estava concluída, bem 
como a arrematação das carnes verdes.
-Administrador do Concelho, Dr. José António da Costa Mace-
do, levanta dúvidas sobre a eleição realizada em 24 de dezem-
bro de 1837. 216

-A Câmara deliberou que se procedesse a nova eleição, à qual 
presidia o Presidente da Câmara, marcada para a Vila, no dia 
14 de janeiro. 217

251r 11-02 Auto de posse -Auto de posse da nova Vereação para 1838. 218

252r 11-02 Auto da Câmara -Nesta primeira sessão faltaram 3 Vereadores; os presentes de-
finiram o domingo como dia das reuniões, mas marcaram reu-
nião para sábado seguinte, no sentido de eleger o Presidente.

252v 17-02 Auto da Câmara -Câmara ainda não tinha efetivamente entrado em funções; a 
ata não indica quem era o Presidente, mas os Vereadores mar-
cam data para que a anterior Vereação apresente os esclare-
cimentos necessários sobre a Receita e Despesa do Concelho.
-Deliberação no sentido de oficiar às Câmara das localidades 
que tinham entrado para o concelho (Estevais e Póvoa, de 
Moncorvo e Santa Comba, Assares e Valbom de Vila Flor) que 
enviassem um mapa “em que declarassem quais os bens que anti-
gamente lhes pertenciam, e os foros que por eles recebiam seus Con-
celhos, em géneros ou dinheiro, e quem os pagava ou se andavam por 
arrematação.”

253r 22-02 Auto da Câmara -Nomeação de Guardas Rurais para resolver os abusos dos ga-
dos. 219

254r 01-03 Auto da Câmara -Substituição de Vereadores. 220

-Deliberação para coutar os lameiros do concelho que eram de 
comum logradouro e definidas as respetivas coimas.

255r 18-03 Auto da Câmara -Deliberação sobre os Expostos, no sentido de se fazer a revista 
que a anterior Câmara não fez, para saber quais os que tinham 
morrido, os que existiam e o nome das amas.
-Deliberação para que os Regedores fizessem o levantamento 
dos bens do concelho, se estão arrendados ou arrematados, etc.
-Deliberação para estabelecer um prazo às Juntas de Paróquia 
para apresentarem as suas contas, pois nenhuma o tinha feito, 
conforme estipulava a legislação.

256r 26-04 Auto da Câmara Auto incompleto. Só tem a parte inicial.
256v Em branco.

217 — O assunto deixa entender que se tratava das eleições para a Câmara Municipal e a deliberação da Câmara mostra que o 
problema ocorreu na Paróquia de Alfândega da Fé.
218 — Novos Vereadores: Manuel Caetano Machado Falcão, António José da Fonseca, Simão Pedro d’Azevedo, António José 
de Morais Pimentel, Felisberto João Trigo, Manuel António Lopes d’Azevedo, Celestino José Esteves. Dois eram substitutos.
219 — A partir desta data fez-se o levantamento quase sistemático do nome dos Guardas Rurais nomeados para as várias 
Paróquias mas dada a extensão desta informação não se pôde inclui-la nos quadros ou nestas notas, ficando posteriormente 
disponível no AHMAFE.
220 — Pediram escusa de mandato Manuel António Lopes d’Azevedo (por impedimento do Código Administrativo) e António José 
da Fonseca (por falta de idade). Entraram os substitutos eleitos: Manuel Joaquim de Sousa Pimentel e Manuel da Costa Macedo. 
Note-se que durante este ano de 1838 Simão Pedro d’Azevedo aparece como Presidente interino e depois como Presidente, 
mas não existe nenhuma informação de quando se procedeu a eleição para o cargo, que era feita entre os próprios Vereadores, 
conforme estabelecia o Código Administrativo.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

87

Fólio Data Título Assunto

257r 06-05 Auto da Câmara -Nota sobre o falecimento do Rodeiro da Vila e concelho, An-
tónio Afonso.
-Nomeação de novo rodeiro, João Manuel Pinto, da Vila e no-
meada para Ama de Leite a mulher, Potenciana da Trindade. 
221

257v 06-05 Cópia do Auto de Ju-
ramento 222

-Cópia do Auto de Juramento da Constituição Política da Mo-
narquia Portuguesa datada de quatro de abril de 1838.

258v 20-05 Auto da Câmara -Nomeação dos Informadores para o arbítrio das Côngruas Pa-
roquiais.

259v 27-05 Auto da Câmara -Requerimento do Administrador do Concelho para se pro-
ceder à avaliação dos terrenos da Serra (da Gouveia) e saber 
quem os fabricava para definir o que tinham de pagar ao mu-
nicípio. 223

-Marcação das eleições de Juiz de Paz e Juiz Eleito da Paróquia 
de Alfândega da Fé.
-Preços.

260v 22-06 Auto da Câmara -Deliberação para definir data para apresentação das contas do 
município dos anos em que não tinham sido apresentadas.

261r 11-07 Auto da Câmara -Notícia das queixas sobre a não guarda dos gados, que devas-
savam as searas, tapados e lameiras, “andando por toda a parte”; 
a Câmara toma várias medidas sobre o assunto.

261v 14-07 Auto da Câmara -Reunião com assistência dos Procuradores dos Povos para se 
efetuar a derrama de 705$440 reis para as despesas dos Expos-
tos, conforme determinação da Junta do Distrito.
-Definição do valor da derrama para cada localidade do con-
celho.

263v 01-09 Auto da Câmara -Nomeação do Estanqueiro do Sabão, Papel Selado e Pólvora, 
da Vila, Luís Inácio da Costa Azevedo.
-Saída do Estanqueiro da Gouveia, António Martins e nomea-
ção de João Preguiça.

264r 13-09 Auto de Contas to-
madas pelos anos de 
1836, 1837 e 1838

-As contas de 1836 foram enviadas no estado em que se acha-
vam para a Junta Geral do Distrito, em virtude de na ata de 17 
de abril de 1836 existir um protesto sobre essas contas apresen-
tado pelos então Vereadores João Baptista de Lemos e Manuel 
Inácio de Sá.

265r 15-09 Auto da Câmara -Deliberação para ficar sem efeito o auto de 13-09 “porquanto 
muito convinha a esta Municipalidade a brevidade de tais contas”.
-Indeferido requerimento “vocal” (verbal) de João Preguiça, da 
Gouveia, para ser escuso de Estanqueiro.
-Deliberação para autorizar os criadores do concelho a entra-
rem “na folha” com as ovelhas paridas, apenas nos três meses 
de criação e sem outro gado que não tenha cordeiros.

265v Em branco. 224

266r Em branco.
266v Em branco.
267r 22-12 Auto da Câmara -Preços.

221 — João Manuel Pinto e Potenciana da Trindade tiveram sete filhos entre 1818 e 1836. Nos registos de batismo dos filhos o 
nome da mãe aparece como Podenciana e não como Potenciana. Eram ambos naturais de Alfândega da Fé, onde casaram em 
1-04-1816.
222 — Auto transcrito.
223 — Para fazer o levantamento dos terrenos foi nomeado o Vereador António José de Morais Pimentel e os louvados José 
António Pinto de Moura e Manuel António Cordeiro, estes dois últimos da Vila.
224 — De 15-09 a 22-12 não existem autos das sessões da Câmara e não se percebe a razão. Durante este período não se 
registaram questões nacionais que de alguma forma trouxessem instabilidade ao funcionamento da vereação; o Governo era 
Setembrista (presidido por Sá da Bandeira) e só terminou funções em abril de 1839; as principais revoltas tinham terminado em 
março e apenas em julho se registaram tumultos radicais em Lisboa, que foram rapidamente subjugados, levando à dissolução de 
vários batalhões da Guarda Nacional de Lisboa. Para além destes pormenores tinha saído a nova Lei Eleitoral (abril) e em agosto 
realizaram as eleições para deputados e senadores, com a segunda volta a concluir-se em setembro. Em 31 de outubro nasceu 
D. Luís I e não existe qualquer referência ao assunto nas sessões da câmara.
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267v 06-01 Auto de posse -Posse dos novos Vereadores. 225

268r 06-01 Auto da Câmara -Eleição do Presidente da Câmara.
-Francisco António Pereira de Lemos é eleito Presidente da Câ-
mara; 226 João Baptista de Lemos ficou como Vereador Fiscal.

269r 24-01 Auto da Câmara -Deliberação, em jeito de Postura Municipal, sobre credores e 
devedores do concelho.
-Indicação aos recebedores da última derrama para os Expostos 
apresentarem os originais dessa derrama.
-Indicação aos funcionários da Câmara e Administração para 
apresentarem os títulos de posse e ordenados que recebem.

270r 06-02 Auto da Câmara -Deliberação para no início de cada ano se efetuar a inscrição 
dos indivíduos que se acham nas circunstâncias de serem Jura-
dos (o que até então não se tinha feito).
-Novamente uma deliberação para ser efetuado um mapa dos 
Expostos de 1836 a 1838; penalização judicial para os que não 
cumprissem esta determinação até ao dia 12 de fevereiro.

270v 17-02 Auto da Câmara -Deliberação para que o Recebedor do Concelho apresentasse 
contas dos anos de 1836 a 1838.
-Deliberação para que as Juntas ou Regedores apresentassem 
as contas, conforme estabelecia o Código Administrativo. 227

271v 24-02 Auto da Câmara -Deliberação para que as Juntas de Paróquia cumprissem o 
Código Administrativo, tendo três livros: Receita e Despesa, 
Inventário e Tombo e Atas.
-Deliberação a marcar data para que os Escrivães do Juízes Elei-
tos de Alfândega da Fé, Sambade e Vilarelhos apresentassem à 
Câmara os livros das Achadas.

272r 03-03 Auto da Câmara -Deliberação para que o Recebedor do Concelho não fizesse 
qualquer pagamento a empregados (da Câmara e da Admi-
nistração) ou amas dos Expostos, sem a devida autorização do 
Presidente da Câmara.

272v 24-03 Auto da Câmara -Deliberação para pagar às amas dos Expostos; como não havia 
dinheiro para pagar tudo fazia-se, neste mesmo dia, o paga-
mento das que tivessem a receber o semestre de setembro de 
1837 a fevereiro de 1838. 228

-Deliberação para o Recebedor entregar à Câmara um mapa 
dos devedores do Concelho desde 1836 até à presente data.

274v 07-04 Auto de posse -Posse do novo Administrador do Concelho, Alexandre José de 
Moura Carvalhais. 229

225 — Nova vereação e regresso de Francisco António Pereira de Lemos, que voltará a ser Presidente da Câmara. Vereação: 
Francisco António Pereira de Lemos, Estevão de Mariz Sarmento, António Henriques de Mesquita, Manuel Caetano de Carvalho, 
José Paulo d’Azevedo.
226 — Eleito com 4 dos 5 votos possíveis.
227 — Este auto revela que efetivamente a organização do município deixava muito a desejar e que a nova Câmara tinha “o 
desejo de levar a efeito por uma vez a seu devido eixo o andamento regular do mesmo Município (…)”.
228 — Convém recordar que Francisco António Pereira de Lemos já quando Provedor do Concelho, em 1834 e 1835 e depois 
como Presidente da Câmara, em 1836, havia revelado esta preocupação com o assunto dos Expostos.
229 — O Substituto do Administrador do Concelho era Manuel António Lopes d’Azevedo. Recorde-se que no ano anterior este 
tinha saído da vereação.
230 — Verifica-se assim que esta casa não se pode atribuir a D. José Joaquim de Azevedo e Moura (Alfândega da Fé, 18-10-1794 
– Braga, 1876) arcebispo de Braga, pois em 1839 era propriedade de Francisco António Pinto de Moura, também de Alfândega 
da Fé e, pelo apelido, certamente familiar do primeiro. Deste Francisco António Pinto de Moura sabemos que casou na Vila, em 
17-08-1808, com Joana Rosa e conhece-se pelo menos o nascimento de um filho, em 12-12-1816. Pode admitir-se, por isso, que 
a casa seria da família e aí teria nascido D. José de Moura, mas não parece ter sido a sua residência. Aliás, em 1839 certamente 
que não residia em Alfândega da Fé, pois a sua vida fez-se fora daqui: entre 1846 e 1856 foi Bispo de Viseu e de 1856 a 1876 foi 
Arcebispo de Braga. Pelo caminho ficou uma breve passagem pelo 17.º Governo da Monarquia Constitucional, como Ministro dos 
Negócios Eclesiásticos e da Justiça (1848). Por outro lado, Francisco António Pinto de Moura refere claramente que são as “suas 
casas ao terreiro da Igreja” e as obras já estavam a decorrer. O embargo das obras que motivou esta sua intervenção foi retirado 
e o mais certo é que a atual casa ali existente resulte desta intervenção.
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276r 07-04 Auto da Câmara -Requerimento do Administrador do Concelho para que a Câ-
mara nomeasse o seu Escrivão e dois Oficiais de Diligências.
-Nomeação do Escrivão da Administração do Concelho, Luís 
dos Ramos.
-Nomeação dos Oficiais de Diligências, Lino João Baptista Lo-
pes e António Domingues.

277v 21-04 Auto da Câmara -Francisco António Pinto de Moura (da Vila) sobre uma obra 
que lhe embargaram, no terreiro da Igreja; 230 no final deste 
auto existe uma deliberação para inspecionar as obras.
-Deliberação para que fossem pagas as dívidas ao Concelho.
-Deliberação para que o Administrador do Concelho enviasse 
à Câmara um mapa com as apropriações ou usurpações feitas 
aos campos do Concelho e que ninguém pudesse vender sem 
se mostrar habilitado.
-Nomeação de Inspetores dos Caminhos (para se procederem 
aos arranjos necessários, com o concurso de todos, “sem exceção 
nem privilégio”).

278v 21-04 Termo de caução -Termo de caução relativo à obra de Francisco António Pinto de 
Moura (ver sessão do mesmo dia).

279r 24-04 Auto da Câmara -Deliberação sobre o fornecimento do correio à Vila; o serviço 
tinha sido arrematado em hasta pública por João Manuel Do-
mingues, da Vila.
-Nova deliberação sobre as contas das Juntas de Paróquia, que 
ainda não tinham sido apresentadas.
-Deliberação para evitar que fossem matriculados Expostos de 
pais conhecidos e até filhos de homens casados…
-Deliberação para mandar fechar a pedreira que José António 
Martins, de Sambade, abriu junto à Fonte da Gricha.

280v 12-05 Auto da Câmara -Trata novamente de Expostos e de um certo facilitismo na co-
locação das crianças na roda. 231

281v 02-06 Auto da Câmara -Requerimento de José de Morais Castilho exigindo que An-
tónio José da Fonseca, que ocupava o cargo de Juiz Ordinário, 
mas também estava nomeado para Escrivão do Juiz da Paz (da 
Vila) abandonasse o cargo que não ocupava (este último) para 
que fosse nomeada outra pessoa (ele, requerente, era candida-
to); este episódio revela que ainda estavam vivas algumas di-
ferenças políticas. 232

-Deliberação para que os Regedores das Paróquias procedam 
à limpeza das fontes, dos poços e dos tanques de lavar rou-
pa, pelo menos duas vezes por ano, para evitar os cheiros e as 
doenças. 

283v 24-06 Auto da Câmara -Nomeação de Guardas Rurais para Sambade, Covelas, Vila 
Nova e Vales.
-Preparação do processo para votação do orçamento.

231 — Tenta-se entregar as crianças aos pais quando se sabe quem são, mas repare-se que existe o cuidado de não se 
entregarem a pessoas que “por uma tal medida possa seguir-se-lhe inconve-nientes irreparáveis e perderem reputação, crédito, 
ou rixas com suas famílias, sendo estas de certa ordem.”
232 — Este episódio merece ser resumido, ainda que mesmo assim ocupe mais espaço do que se pretende para notas destas.
José de Morais Castilho estava interessado no cargo de Escrivão do Juiz da Paz e exigia que o mesmo fosse nomeado, o que 
teria de acontecer em lista tríplice. Requereu ao Administrador Geral do Distrito e este despachou para que a Câmara procedesse 
à nomeação. A Câmara apresentou a seguinte lista tríplice: José de Morais Castilho; António Joaquim da Costa; José Luís da 
Fonseca Dinis.
Entretanto, nesta mesma sessão apareceu o visado, António José da Fonseca, que se defendeu, contestando a lista apresentada 
pela Câmara e requerendo que a sua argumentação fosse junta ao processo e enviada para apreciação régia. Não houve, por 
isso, decisão sobre o assunto, mas vale a pena transcrever parte da argumentação de António José da Fonseca, começando 
pelo protesto da lista:
“1.º por ser feita sem audiência do suplicante; 2.º por se nela verem contemplados sujeitos que a Lei não chama nem é da sua 
mente como o ex-Sargento do rebelde N.º 11 José de Morais Castilho, que além de ser acérrimo (?) do usurpador se acha 
empregado na serventia de Escrivão do Juiz Eleito desta Freguesia, bem como os dois propostos José Luís da Fonseca por ser 
Tenente de Milícias reformado, e António Joaquim da Costa que é Professor Vitalício deste Julgado, assim pede se junte a esta a 
mesma proposta para ser presente a Sua Majestade aonde fará aparecer os mais documentos que esclarecem sua Justiça, assim 
como os falsos pretextos com que o Requerente pretende iludir Sua majestade e assinou.”
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284v 07-07 Auto da Câmara -O Presidente da Câmara, Francisco António Pereira de Lemos, 
critica o facto de no concelho não se fazerem, autos de Câmara 
por espaço de quinze e vinte dias. 233

(A sessão não tem mais assuntos).
285r 07-07 Auto da Câmara Não houve sessão.
285r 14-07 Auto da Câmara Não houve sessão.
285v 21-07 Auto da Câmara -Deliberação para pagamento à Amas dos Expostos (junho a 

agosto de 1838);
-Deliberação para cobrança das dívidas ao concelho.

286v 04-08 Auto da Câmara -Aprovadas as Posturas Municipais apresentadas pelo Presi-
dente. 234

-Aprovação do Orçamento; seria necessário efetuar uma derra-
ma de 1.300$000 reis. 

288r a 
289r

Em branco.

289v a 
300r

-Transcrição das Posturas Municipais.

301R 11-08 Auto da Câmara -Divisão da derrama a lançar; as localidades foram qualificadas 
em “ricas”, “menos ricas” e “pobres” pagando cada fogo habita-
do respetivamente $800, $700 e $600 reis. 235

303v 18-08 Auto da Câmara Não houve sessão.
303v 25-08 Auto da Câmara Não houve sessão.
304r 01-09 Auto da Câmara -Atendimento das reclamações apresentadas pelos munícipes 

sobre a distribuição da Derrama; para atender as reclamações, 
sobretudo as das localidades em que havia descontentamento 
geral, nomearam-se novos informadores. 236

305v 08-09 Auto da Câmara -Continuação do processo da derrama.
306r 15-09 Auto da Câmara -Deliberação para não aplicar a multa aos membros da Junta de 

Paróquia da Cardanha por não terem comparecido à sessão de 
1-09, por justificarem e serem atendidos.
-Continuação do processo da derrama; definição da data para 
reclamação da Vila.
-Reclamações dos mancebos recenseados.
-Levantada novamente a questão do Partido Médico; discussão 
ficou adiada.

307r 22-09 Auto da Câmara -Continuação do processo da derrama.
307v 29-09 Auto da Câmara -Auto incompleto.
308r Em branco.
308v 06-10 Auto da Câmara Não houve sessão.

233 — Já se viu que existem muitos autos incompletos, muitos fólios em branco e períodos de tempo por vezes longos sem o 
lançamento de nenhum deles no livro, não se sabendo se a culpa era do Secretário da Câmara ou da própria vereação. Apesar 
deste reparo do Presidente da Câmara, a situação não mudaria e em alguns casos até se agravou, como se verifica logo a seguir.
234 — Ao longo dos vários mandatos que exerceu como Presidente da Câmara, Francisco António Pereira de Lemos teve 
sempre uma particular preocupação com as Posturas Municipais, procurando reunir as várias deliberações, para evitar as 
contradições, as anulações recíprocas ou o esquecimento do que estava em vigor. Em 25 de dezembro de 1836 já tinha feito 
aprovar Posturas Municipais que obedeciam a esse espírito, mas esse conjunto serviu sobretudo para enquadrar as povoações 
que tinham entrado de novo para o concelho e por isso abordavam poucos assuntos, sendo constituído apenas por vinte artigos. 
As Posturas Municipais que nesta sessão de 4 de agosto de 1839 foram aprovadas justificam a designação de “Código”, pois 
abrangem um vasto leque de assuntos e apresentam uma organização interna semelhante às leis nacionais (capítulos titulados, 
artigos e parágrafos).
235 — Embora este método possa não ser tão eficaz quanto se desejaria (nas localidades “ricas” ou “menos ricas” também havia 
pobres e nas localidades “pobres” também havia ricos), não deixa de refletir a preocupação de justiça contributiva que Francisco 
António Pereira de Lemos pretendia implementar. Na verdade não dispunha de melhores meios de informação do rendimento de 
cada família para desenvolver um método melhor. Deixamos aqui parte do resultado da aplicação deste método: Alfândega da 
Fé (196$920) Sambade (145$260) Santa Comba (90$740) Cardanha (87$120) Vilarelhos (72$400) e Gouveia (61$400) foram as 
localidades mais taxadas (50,6%); Castelo (5$940) Póvoa (8$800) Colmeais (11$220) Nozelos (12$120) Covelas (13$260) e Vila 
Nova (13$260) foram as localidades menos taxadas (5%). O valor total da derrama era de 1.292$520 reis.
236 — Este procedimento revela transparência e preocupação em coletar com justiça os munícipes. Nunca, até agora, se tinha 
visto tal procedimento, mas ao longo do século XIX, embora sem esta especificidade, essa preocupação acabará por prevalecer.
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308v 13-10 Auto da Câmara Não houve sessão.
309r 20-10 Auto da Câmara Não houve sessão.
309v a 
310r

Em branco.

310v 10-11 Auto da Câmara -Questões relativas ao sorteio de Jurados para as audiências 
gerais dos crimes excecionais.

311v 17-11 Auto da Câmara -Deliberação para pegar novamente na questão do arranjo dos 
caminhos, que continuavam em mau estado.
-Deliberação para pagar às Amas dos Expostos até ao fim de 
Dezembro de 1839.

312v 24-11 Auto da Câmara Não houve sessão.
312v 01-12 Auto da Câmara Não houve sessão.
313r 08-12 Auto da Câmara Não houve sessão.
313r 15-12 Auto da Câmara -Audição de reclamações sobre as eleições, mas não houve re-

clamações.
-Nomeações várias para cumprimento da legislação. 237

-Deliberação para responder às autoridades das povoações de 
Parada, Vilarchão e Sendim da Ribeira, “que muito convém no 
interesse das referidas povoações e outras povoações”; 238

-Solução de problemas com eleições não realizadas em algu-
mas Paróquias.

Ano de 1840 

Fólio Data Título Assunto

314v 01-01 Auto da Câmara -Deliberação para se baixarem ao poder contencioso os deve-
dores ao Concelho, com o objetivo de pagar às Amas dos Ex-
postos.

315r 06-01 Auto da Câmara -Posse da nova Vereação. 239

316r 09-02 Auto da Câmara -Eleição do Presidente e do Vereador Fiscal.
-Deliberações sobre requerimentos.
-Preparação das eleições para Juiz Ordinário.
-Deliberação sobre carnes verdes.
-Deliberação para dar ao Secretário da Câmara quatro meses 
para tirar a Carta do Emprego, sob pena de perder o cargo.

317v 23-02 Auto da Câmara -Deliberação para manter o Correio apenas uma vez por sema-
na (por Mirandela).
-Nova deliberação sobre as dívidas ao Concelho.
-Requerimento de reclamação de António José da Fonseca 
sobre supostas ilegalidades na eleição para Juiz Ordinário da 
Vila; o protesto foi transcrito no auto da sessão.
-Contencioso com a Câmara de Moncorvo por ter cobrado in-
devidamente foros na povoação de Estevais (que tinha passado 
para o concelho em 1836).

320r 24-02 Auto da Câmara -Sorteio dos Jurados para os crimes excecionais.

237 — Neste caso para as seguintes funções: Vogal da Comissão Inspetora da Instrução Primária, Reverendo José Joaquim 
d’Azevedo Ochoa, de Santa Comba; Fiel do Correio, António Joaquim da Fonseca, da Vila.
238 — É a primeira vez que num auto de Sessão da Câmara se faz referência a estas localidades; desconhece-se o assunto, pois 
não é referido, mas talvez se relacionasse com arranjo de caminhos comuns. Estas localidades estavam no concelho de Chacim 
desde 1836, devido à extinção do concelho de Castro Vicente, por força da reforma administrativa desse ano. Só passarão a 
integrar o concelho de Alfândega da Fé em 1852, resultado de nova reforma administrativa que extinguiu o concelho de Chacim 
(na realidade mudou a sua sede para Macedo de Cavaleiros e alterou a área geográfica).
239 — Nova vereação para 1840: Francisco António Pereira de Lemos, Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa, José António d’Almeida 
Ferraz, Simão Pedro d’Azevedo, Joaquim José de Novais, José Manuel Ferreira e Manuel da Costa Macedo. Dois são substitutos. 
Na sessão seguinte fez-se a eleição do Presidente da Câmara, ficando novamente Francisco António Pereira de Lemos (eleito 
com a totalidade dos votos) e do Vereador Fiscal, que ficou Joaquim José Novais.
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321r 08-03 Auto da Câmara -Deliberação para efetuar a derrama destinada aos Expostos, 
no valor de 320$600 reis.
-Nomeação de uma Comissão para propor alterações às Postu-
ras Municipais. 240

322v 08-03 Auto da Câmara -Atestado de conduta civil, moral e política ao Padre António 
da Santíssima Trindade, de Eucísia.
-Preparação do recenseamento dos indivíduos em condições de 
poderem votar nas eleições de Deputados.

323r Em branco.
323v 08-03 Termo de juramento -Termo de juramento de Gaudêncio Dias de Carvalho como 

Juiz de Paz da Cardanha, substituindo Celestino José Esteves 
(por impedimento deste).

324r 15-03 Auto da Câmara -Serviu apenas para registar o envio de correio para as Juntas 
de Paróquia.

324v 17-03 Auto da Câmara -Preparação das Eleições de 22 de Março, para Deputados. 241

325r 18-03 Auto da Câmara -Audição de reclamações sobre o recenseamento eleitoral; não 
houve reclamações.

325v s/data Auto da Câmara -Deliberação para informar quer convinha mais ao concelho 
receber o correio uma vez por semana a partir de Mirandela 
(como anteriormente) do que duas vezes por semana a partir 
de Chacim.
-Informação sobre o processo de eleição do Juiz Ordinário do 
Julgado. 242

-Nomeação de zeladores para várias paróquias.
-Levantamento da relação dos devedores do concelho.

327v 03-05 Auto da Câmara -Deliberação para que todos os recebedores prestassem contas 
de 1837 e 1838.
-Deliberação para arrematar o Correio da Vila (por Mirandela).
-Deliberação para que os Juízes Eleitos nomeassem procurado-
res para tratar do Orçamento do Concelho.
-Deliberação para adiar a nomeação de Estanqueiros, para ob-
ter informação das pessoas que reuniam condições.

238v 10-05 Auto da Câmara -Organização do Orçamento; descriminam-se todas as despe-
sas. 243

330r 17-05 Auto da Câmara -Deliberação sobre a forma de distribuição da derrama. 244

331r 17-05 Auto da Câmara -Indicação das faltas dos Vereadores e Procuradores dos povos 
do concelho.
-Distribuição da derrama a efetuar.

334v 07-06 Auto da Câmara -Questões sobre a derrama.
-Questões de recolha da derrama dos expostos.

240 — Esta comissão tinha a seguinte composição: -Manuel Inácio de Sá, da Vila, João Baptista de Le-mos, de Sambade, 
Francisco António Pereira de Lemos, de Vilarelhos, Francisco Manuel Teixeira, de Santa Comba, José Manuel Ferreira, de 
Gouveia e Celestino José Esteves, de Cardanha.
241 — Foram as últimas eleições com base na Constituição de 1838. As mesas eleitorais no concelho de Alfândega da Fé 
funcionaram nas Igrejas das Paróquias: Alfândega da Fé, Vilarelhos, Sambade, Cardanha e Gouveia.
242 — Não se refere mas deve ter havido alguma reclamação, pois o texto do auto explica como se desenrolou o processo, o que 
nos permite saber quem tinham sido os candidatos e que votações obtiveram: Celestino José Esteves – 83 votos; António José 
da Fonseca – 73 votos; Manuel Caetano de Carvalho – 33 votos.
243 — Neste orçamento as despesas previstas eram as seguintes: Administrador do Concelho: 100$000; Escrivão da 
Administração: 60$000; Secretário da Câmara: 90$000; Oficial da Câmara: 24$000; 2 Oficiais da Administração: 24$000 (cada); 
Relojoeiro: 12$000; Correio: 29$000; Professor de Ler: 20$000; Despesas miúdas: 9$600; Material de Secretaria da Administração: 
18$000; Dívida à Muni-cipalidade de Coimbra: 26$400. (Esta dívida ao Município de Coimbra resultava da contribuição municipal 
para a Universidade de Coimbra).
244 — Embora sem grande clareza de texto, este auto deixa entender que o Presidente da Câmara, Francisco António Pereira 
de Lemos, não estava satisfeito com as regras de distribuição da derrama preconizadas no Código Administrativo, por ser pouco 
justa.
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336r 05-07 Auto da Câmara -Deliberação sobre apresentação de contas.
-Cópia da nomeação dos Cabos de Polícia nomeados pelo Ad-
ministrador.
-Nomeação de José Luís Cordeiro de Sousa para Secretário da 
Câmara.
-Nomeação de Zeladores para várias paróquias.

337r 16-07 Auto da Câmara -Regista-se a presença de mais um Vereador eleito, António 
Joaquim Ribeiro.
-Eleição de novo Presidente da Câmara. 245

-Aprovação de Cabos de Polícia.
-Registo e deliberação sobre não comparência dos Informado-
res da Finta.

338v 26-07 Auto da Câmara Sem efeito, por falta de um dos membros.
339r 02-08 Auto da Câmara -Aceitação de pedidos de escusa para Jurados.

-Reclamação de D.ª Gertrudes Benigna de Mello (através de 
procurador) por achar exagero a coleta que lhe atribuíram. 246

-Despacho de vários requerimentos de reclamantes da derra-
ma; considerou a Câmara que as reclamações vinham fora de 
tempo.

339v 09-08 Auto da Câmara -Deliberação sobre várias reclamações da derrama.
-Atestado de conduta civil, moral e política a João António Ne-
ves.

341v 23-08 Auto da Câmara -Preços.
-Intimação às Amas dos Expostos para se apresentarem com as 
crianças ou com certidão de óbito e Portarias que tiverem por 
pagar de janeiro de 1840 para diante.

342v 28-08 Auto da Câmara Sem assunto relevante.
343r 30-08 Auto da Câmara -Registo do pagamento, de Janeiro a Junho de 1840, às Amas 

dos Expostos que compareceram.
343v 13-09 Auto da Câmara -Nomeação de Zeladores.
344r 20-09 Auto da Câmara -Identificação dos indivíduos que por emprazamento possuem 

bens do concelho. 247

346r 27-09 Auto da Câmara -Deliberação para pagamento às Amas dos Expostos, meses de 
Julho a Setembro.
-Preços.

245 — A entrada do novo vereador deve-se à saída de Francisco António Pereira de Lemos, que tinha sido eleito deputado nas 
eleições realizadas em 24 de março deste ano, o que motivou também a necessidade de eleger novo Presidente da Câmara, 
como se refere no próprio auto: “visto que pela eleição de Deputados da Nação saíra eleito para aquela Câmara Francisco António 
Pereira de Lemos”. O novo Presidente da Câmara passou a ser José Manuel Ferreira.
246 — Recorde-se que Dona Gertrudes Benigna de Melo Tovar Faro era mulher de Manuel José de Oliveira Malafaia, que foi 
Corregedor da Comarca. Na sua reclamação dá como exemplo a coleta de outras pessoas: Manuel Inácio de Sá, da Vila e D.ª 
Margarida Bárbara Nogueira, que não se refere de onde era.
247 — Estiveram presentes: Manuel António Esteves (Gouveia); António Joaquim de Novais (Vilares?); António Joaquim Ribeiro 
(Sambade); Francisco Fernandes; Francisco Fernandes Miguel; António Joaquim da Fonseca e Costa (Vila). Faltaram: Luísa 
Caetana (Eucísia); Manuel António Trigo (Gouveia); Manuel José da Silva (Vila);Manuel José Vilares (Vila).
Relata-se uma situação interessante. António Joaquim da Fonseca e Costa diz “(…) que tendo também emprazado um pedaço de 
Lameira a Val de Madeiro desta Vila pelo foro de três alqueires de pão centeio anual, em virtude de seu emprazamento mandou 
fabricar aquele pequeno terreno, de batatas e outras sementes, todavia descontente o Povo por este prazo por ser do Logradouro 
comum dos habitantes desta Vila, foi seu resultado o reunirem-se grande parte de Lavradores, meterem-se-lhe os bois dentro 
e ceifarem-lhe (sic) tudo desta pondo-o e arrasando-o fazendo-o reunir à mais lameira a que antes pertencia, de maneira que 
nem esse nem os mais anos que tem decorrido até esta data se tem utilizado daquele terreno, nem nunca se poderá utilizar pela 
indiferença com que os Povos olham a tais emprazamentos e por isso requeria que se lhe atendesse não obrigando a pagar um 
foro que realmente não deve pagar e julga-lo sem efeito.”
248 — O animal destinava-se a produzir leite para um Exposto.
249 — Francisco João Carpinteiro, da Vila e José Fernandes Aleixo, de Pombal. Nenhum sabia ler nem escrever, pois assinam 
a rogo.
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346v 04-10 Auto da Câmara -Deliberação para comprar uma cabra à Ama Antónia Vilares, 
de Sambade, no valor de 1$200 reis. 248

-Deliberação para autorizar o pagamento à Rodeira da Vila.
-Definição da data de pagamento às Amas dos Expostos (11 
de outubro).
-Deliberação para cobrança forçada dos foros de pão em dívida 
relativos a 1839 e 1840.
-Deliberação para proibir os gados nas searas entre 20 de outu-
bro e final de julho do ano seguinte.

347v 01-11 Auto da Câmara -Nomeação de Juízes do Ofício de Carpinteiro. 249

-Deliberação a autorizar o Administrador a derramar a quan-
tia de 14$400 reis para a inspeção, fiscalização e fatura de uma 
obra, mas não se refere qual.

349r 22-11 Auto da Câmara Ata incompleta; tem o início mas não indica assuntos.
349v 06-12 Auto da Câmara -Deliberação para abrir uma exceção de pastoreio ao gado ove-

lhum de criação.

Ano de 1841 

Fólio Data Título Assunto

350r 24-01 Auto da Câmara -Preparação das eleições para a Câmara Municipal; 250

-Preços
-Nomeações, mas não explica para quê supondo-se que seja 
para as mesas eleitorais pois adiante, noutra deliberação, diz-
-se que “os Portadores das Atas das diferentes Assembleias deviam 
reunir nas Casas desta Câmara no dia dois do futuro Fevereiro por 
meio dia devendo entender-se que as eleições são de Juiz Ordinário e 
Câmara em urna separada.”

351v 31-01 Auto da Câmara -Deliberação para que o Estafeta da Vila (do correio, entenda-
-se) Manuel Caetano Correia, fixe residência na Vila ou indique 
uma casa onde se leve e levante a correspondência.
Nota: esta ata não está concluída.

352v 21-02 Auto da Câmara -Nomeação do Conselho Municipal. 251 
354r 28-02 Auto da Câmara -Tomada de posse da nova Vereação. 252

355r 28-02 Auto da Câmara -Eleição do Presidente e Vereador Fiscal e juramento dos Con-
selheiros Municipais.

356r 07-03 Auto da Câmara -Ainda a questão dos caminhos, que continuavam em mau es-
tado.
-Nomeação de novos Inspetores dos caminhos para substituir 
os que estavam impedidos.
-Problemas com o serviço do correio.
-Problemas com o arrematante das carnes verdes, que não 
apresentava fiador.

250 — Este ato eleitoral decorreu nos termos da Carta de Lei de 29 de outubro de 1840, que estipulava um mandato bianual 
(§ 2.º do art.º 4.º). Ainda nos termos do mesmo diploma (cf. Art.º 4.º) a Câmara de Alfândega da Fé só elegia cinco Vereadores.
251 — De acordo com a Carta de Lei de 29 de outubro de 1840, o Conselho Municipal era composto por metade dos maiores 
contribuintes e a outra metade dos menores contribuintes (cf. art.º 5.º) e todos tinham de saber ler, escrever e contar (cf. § 
1.º do art.º 9.º). A forma como se apresenta a lista não permite distinguir os maiores e os menores contribuintes, mas dá uma 
importante ajuda para se saber de onde eram estas pessoas. Como é a primeira vez que surge este assunto dei-xam-se os 
nomes dos nomeados: Doutor José António da Costa Macedo, da Vila; Padre Francisco Maria d’Azevedo, da Vila; António José da 
Fonseca, da Vila; Manuel José da Silva, da Vila; António Joaquim Ribeiro, de Sambade; Francisco José Fernandes, de Sambade; 
Manuel Caetano Rei-mão, de Vilares da Vilariça; Francisco António Menezes, de Vilarelhos; Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa, de 
Santa Comba; José António d’Almeida Ferraz, de Eucísia; Manuel António Esteves, de Gouveia; António Joaquim d’Almeida, 
de Cardanha; Francisco Manuel Trindade, de Cardanha; António Manuel da Mota, de Adeganha; Manuel Diogo ex.Frade, de 
Estevais; Manuel Caetano de Carvalho, de Picões; José Manuel Ferreira, de Ferradosa; João Manuel Rodrigues, de Sendim da 
Serra; José Manuel Apolinário, de Cerejais; Felisberto João Trigo, de Valverde. 
252 — Nova Vereação: Manuel José da Silva Aires, João Baptista de Lemos, António José de Morais Pimentel, José Paulo 
d’Azevedo e António Henrique de Mesquita. Na sessão seguinte será eleito o Presidente da Câmara, que passa a ser António 
Henrique Mesquita e o Vereador Fiscal, que passará a ser João Baptista de Lemos.
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357v 14-03 Auto da Câmara com 
assistência do Conse-
lho Municipal

-Apresentação das contas de 1840, por parte do anterior Presi-
dente da Câmara; aprovadas.
-Deliberação para nomear uma Comissão Liquidatária para 
tomar contas ao atual Depositário (Tesoureiro) João Nepomu-
ceno de Morais Gavião, que já não apresentava contas desde 
1836. 253

258v 21-03 Auto da Câmara -Nomeação, para Vilarelhos e por não se terem realizado as 
eleições do Juiz de Paz, Juiz Eleito e membros da Junta de Pa-
róquia.

259r 11-04 Termo de juramento -Termo de juramento do substituto de Juiz de Paz, José Antó-
nio Pinto de Moura, da Vila.

259v 18-04 Auto da Câmara -Deliberação para atestar a conduta de José de Morais Castilho, 
“desde a feliz restauração até esta data”. 254

-Acórdão para que os presidentes das Juntas apresentem con-
tas.
-Acórdão para lançar a finta municipal.

360v 25-04 Auto da Câmara -Requerimento de Maria da Conceição, solteira, da Vila, para 
que fosse matriculado um filho seu “que houve por fragilidade 
humana”. 255

-Exoneração da Comissão Liquidatária “por não terem mostrado 
o mais mínimo de seus trabalhos”. 256

-Acórdão para que o Administrador do Concelho assistisse à 
sessão de domingo próximo e também ao Recebedor (Tesou-
reiro) para apresentar contas.

361v 02-05 Auto da Câmara -Nomeação de Zeladores para os gados de fora do concelho, 
os oficiais de diligências do Juiz Ordinário; não indica nomes.
-Nomeação de Zelador das posturas e coimas camarárias para 
os gados de fora do concelho e para toda a Paróquia da Vila, 
Manuel António Domingues, oficial da Câmara.
-Representação apresentada por José Luís de Sousa, de Pom-
bal, antigo escrivão do Julgado, pedindo a substituição do cabo 
de Polícia da localidade. A Câmara deferiu e nomeou para o 
dito cargo José António do Rego, do mesmo lugar. 257

362v 16-05 Auto da Câmara -Acórdão para reunir o Conselho Municipal para se pronunciar 
sobre o orçamento e a derrama dos Expostos.
-Nomeação de Guardas Rurais.

363r 20-05 Auto da Câmara -Início da apresentação de contas do Depositário.
363v 23-05 Auto da Câmara com 

assistência do Conse-
lho Municipal

-Apresentação do Orçamento e derrama dos Expostos.

365r 30-05 Auto da Câmara -Nomeação de António José da Fonseca para Recebedor (Te-
soureiro). 258

-Acórdão para que “todos os chefes de família fossem obrigados a 
apresentar no dia 25 de Julho 5 cabeças de pássaros por nome Pardais 
(…)”. 259

253 — Esta questão da não apresentação de contas do Tesoureiro João Nepomuceno de Morais Gavião vai prolongar-se durante 
anos. Acabou por envolver uma grande demanda em tribunal e foi para lá da morte da pessoa visada, continuando o diferendo 
com os herdeiros. Esta comissão liquida-tária tinha nomes locais de peso e que vão aparecendo nos autos no exercício de várias 
funções, mas nem por isso se resolveu o problema. Era a comissão composta pelas seguintes pessoas: Doutor José António da 
Costa Macedo, Reverendo Francisco Maria d’Azevedo e António José da Fonseca.
254 — A propósito desta deliberação recorde-se o que se passou na sessão de 02-06-1839, em que An-tónio José da Fonseca 
acusava José de Morais Castilho de ser miguelista! António José da Fonse-ca estava agora no Conselho Municipal e não deve 
ter gostado deste acórdão…
255 — Trata-se de uma situação que saía da regra, pois as crianças com progenitores conhecidos, mes-mo que apenas um, como 
é o caso, não podiam ser consideradas expostas. Nestas situações a Câmara atribuía um subsídio para a criação da criança, 
como aconteceu neste caso (1$000 reis mensais durante seis meses, mas existem outros em que foi permitida a “matrícula”.
256 — Note-se que se trata da Comissão Liquidatária para resolver o problema de contas do Tesoureiro, como se referiu numa 
das notas anteriores.
257 — O assunto parecia muito preocupante. Segundo apresentava o requerente, para bem da povoação de Pombal, não 
interessava a continuação do Cabo da Polícia João Baptista Val de Lobo, “porque a ninguém era desconhecida a grande intriga 
que milita entre ele e os moradores daquele, podendo com tal continuação resultar funestas consequências”.
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366r 06-06 Auto da Câmara -Nomeação do Vereador José Paulo d’Azevedo para presidir à 
louvação do pão da Serra do Concelho (Gouveia).

367r 15-06 Auto da Câmara -Efetuado o recenseamento dos eleitores elegíveis para Depu-
tados e Senadores.
-Nomeação de Zeladores de Campo. 260

368r 23-06 Auto da Câmara -Deliberação para que a partir de agora nenhum pagamento 
seja feito sem deliberação numa Auto da Câmara.
-Deliberação para que o pagamento das Amas dos Expostos se 
faça com base num mapa mensal que o Recebedor entregará à 
Câmara.
-Deliberação para acabar com os abusos nos pesos e medidas.
-Deliberação para proibir o jogo do Fito e Barra nas ruas pú-
blicas. 
-Deliberação para pagar 6$800 reis à Universidade de Coimbra. 
261

369r 29-06 Auto da Câmara -Nomeação de Cabos de Polícia. 262

369v 04-07 Auto da Câmara -Eleição de um Procurador à Junta Geral do Distrito. 263

372r 11-07 Auto da Câmara Não houve sessão.
372v 18-07 Auto da Câmara -Deliberação para pagamento de um livro de atas das sessões 

da Câmara. 
-Deliberação para manter um Juiz de paz em cada Paróquia.
-Deliberação para oficiar ao Recebedor para que não pague 
nada de câmaras anteriores sem a atual confirmar.
-Substituição do Zelador de Sambade, Manuel Soares (devido 
a avançada idade) e nomeação de José Mouta.
-Preços.

373v 25-07 Auto da Câmara Não houve sessão.
373v 01-08 Auto da Câmara -Deliberação para prorrogar o prazo para apresentação das 5 

cabeças de pardais. 264

-Marcação de data para pagamento dos Expostos (amas).
374v 08-08 Auto da Câmara Não houve sessão.
374v 15-08 Auto da Câmara Não houve sessão.
374v 22-08 Auto da Câmara -Deliberação para levar a tribunal os devedores da finta.
375v 29-05 Auto da Câmara -Oficio ao Recebedor Morais Gavião para contas.

-Formalização da Folha de Rendimentos do concelho para en-
tregar ao novo Recebedor.

376r 05-09 Auto da Câmara Não houve sessão.
376v 12-09 Auto da Câmara -Deliberação para pagar à ama Ana Maria Anastácia $440 reis 

dos remédios gastos com o Exposto em seu poder.
-Novo ofício ao Recebedor Morais Gavião. 
-Deliberação sobre os Juízes de Paz no concelho.

258 — O anterior Tesoureiro, João Nepomuceno de Morais Gavião, foi exonerado, quer pelo estado de saúde, quer ainda porque 
acumulava com o cargo de substituto do Administrador do Concelho, o que era incompatível.
259 — Constate-se que já estamos em 1841, meio século depois da primeira referência a este assunto.
260 — Zeladores de Campo ou Guardas Rurais são a mesma coisa. Muda o nome, conforme a legislação. Ainda hoje assim 
acontece com muitas profissões.
261 — Numa nota anterior apresentaram-se os valores da despesa de um orçamento municipal e surgia uma dívida ao município 
de Coimbra. Agora aparece a razão e a quantia anual que, tal como dissemos, se destinavam à Universidade de Coimbra. Como 
é evidente, as outras Câmaras também tinham este compromisso, por exigência governamental.
262 — Foram nomeados 37 Cabos de Polícia para as várias localidades do concelho. O levantamento dos nomes está efetuado.
263 — Reunião conjunta da Câmara de Alfândega e de Chacim, incluindo os respetivos Conselhos Municipais, pois em conjunto 
elegiam um Procurador. Estiveram presentes 27 pessoas, que assinaram o auto. Foi eleito Francisco Maria d’Azevedo.
264 — O assunto estava a ser levado a sério e a deliberação ameaça que se não forem apresentadas até 24 deste mês os 
infratores pagam mesmo a multa.
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Fólio Data Título Assunto

377v 23-09 Auto da Câmara -Nomeação do Tesoureiro da Caixa dos Órfãos.
-Deliberação para definir a época em que se efetua a finta dos 
Expostos.
-Deliberação para pagar ao Carcereiro.
-Deliberação para pagar ao Oficial da Câmara, Manuel António 
Domingues (2$000 reis, mês de agosto findo).

379r 30-09 Termo de Fiança -Termo de fiança apresentado por Francisco José Navarro, da 
Vila, para exercer como Público Judicial e Notas do Julgado.

379v Cópia da Carta Régia -Cópia da Carta Régia passada a Francisco José Navarro.
381r 30-09 Auto da Câmara -Intimação a três indivíduos de Sambade que foram expor uma 

criança a Agrobom, por ser o pai conhecido.
-Proibição de escavações no Prado do Valongo para fazer telha. 
265

-Deliberação para pagar o trabalho do telhado da Câmara.
-Arrematação das obras da casa do Carcereiro.
-Deliberação para encontrar nova Rodeira “pois a atual não quer 
continuar”.

382r 21-10 Auto da Câmara -Intimação ao Secretário da Câmara para entregar ao Recebe-
dor as folhas de rendimentos de 1839 e 1840.
-Deliberação para fazer as reuniões às terças-feiras.
-Deliberação sobre gados nas vinhas dos Vales.
-Definição de data para a apanha da castanha na Paróquia de 
Sambade.

383r 02-11 Auto da Câmara -Nomeações para Informadores da Décima.
384r 26-12 Auto da Câmara -Posse do Professor de Ensino Primário da Vila e concelho, An-

tónio Joaquim da Fonseca Costa.
(Nota: O auto só tem o cabeçalho.)

AHMAFE- LIVRO 4 – “AUTOS DA CÂMARA – 1841-1842”

Ano de 1841

Fólio Data Título Assunto

2r 09-11 Auto da Câmara -Deliberação para arranjar os caminhos, que as intensas chuvas 
haviam degradado.
-Deliberação para convocar o Conselho Municipal.
-Nomeação de Guardas Rurais.
-Convocatória ao anterior Presidente da Junta de Paróquia de 
Sambade, Francisco José de Mesquita.

265 — Até há bem poucos anos ainda ali se viam os vestígios de um forno de telha.
266 — Este nome não aparece nos registos de batismo, ou de casamento da Paróquia de Alfândega da Fé. Contudo, aparece 
nos registos de batismo Manuel José Bordinhas, como pai, em 1837 e 1840. No entanto, achamos que a realidade será outra, 
uma vez que estes registos muitas vezes não tinham os nomes completos. Manuel José Bordinhas terá casado em 25-05-1822 
com Ana Cordeiro (que deve ser Ana Firmino Cordeiro) e o seu próprio nome, no registo de casamento, só aparece Manuel 
José. Aceitando-se esta hipótese, partindo desta data de casamento e olhando para os registos de batismo em que aparecem os 
progenitores como Manuel José Bordinhas, ou apenas Manuel José e Ana Cordeiro, em vez de Ana Firmino Cordeiro, terão tido 
seis filhos entre 1824 e 1840.
267 — Não conseguimos saber exatamente o que é “polderado”, mas supomos que, neste caso, fosse uma passagem na ribeira, 
uma espécie de ponte.
268 — Auto transcrito.
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Fólio Data Título Assunto

3r 16-11 Auto da Câmara -Deliberação para pagar meio ordenado do presente ano aos 
empregados da Câmara e Administração.
-Nomeação de nova Rodeira:
Ana Firmina, da Vila 266 “por concorrerem nela os quesitos neces-
sários para o bom desempenho de suas funções, e presente seu marido 
Manuel José Bordinhas disse que autorizava a pessoa de sua mulher 
para este fim, e na falta dela ele se obrigava.”
-Construção de um “polderado” 267 na ribeira de Santa Comba.

4v 21-11 Auto da Câmara -Deliberação para efetuar o levantamento dos campos empra-
zados.
-Deliberação para se efetuar o levantamento dos bens perten-
centes ao concelho, com medições e confrontações e se estão 
ou não aforados, a quem e por quanto e se quem os aforou tem 
escritura de emprazamento.
-Deliberação para depois de efetuados os levantamentos ante-
riores se proceder à formação de um Tombo.
-Preços.

Ano de 1842 

Fólio Data Título Assunto

6r 23-01 Auto da Câmara -Deliberação para pagamento de meio ordenado aos emprega-
dos da Câmara e Administração.
-Intimação ao ex-tesoureiro João Nepomuceno de Morais Ga-
vião para apresentar as contas de 1839 e 1840.

7r 13-02 Auto da Câmara 268 -Auto de aclamação da Carta Constitucional de 1826. 269

8v 21-02 Auto da Câmara -Nova intimação a João Nepomuceno de Morais Gavião para 
apresentar contas.

9v 02-03 Auto da Câmara -Nomeação do Novo Conselho Municipal. 270

10v 06-03 Auto da Câmara -Juramento da Carta Constitucional mandado fazer nos termos 
da Circular da Administração Geral, n.º 6, de 24 de fevereiro. 271

12v 07-03 Termo de posse -Posse do Oficial de Porteiro da Câmara Municipal – António 
Gonçalves; ajuste por um ano, por 12$000 reis.

13r 22-03 Auto da Câmara -Leitura do ofício do Ministro do Reino dando conta do nasci-
mento de um Infante. 272

-Convocação do Conselho Municipal para apreciação do orça-
mento.

14r 03-04 Auto da Câmara -Deliberação sobre a derrama de 571$500 reis.
-Levantamento dos devedores ao concelho.

269 — Embora formalmente o fim do Setembrismo se efetue com o regresso à Carta Constitucional de 1826, assumido por 
decreto de 10 de fevereiro de 1842 (repare-se que em Alfândega da Fé se faz eco da mudança três dias depois da saída do 
diploma, embora houvesse conhecimento anterior do que se passara no Porto e a Administração Geral tivesse oficiado no dia 
um do mesmo mês sobre o assunto) a verdade é que os acontecimentos de janeiro deste ano (chegada de Costa Cabral ao 
Porto, com vivas à Carta, no dia 18 e pronunciamento militar na mesma cidade, restaurando a Carta, a 27) tinham ditado o fim 
do Setembrismo e início de mais um conturbado e complexo momento político na história do liberalismo nacional, que ficou 
conhecido por Cabralismo e que durará até maio de 1846.
270 — Este órgão tinha sofrido alterações na sua composição (Lei de 16 de novembro de 1841) passando a ter apenas cinco 
membros efetivos. Nunca teve grande funcionalidade e raramente reunia com quórum, ou seja, com pelo menos metade mais 
um dos seus membros. Como a sua convocação era obrigatória para a Câmara poder deliberar sobre determinadas matérias, 
nomeadamente aprovação dos orçamentos, as faltas dos membros do Conselho Municipal obrigavam a uma segunda 
convocatória, o que atrasava as decisões municipais. Como se trata de uma nova composição deixamos os nomes: Francisco 
António Pereira de Lemos, José Manuel Ferreira, Manuel António Lopes d’Azevedo, Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa e Simão 
Pedro d’Azevedo (acabará por sair por não reunir os requisitos e é substituído por José Bernardo Pinto Ochoa).
271 — Este auto não tem nada de especial, limitando-se a descrever o processo de juramento. Na prática, uma circular da 
Administração Geral obrigou toda a vereação a jurar cumprir e fazer cumprir a Carta Constitucional, o mesmo acontecendo com 
o Administrador do Concelho e outras entidades, bem como os funcionários da Câmara e da Administração. Assinam os cinco 
Vereadores, Administrador do Concelho, Procurador da Junta Geral do Distrito, pároco de Alfândega da Fé, o professor de ler, o 
fiscal da câmara e o secretário da administração, os regedores de Gouveia, Cardanha, Sambade, Santa Comba e Vilarelhos e 
ainda 11 cabos de polícia, estes a rogo, por não saberem assinar.
272 — Infante João de Bragança (16-03-1842/27-12-1861). Morreu com 19 anos, de febre tifoide, como aliás aconteceu a dois 
irmãos, nomeadamente o mais velho, já como Rei D. Pedro V.
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Fólio Data Título Assunto

14v 03-04 Termo de juramento -Termo de juramento da Carta Constitucional da Monarquia 
Portuguesa deferido ao Juiz Ordinário do Julgado, José Luís 
da Fonseca.

15r 03-04 Termo de juramento -Termo de juramento deferido ao Juiz de Paz de Santa Comba, 
Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa.

15v 06-04 Auto da Câmara -Deliberação para obrigar judicialmente o ex- recebedor João 
Nepomuceno de Morais Gavião a apresentar contas.

16r 16-04 Auto da Câmara -Continuam as dificuldades para pagar às Amas dos Exposto.
16v 15-04

273

Auto da Câmara -Pedido de exoneração do Tesoureiro, António José da Fonseca.
-Nomeação de novo Tesoureiro, Manuel António de Mesquita, 
de Valverde
-Alteração do Conselho Municipal: sai Simão Pedro d’Azevedo 
(por não reunir as condições legais) e entra José Bernardo Pinto 
Ochoa.

17v 21-04
274

Auto da Câmara -Apresentação do Orçamento das despesas municipais. 275

-Deliberação para criar um Partido de Cirurgião com o ordena-
do de 100$000 reis; Regulamento a fazer pela Câmara e Conse-
lho Municipal.

19r 21-04 Auto da Câmara -Deliberação quanto ao valor da fiança do Recebedor (Tesou-
reiro).

19v 21-04 Auto da Câmara -Acórdão para oficiar ao Delegado do Procurador Régio da Co-
marca, como primeiro agente do Ministério Público a situação 
da não prestação de contas do Ex-recebedor João Nepomuceno 
de Morais Gavião.

19v 02-05 Auto da Câmara -Tomada de contas ao Recebedor António José da Fonseca.
23r Em branco.
23v 25-05 Auto da Câmara Não houve sessão.
23v 26-05 Auto da Câmara -Convocação do Conselho Municipal.

-Levantamento do rol dos devedores ao município (nas contas 
atrás referidas o valor era de 228$683 reis).
-Deliberação para se fazer a louvação do pão da Serra (Serra 
da Gouveia).
-Levantamento dos Foreiros de pão que não tinham pago.
-Pagamento das despesas das Festividades do Santíssimo Cor-
po de Deus (2$480 reis).

273 — Esta ordem e localização está mesmo assim no livro.
274 — Não se trata de engano nosso. Existem mesmo três sessões com a mesma data.
275 — Ao contrário do que era habitual, este orçamento contém previsão de despesas para obras de alguma envergadura, 
nomeadamente as da Cadeia (que já vêm de outros anos anteriores) e de duas pontes na ribeira da Vilariça e sobre este 
assunto escreve-se que “Acordaram que o local das Pontes fosse na linha de comunicação do Concelho de Vila Flor para este 
de Alfândega da Fé, nos sítios dos Moinhos da Ribeira no termo do lugar de Vilarelhos, e o outro, no termo do lugar de Santa 
Justa no sítio aonde existia a Ponte Velha”. Esta última parte levanta uma questão inte-ressante, pois atualmente não se conhece 
a localização exata desta “ponte velha”, embora pela leitura de outros documentos imaginemos que ficasse a sul dos moinhos 
da quinta do Barracão, já depois da confluência da ribeira de Santa Justa (que a montante se chama alvazinhos e alvaz) com a 
ribeira da Vilariça.
276 — Trata-se do primeiro regulamento do Partido Médico que se conhece. As condições lançadas no auto já incluem as 
alterações efetuadas na própria sessão e em presença do único candidato: deixou de existir a obrigatoriedade de residência na 
Vila e em consequência também se alteraram as distâncias a contar, pois o candidato residia em Sendim da Serra. Adiante se verá 
que a Vila não gostou muito de ver o médico a viver em Sendim da Serra, o que se compreende, pois aqui residia uma boa parte 
da população do concelho e naquele tempo vir do Sendim da Serra à Vila significavam várias horas de viagem.
277 — A reclamação diz que a Câmara não convocou ninguém para a reunião onde foi tomada aquela deliberação. Com efeito, 
a questão da residência foi alterada na própria sessão por imposição do único candidato ao cargo. Curiosamente, ou não, o auto 
termina no texto da reclamação, que está assinada pelo Pároco e segue-se um espaço em branco, não havendo assinatura dos 
Vereadores.
278 — Não se percebe o que se estava a passar mas a verdade é que as três últimas sessões têm os autos incompletos e não 
assinados pela vereação.
279 — A transcrição está incompleta e talvez por isso o f.37v tenha muito espaço em branco e o f.38r esteja completamente em 
branco.
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24v 01-06 Auto da Câmara -Elaboração de novo orçamento; o novo Código Administrati-
vo mandava que se fizesse de 1 de julho a 30 de junho do ano 
seguinte.
-Nomeação dos informadores para a Côngrua dos Párocos, a 
pedido do Arcipreste da Comarca.
-Ofício ao Administrador do Concelho para informar sobre o 
estado da formação dos roles da derrama dos Expostos, “pois 
que com a demora da formação dos referidos roles paralisa o andamen-
to regular no pagamento da classe dos infelizes Expostos”. 
-Ofício ao Delegado do Procurador Régio para saber do anda-
mento do processo contra João Nepomuceno Morais.
(Nota: dentro deste auto existe um fólio em branco, o f.25r que, 
como se diz no final do f.24v, seria para transcrever o ofício 
que mandou fazer novo orçamento. O auto continua depois, 
até ao f.26r).

26v 08-06 Auto da Câmara -Apresentação do Orçamento.
-Lançamento da quinta contribuição dos expostos.
-Nomeação de Zeladores.

29r 19-06 Auto da Câmara -Nomeação de Zeladores de Campo da Adeganha e Gouveia.
29v 29-06 Auto da Câmara -Nomeação do Cirurgião, Manuel José Aires (vivia em Sendim 

da Serra).
-Definição do regulamento de funcionamento do Partido Mé-
dico. 276

31v 01-07 Auto da Câmara -Deliberação sobre recenseamento.
-Marcação de datas para as Juntas de Paróquia apresentarem 
contas.

32v 08-07 Auto da Câmara -Reclamação apresentada pelo Pároco de Alfândega da Fé, Ber-
nardo José d’Almeida em nome da população, sobre a residên-
cia do médico em Sendim da Serra. 277

33V 23-07 Auto da Câmara -Auto incompleto. Só tem o cabeçalho e mais nenhum conteú-
do.

34r 03-08 Auto da Câmara -Auto incompleto. Para além do cabeçalho tem escrito o se-
guinte:
“Acordaram em Câmara digo apresentado o Requerimento do Reve-
rendo Reitor desta Vila, que foi deferido com o acórdão” e não acres-
centa mais nada. Não está assinado. 278

34v 10-08 Auto da Câmara -Convocação do Conselho Municipal.
-O resto do auto está por escrever e não tem assinaturas.

35r 20-08 Auto da Câmara -Só apareceu um membro do Conselho Municipal; nova con-
vocatória.
-Pagamento da obra de pedraria da Cadeia (20$000).

35v 25-08 Auto da Câmara -Deliberação para o Secretário fazer o levantamento dos rendi-
mentos do concelho de 1836 a 1840.
-Deliberação para se concluírem as Folhas dos Expostos (de ju-
lho a dezembro de 1841) para remeter por correio. 

36r 27-08 Auto da Câmara -Deliberação sobre a forma de cobrança da Contribuição para o 
orçamento; optou-se pela Contribuição Direta.

37r s/d Registo de carta dos 
privilégios 

-Transcrição de documento impresso que era a carta de privi-
légios do Estanqueiro José António Trindade do lugar da Car-
danha. 279 

38r Em branco.
38v 22-10 Auto da Eleição -Eleição de apuramento de votos para um Procurador à Jun-

ta Geral do Distrito nesta Assembleia de Alfândega da Fé. Foi 
eleito o Bacharel Martinho Carlos de Miranda, da Freguesia de 
Castelãos, concelho de Chacim. 
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40r 07-09 Auto da Câmara -Deliberação para pagar obras a mais consideradas necessárias 
num ajuste que se tinha feito para compor o depósito das águas 
públicas da Vila.
-Deliberação sobre uma arrematação de terrenos na zona de 
Vales.

41r 14-09 Auto da Câmara -Deliberação sobre um requerimento presencial do Juiz Ordi-
nário do Julgado, José Luís da Fonseca, sobre a má qualidade, 
escassez e má educação do arrematante das carnes verdes da 
Vila.
-Deliberação sobre a data para se efetuarem as vindimas em 
várias zonas de Sambade.

42v 21-09 Auto da Câmara Auto incompleto. Tem apenas a data e mais quatro linhas. 280

43r 1843 Diário das Portarias 
passadas às amas, 
Rodeira dos Expostos 
deste Concelho de Al-
fândega da Fé.

-Contém informação de janeiro a outubro de 1843, com indica-
ção de nomes da Rodeira e das Amas.

44r Em branco.
44v 1849 Licenças passadas do 

1.º de junho de 1849
-Só contém registo de duas licenças.

45r-45v Em branco.
46r 1843 Diário das portarias 

passadas aos Empre-
gados deste Municí-
pio

-Só contém quatro registos, de 26 de fevereiro a 12 de abril de 
1843.

46v-47v Em branco.
48r s/d -Contém uma nota de uma portaria passada ao Administrador 

do Concelho no valor de 50$000 reis, tendo apenas o dia e mês 
(1 de junho) mas sem ano.

48v-49r Em branco.
49v 1849 -Registo de Expostos.

Contém o valor de pagamentos de janeiro a março de 1849, e 
informações sobre entradas, saídas e mortes, mas sem datas, 
reportando para os livros de matrícula; contém ainda um qua-
dro do mesmo movimento com a indicação de abril a junho 
de 1849.

50r Em branco.
50v 1849 Informação imprecisa sobre expostos.
68r-76v Em branco.

280 — A partir deste f.42v não existem mais autos das sessões da Câmara. A numeração do livro chega ao f.76v, mas é observável 
que foram rasgados muitos deles. Contudo, não deveriam ter autos, pois a partir do f.43r existem uns quantos que foram escritos 
com outros assuntos, conforme se apresenta.
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2 A HISTÓRIA LOCAL A PARTIR DOS 
DOCUMENTOS DO AHMAFE

Não queremos iniciar este segundo ponto, no qual o objetivo principal é a apresentação de 
autos completos das sessões de Câmara, ou a referência direta ao conteúdo de muitos ou-
tros, sem reservar duas palavras à importância da história local e ao relevante interesse que 
a documentação do AHMAFE tem para o caso concreto do concelho de Alfândega da Fé.
A história local tem hoje uma significativa importância dentro do grupo de investigadores 
académicos, embora subsista da parte de outros alguma resistência em considerar estes 
estudos científicos e úteis no sentido de contribuírem para uma história nacional mais coesa 
e informada.
Na verdade, embora se reconheça que muitas vezes se confunde história local com contar 
“estórias”, ou seja, se produzam e publiquem trabalhos sem qualquer espécie de rigor no 
tratamento das fontes, sejam manuscritas, impressas, ou orais, o que efetivamente tem 
faltado é “um bom guia de história local”1 que seja atualizado com regularidade, acres-
centamos nós, o que nos tempos de hoje só será possível com recurso às ferramentas 
informáticas. A partir do conhecimento de tudo quanto se publica localmente poderiam os 
investigadores fazer para essas publicações exatamente o que se faz para a generalidade 
dos recursos bibliográficos, que é confirmar o rigor da informação que prestam através da 
identificação das fontes utilizadas.
Sobre as inúmeras potencialidades e vantagens da história local já muito se escreveu e 
como não pretendemos perder de vista o objetivo do trabalho que agora apresentamos 
ficaremos apenas por aquilo para que ela não deve servir, segundo as palavras de um 
académico para quem “o conhecimento da história local é indispensável para a construção 
da história nacional”2. “Não deve servir: para despertar ou cimentar rivalidades ou descobrir 
pretensas superioridades e motivos para gerar divisões nas comunidades ou na comunida-
de; para servir oportunismos de qualquer espécie; para ressuscitar ódios e divisões”3.
Neste sentido, apesar de os autos das sessões da Câmara Municipal só existirem desde 
1791 e das várias lacunas temporais que existem em relação aos mesmos, sobretudo na 
primeira metade do século XIX, estes documentos de que dispomos no AHMAFE têm uma 
importância fundamental para compreender a história política do concelho, a economia, 
as obras municipais, as questões sociais e de saúde, os usos e costumes, e tantos outros 
assuntos que aqui poderiam ser elencados e se relacionam diretamente com os grandes 
acontecimentos regionais e nacionais.
No entanto, estes autos, sendo importantíssimos, constituem apenas uma parte do acervo 
documental do AHMAFE e por isso os estudos locais podem e devem igualmente socor-
rer-se de outra documentação, como a correspondência recebida e expedida, os livros de 
orçamentos e outros aspetos de contabilidade, os recenseamentos eleitorais e militares, a 
derrama dos impostos, os documentos sobre educação e ensino, ou os testamentos.
Não vemos que seja possível produzir qualquer trabalho de investigação local sem ter em 
consideração o que nos pode dar este AHMAFE e também não entendemos como a história 
regional ou nacional possa ser verdadeiramente coerente sem se conhecer a forma como 
localmente se abraçaram, interpretaram, promoveram ou contrariaram os grandes momen-
tos políticos, económicos, sociais e culturais do país.  

1 — Mendes, José Amado (2000); História local e memória: do Estado-Nação à época da globalização, Revista Portuguesa de 
História, t. 34, p. 350.
2 — Silva, Francisco Ribeiro (1999); História local: objectivos, métodos e fontes, in Carlos Alberto Ferreira de Almeida in Memoriam, 
vol. II, Porto, Faculdade de Letras, p.383.
3 — Idem, p. 386.
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2.1. – Na viragem de setecentos para oitocentos

Por razões que talvez nunca se venham a esclarecer, os autos das sessões da Câmara que 
chegaram até nós e se encontram no Arquivo Histórico Municipal só começam em 1791.
Poderíamos levantar aqui um sem número de explicações sobre o facto extraordinário de 
um concelho com tantos séculos de vida não ter conservado um dos principais registos da 
sua existência, mas tudo quanto disséssemos contribuiria muito mais para desinformar e 
criar escola em falsas hipóteses do que para informar pois, na realidade, não encontrámos, 
até hoje, nos autos que sobreviveram e que apesar de tudo são muitos, uma única linha, 
sequer uma ideia, que nos alertasse ou orientasse para qualquer explicação mais funda-
mentada.
Assim sendo, que mais nos restará do que olhar para os documentos que existem e tentar 
tirar deles as leituras interpretativas que possibilitarem?
Ainda assim e sem qualquer pretensão explicativa, mas para afastar algumas ideias que 
também se nos colocaram no início, poderemos apresentar alguns acontecimentos que, em 
nossa opinião, não se relacionam com o “desaparecimento” dos livros onde se registavam 
os autos das sessões da Câmara.
Tendo o concelho de Alfândega da Fé a família Távora como donatária durante séculos, 
poderia pensar-se que o desaparecimento da documentação estivesse relacionado com os 
acontecimentos que antecederam e precederam o fatídico dia 13 de janeiro de 17594. Mas 
entendemos que o fim dos donatários e em particular dos Távora não tem qualquer relação 
com o assunto e quando muito isso só se aplicaria até àquela data. O que aconteceu então 
a toda a documentação após 1759, se até 1800 só chegaram até nós o Tombo dos Bens do 
Concelho (1766) e o livro dos autos de 1791-1800?
Depois de 1800 existe um livro com autos de 1800-1808 (embora seja único) e outros do-
cumentos que vão mais longe cronologicamente. Também não se pode afirmar que os do-
cumentos desapareceram por causa das Invasões Francesas, devido ao comprometimento 
que significavam as assinaturas nos autos em que se defendia a legitimidade portuguesa, 
pois esses sobreviveram. Mas a verdade é que são interrompidos logo de seguida, pelo que 
aquela hipótese sempre ficará, tanto mais que há conhecimento de que nesse conturbado 
período as populações esconderam muitos dos seus haveres mais valiosos, para não lhes 
serem confiscados ou roubados.
A seguir a 1808 é preciso chegar a 1828 para encontrar outro livro de autos, ou seja, duas 
décadas sem notícias da atividade municipal.
Considerando a dimensão dos livros de autos de 1791-1800 e de 1800-1809, cerca de dez 
anos de autos cada um, poderemos imaginar que desta última data até 1828 terão desapa-
recido um ou dois livros. 
Esta ideia de um ou dois livros desaparecidos fundamenta-se em duas constatações resul-
tantes da dimensão dos livros utilizados.
Por um lado, o livro que contém os autos de 1800-18095 só foi utilizado até ao fólio 183r, 
mas tinha muitos mais, que foram cortados, não se sabendo se continham texto; por esse 
motivo é provável que tivesse espaço para conter todos os autos de 1809, ocupando assim 
dez anos da atividade municipal, o que daria os tais dois livros até 1828.
Pelo contrário, o livro que contém os autos a partir de 1828 tem 384 fólios e abrange toda 
a atividade municipal em termos de sessões camarárias até 1841, ou seja, 14 anos com-
pletos. Se para o período anterior a 1828 foi utilizado um livro desta dimensão, podemos 

4 — Sobre a família Távora e a sua relação com Alfândega da Fé remetemos os leitores para duas obras de história local: Costa, 
Paulo Sousa (2015); A Torre do Relógio e o Castelo de Alfândega da Fé, Porto, Debater História; Lopes, Francisco José (2015); 
As Cartas de Foral de Alfândega da Fé, Águeda, Lema d’Origem.
5 — Na realidade este livro não contém nenhum auto de sessão da Câmara para 1809, mas apenas um auto de contas do 
Estanqueiro de Tabaco, lançado em 6 de março.
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admitir que aí caberiam todos os autos de 1810 a 1827 e neste caso estaríamos a falar no 
desaparecimento de um livro e não de dois.
Neste caso, até pode imputar-se o desaparecimento do(s) livro(s) à implantação do absolu-
tismo miguelista em 1828, talvez com medo de repressões, pois os autos poderiam conter 
questões comprometedoras para os vintistas e cartistas. Ainda que documentalmente não 
passe de especulação, do ponto de vista da credibilidade do motivo, esta poderá ser uma 
explicação plausível. Contudo, mesmo sendo verdadeira, só explicaria uma parte ínfima do 
problema.  
A partir de 1828 só não encontramos autos no período em que o concelho esteve extinto 
(1895-1898).
Face a este condicionalismo, não teremos outro caminho senão utilizar os documentos que 
temos e deles tirar algumas ilações sobre o que se foi passando no concelho entre 1791 e 
1808, não esquecendo que este é um período de tempo sobre o qual nunca se referiu dire-
tamente e muito menos publicou qualquer documento local, motivo mais do que suficiente 
para lhe darmos uma especial atenção.

2.1.1. – Quadros da vida local em finais de setecentos

O livro de 1791 a 1800 foi aberto em 27 de agosto do primeiro ano indicado pelo Juiz de 
Fora6 Doutor António José Osório de Pina Leitão, contém mais de uma centena de autos e, 
embora uma boa parte seja ocupada com nomeações várias, definição de preços (estiva) 
ou aplicação de coimas, é possível encontrar alguns aspetos mais relevantes dentro das 
poucas atribuições que então tinham os municípios.
Relativamente a 1791, o referido livro só tem três autos, mas um deles, de 5 de dezembro, 
dá conta de uma das maiores preocupações da época: o abastecimento de géneros essen-
ciais às populações.
Nessa sessão, fazendo-se um relato da situação que se vivia e reportando-se a reclamação 
dos povos junto do Juiz de Fora, para que “lhes pusesse nos seus povos quem lhes ven-
desse o pão, o vinho e o azeite e os mais géneros precisos”7, acordaram que para resolver 
o problema, sobretudo nas povoações de maior dimensão, Vila, Sambade, Cardanha e Vila-
relhos, era melhor “unir em uma pessoa a obrigação de ter sempre uma loja aberta provida 
com abundância em cada um dos sobreditos povos assim dos sobreditos géneros de vinho, 
azeite e pão como de todos os mais ingredientes que compõem uma perfeita loja (…)”8

Pode assim dizer-se que as primeiras lojas do concelho, entendidas como espaço per-
manente de venda de produtos alimentares, só foram criadas em 1791, muito mais tarde, 
portanto, do que noutras zonas do país, o que só vem confirmar as preocupações manifes-
tadas neste auto. Aliás, esta preocupação chegava ao ponto de em determinadas situações 
se proibir que o pão (trigo e centeio) não pudesse ser vendido para fora do concelho, como 
consta do auto de 5 de março de 1795.9 
Nos anos seguintes, a atividade da Câmara Municipal manteve-se resumida a meia dúzia 
de assuntos, pois mais não lhe permitiam as suas atribuições, nem os seus recursos finan-
ceiros, mas ainda assim importantes, como a questão dos gados, algumas obras munici-
pais, os Expostos e um vasto conjunto de aplicação de coimas várias, algumas também 
elas reveladoras de curiosas realidades locais.
Na verdade, apesar de abrangerem poucos anos, lidos com a devida atenção, estes autos 

6 — Nesta época o Juiz de Fora, que era de nomeação régia, servia de Presidente da Câmara e neste caso tinha alçada em 
Alfândega da Fé e Castro Vicente.
7 — AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1791-1800”, f.4v.
8 — Idem, f.4v.
9 — Idem, f.88r
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permitem identificar uma grande diversidade das vivências da população do concelho, ra-
zão pela qual nos parecem oportunos os destaques que de seguida se apresentam.
Contudo, e importa também referi-lo, estes autos não refletem nenhum dos acontecimentos 
nacionais ocorridos durante estes anos, como, por exemplo, o assumir da governação por 
parte de D. João (futuro rei D. João VI) face à deterioração da saúde da sua mãe, a rainha 
D. Maria I.

A importante questão dos gados no concelho

Os gados, sobretudo ovino e caprino, tiveram desde sempre uma grande importância eco-
nómica no concelho e se agora nos referimos a finais do século XVIII isso deve-se apenas 
ao facto de nos estarmos a reportar a situações concretas retiradas dos autos de 1791 a 
1800, pois o assunto prolonga-se por todo o século XIX e até mesmo XX.
Sendo a pastorícia uma importante atividade económica era também uma fonte de preocu-
pações e de desavenças entre as populações, motivadas pela frequente invasão das pro-
priedades, fossem públicas ou privadas, particularmente em momentos que antecediam as 
principais colheitas, ou mesmo durante a apanha dos frutos, com particular destaque para 
as searas, os vinhedos e os olivais. 
Pela carta de foral de 1294 sabemos que a vinha10 constitui mesmo a única cultura agrícola 
referida nesse documento que criou o concelho, mas é certo que já nessa época existiria 
a cultura de cereais e, naturalmente, a atividade da pastorícia, pelo menos do gado miúdo. 
A carta de foral de 1510 não deixa dúvidas quanto à existência de cereais, gado, vinho e 
azeite, entre outras culturas que se praticavam localmente.
Desta discussão em torno dos gados e da sua regulamentação, verifica-se desde logo que 
o problema maior era com o caprino, de tal forma que, invariavelmente, era proibido mistu-
rar caprinos e ovinos no mesmo rebanho.
Logo em 1792, a Câmara Municipal convocou reuniões com os habitantes de todas as po-
voações, tendo as mesmas decorrido de 17 de outubro a 16 de novembro.
É significativo constatar que estas reuniões se fizeram por agrupamento de localidades, 
não tanto para respeitar as características das culturas mais significativas de cada zona do 
concelho, mas sobretudo por razões de proximidade com a Vila, local onde todas elas se 
realizaram.
A primeira dessas reuniões abrangeu Sambade e as anexas, Covelas e Vila Nova e aí se 
estabeleceu que “pudessem pastar cabras sem serem sujeitos [os povos] a terem desig-
nados para a sua pastagem sítios ou canadas particulares, em a condição porém de não 
poderem entrar nos soutos de Castanheiros assim como o mais gado, desde o princípio 
de Outubro até vinte do mês de Novembro (…)”11 e definiam-se as coimas para quem não 
cumprisse: $050 reis cada cabra e $020 reis cada ovelha.
Como se depreende do texto, os proprietários dos gados não eram obrigados a possuir 
terrenos próprios, mas existia uma regra fundamental, que consistia na tal proibição de 
misturar cabras e ovelhas, sendo neste caso a coima bem pesada, de 1$200 reis, por cada 
vez que o mesmo rebanho fosse encontrado nestas circunstâncias.
Para além destes aspetos, os presentes nesta reunião acordaram ainda que as vinhas 
existentes no termo destas localidades ficariam coutas durante todo ano, que seria proibido 
entrar nas searas desde o dia de S. Pedro ao dia de S. Tiago e o mesmo para os campos 
semeados com cereal, excetuando-se aqui as ovelhas paridas ou com crias. Como no fun-
do se tratava de uma postura local, as deliberações também abrangeram normas para os 
porcos e para os bois.

10 — A vinha, de resto, manterá a sua grande importância económica no concelho até finais do século XIX, conforme se depreende 
dos muitos autos que ao longo desse século se referem a esta cultura.
11 — AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1791-1800”, f.28r.
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As reuniões de que falamos tinham todas a mesma finalidade, mas as decisões nem sem-
pre foram no mesmo sentido e às vezes resultaram diferenças entre os povos agrupados 
na mesma data.
Assim aconteceu com a reunião de 27 de outubro, que juntou Pombal, Vales, Colmeais, 
Vilar (Vilares da Vilariça) Vilarelhos e Santa Justa.
Por exemplo, os Vales podiam ter rebanhos de cabras, “em razão de ser o termo daquela 
terra acomodado para semelhante criação”12, já em Colmeais isso não era permitido ”em 
razão do seu pequeno distrito [território] e do prejuízo que se seguia (…)”13. Em Vilares da 
Vilariça também não se queriam rebanhos de cabras, dos moradores ou de outros lugares, 
mas ainda assim tiveram de abrir uma exceção para o dono da quinta da Madureira, onde 
existia um grande rebanho de cabras, desde que não saísse dos muros da referida quinta. 
No Pombal as cabras eram permitidas, com os habituais condicionalismos, mas nunca jun-
tas com gado ovelhum, o mesmo acontecendo em Santa Justa. Vilarelhos, pelo contrário, 
decidiu proibir as cabras.
Tanto para rebanhos de cabras como de ovelhas, nesta reunião de 27 de outubro sal-
vaguardaram-se sobretudo as culturas mais representativas do território das povoações 
envolvidas, castanha, vinho, azeite e cereais, coutaram-se espaços definidos, sempre que 
fossem cultivados, como o prado das Borralheiras nos Vales, os prados do concelho em 
Vilarelhos e Santa Justa, definiram-se regras para os porcos e para o gado graúdo e, final-
mente, separaram-se os termos, quer dizer, os gados ficavam confinados ao território de 
cada povoação.
A reunião de 12 de novembro abrangeu as povoações de Cerejais, Sardão, Castelo, Sen-
dim da Ribeira, Sendim da Serra, Cabreira, Picões e Ferradosa. Trata-se de uma grande 
área e com diversas particularidades, pelo que seria de esperar também uma maior diversi-
dade de deliberações, mas não foi isso que aconteceu.
Resumindo esta reunião, constatamos que apenas em Cerejais não poderia haver reba-
nhos de cabras. Nas restantes localidades eram permitidos, com a mesma condição de que 
não houvesse rebanhos mistos. Picões e Cabreira juntavam os termos para os gados das 
duas localidades, subentendendo-se que os restantes ficavam separados.
Em 13 de novembro foi a vez de reunirem Valverde, Eucísia, Nozelos, Junqueira, Adega-
nha, Cardanha e Gouveia, outro grande território, com diferenças significativas de povoação 
para povoação, mas a deliberação foi de que em todas elas poderia haver gado cabrum, 
mantendo-se a regra da proibição dos rebanhos mistos. Os termos ficaram separados para 
Valverde, Eucísia, Nozelos e Junqueira, e unidos para Adeganha, Cardanha e Gouveia.
A encerrar este conjunto fez-se a reunião com a Vila, em 16 de novembro, na qual se deli-
berou que podia haver rebanhos de cabras, mas não mistos, e coutavam-se os olivais de 
1 de outubro ao final de fevereiro (maturação e apanha da azeitona) as terras da “espiga” 
(cereal) do dia se Santo António até ao dia de Santiago (25 de julho, tempo das segadas) 
os campos com sementeiras (de cereal) desde 1 de outubro até ao fim das segadas e ainda 
as vinhas. Os gados de fora do termo não podiam entrar.
Fizemos um pequeno apanhado destas reuniões para reforçar um pouco a ideia inicial 
acerca da importância económica dos gados, mas também das preocupações que os mes-
mos levantavam. Mas não se pense que estas reuniões, já de si importantes, fecharam a 
discussão.
Nos anos seguintes, o assunto é recorrente nos autos das sessões da Câmara. Logo em 
179314 se reforçaram as coimas, para travar os abusos às deliberações tomadas nas reu-
niões atrás referidas e em 179515 foi necessário tomar novas medidas em relação aos ga-
dos de Sambade e Castelo por entrarem no termo da Vila.

12 — Idem, f.31v
13 — Idem, f.31v.
14 — Idem, f.62v.
15 — Idem, f.91v.
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A discussão sobre os gados, em particular o cabrum, regressa em 1799 a partir de um epi-
sódio curioso mas pouco habitual, referido no auto de sessão de Câmara de 17 de março16 
e que pode resumir-se da seguinte forma: entre as muitas alterações que se fizeram após 
aquelas reuniões de 1792, inclui-se a proibição dos rebanhos de cabras no termo da Vila, 
devido à sua má guarda e aos estragos que faziam nas plantações; Francisco Inácio de 
Sá, natural da Vila, era um grande lavrador e pretendia manter o seu rebanho de cabras, 
pois tinha terrenos suficientes e necessitava de estrume para a agricultura, para além de 
argumentar que existiam terrenos do concelho que não estavam cultivados e podiam servir 
para o pastoreio; face à proibição decretada colocou o assunto a instâncias superiores e 
conseguiu uma provisão régia para manter o seu rebanho de cabras, mas com a condição 
de a Câmara se pronunciar.
Perante este episódio, a Câmara pronunciou-se favoravelmente, mas ao mesmo tempo 
decidiu consultar novamente as populações através de reuniões que foram realizadas entre 
14 e 23 de maio, num total de nove.
O assunto era o mesmo, mas mais direcionado para a decisão sobre a proibição ou autori-
zação dos rebanhos de cabras, uma vez que as coimas e outras medidas de proteção das 
culturas ainda se encontravam em vigor.
Assim, nestas novas reuniões, de todas as localidades do concelho, só Cardanha, Vilare-
lhos e Vilares da Vilariça não aceitaram a existência de rebanhos de cabras. Durante os 
anos seguintes, até 1807, pois os autos de sessões de Câmara interrompem-se aí, até 
1828, a questão dos gados acalmou e apenas encontramos deliberações a atualizar coimas 
ou a coutar determinadas áreas por espaços de tempo definidos.
Sintetizando, os gados miúdos, sobretudo o cabrum, constituem um assunto regular na 
atividade municipal e sempre por causa da má guarda dos mesmos, de que resultavam 
avultados prejuízos. Terminamos, por isso, com a indicação de duas razões da má guarda 
dos gados (fossem de cabras ou ovelhas) que retiramos destes autos: a primeira resultava 
da utilização de crianças para desempenharem essa tarefa, realidade que ficou registada 
no auto de 5 de agosto de 179817, no qual se definiu uma coima de 6$000 reis (quantia avul-
tada) para a utilização de rapazes menores de 14 anos para guardar os gados; a segunda, 
registada pouco depois, no auto de 2 de setembro18 do mesmo ano, indica-nos a aplicação 
de coimas a doze pastores de Sambade e Vila Nova por não trazerem os cães do gado 
presos.

As dificuldades na realização de obras municipais

Durante muito tempo o conceito de “obras municipais” nem sequer aparece nos autos, tal 
era a falta de capacidade financeira para realizar as intervenções mais básicas e urgentes.
Não queremos com isto dizer que o panorama nacional do municipalismo dessa época 
fosse exatamente o que constatamos em Alfândega da Fé, mas a realidade orçamental 
neste caso deixa pouca margem para dúvidas. Não existindo propriamente verbas do poder 
central, que neste caso, para finais do século XVIII e princípios do século XIX, era politica-
mente absoluto e com muitas vozes a defender a extinção dos próprios municípios, mas 
apenas uma pequena parte dos impostos gerais, a solução teria necessariamente de pas-
sar pelas receitas próprias e é neste ponto que o município de Alfândega da Fé estava em 
perfeita desvantagem em relação a muitos outros. Por aqui não havia fronteira, nem rios, 
nem industrias artesanais, nem grandes herdades agrícolas que pudessem gerar receitas 
e os foros obtidos dos terrenos concelhios ou de duas ou três instalações urbanas eram 
manifestamente insuficientes e pouco mais permitiam do que manter em funcionamento a 
própria instituição.

16 — Idem, f.161r
17 — Idem, f.142r.
18 — Idem, f.145v.
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Quando um dia esta realidade local for devidamente estudada, haveremos de perceber que 
foi necessário chegar muito longe no tempo para que este município tivesse alguma capa-
cidade de investimento que promovesse o desenvolvimento do seu território. Mas esse não 
é o caminho que agora pretendemos seguir.
Face ao que se disse, quer em finais do século XVIII, quer mesmo já durante o século XIX, 
a maior parte das obras que se realizavam só eram possíveis com recurso ao lançamento 
de derramas às populações, ou através do concurso direto destas em trabalho, que muitas 
vezes era pago em dinheiro, segundo tabelas de remição que a própria Câmara Municipal 
definia19.
Face a estes condicionalismos, não será de estranhar que sejam poucas as obras munici-
pais, ou mesmo paroquiais e que a sua execução se arraste durante anos.
Desta forma, de 1791 a 1799 só encontramos um caso de referência a obras com algum 
significado no auto de 31 de maio de 179420. Trata-se de uma indicação sobre as obras que 
iam ter início nas pontes de Zacarias21. O assunto principal da sessão da Câmara não era 
falar desta obra, mas dar resposta a um pedido do Corregedor da Comarca de Miranda.
Como adiante se apresenta o texto completo deste auto, faremos apenas um curto resumo 
do assunto.
O Corregedor da Comarca de Miranda, com base numa provisão régia que a isso o au-
torizava, dirigiu-se à Câmara de Alfândega da Fé (e seguramente a outras da região) a 
perguntar se o concelho via interesse e necessidade na construção de uma ponte no rio 
Rabaçal, em Vilar Seco da Lomba22 e se podia concorrer com algum auxílio para ajuda nas 
despesas da mesma.
Para responder, a Câmara convocou para esta sessão os representantes da Nobreza e 
Povo da Vila e concelho e a deliberação que saiu assenta em três aspetos interessantes:
-Pouco ou nenhum conhecimento havia do rio onde se pretendia fazer a ponte, acrescendo 
o facto de não haver nenhuma estrada que ligasse o concelho àquele território; 
-Falta de “líquido” por parte da Câmara, ou seja, de dinheiro;
-Estar o concelho prestes a concorrer para as obras nas pontes de Zacarias e Remondes.
Para reforçar, indica-se ainda a urgência de obras nas Casas da Câmara e Cadeias e o 
Procurador do Concelho, aproveitando o assunto, alertou para o estado ruinoso em que se 
encontravam as casas dos açougues da Vila.
De resto, para além destas referências a obras cuja execução, veremos adiante, nem che-
gou a acontecer nesta época, durante estes anos do final de século só encontramos duas 
alusões a coimas passadas a pessoas que não cumpriram as suas obrigações de trabalho, 
num caso de uma fonte em Vilares da Vilariça (em 1794)23 e noutro de um tanque em Sam-
bade (em 1798)24.
Este auto de 31 de maio de 1794 comprova o que ficou dito anteriormente sobre as dificul-
dades financeiras do município e permite perceber por que razão as obras municipais, por 
pequenas que fossem, eram tão raras e tão difíceis de executar. 
De resto, e para terminar, refira-se que pelo auto de 22 de agosto de 179825 ficamos a saber 
que existia um grave problema de abastecimento de água a Sambade e a solução só pôde 
ser esta: a Câmara intimou os moradores a construir em dois meses a fonte do sítio da Fon-

19 — Quando, para a realização de uma obra, se estabelecia um determinado número de dias de trabalho dos habitantes, ou de 
transportes de materiais necessários para a mesma, definia-se o valor da jorna, ou jeira e também o do transporte e quem não 
quisesse, ou não pudesse, ou faltasse ao cumprimento do que lhe tinha sido atribuído, pagaria em dinheiro, em função desse 
tabelamento.
20 — AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara – 1791-1800”, f.74v a f.76v).
21 — A indicação de pontes, no plural, sugere que se tratava da ponte de Zacarias e do Arquinho.
22 — Atualmente freguesia do concelho de Vinhais, mas na época ainda concelho.
23 — AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1791-1800”, f.22r.
24 — Idem, f.148v.
25 — Idem, f.143v a f.144r.
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tela26 e a tapar o cano de água que corria para o chafariz do sítio da Laga. Repare-se que 
se trata de uma intimação, uma ordem portanto. Era com o trabalho dos próprios moradores 
que se resolviam as necessidades públicas mais prementes. Neste caso concreto do arran-
jo do cano e tanque da Laga, na sessão de 30 de setembro27 foram condenadas em $280 
reis dez pessoas de Sambade que não contribuíram para estes trabalhos.

A preocupação com os Expostos

A primeira notícia que temos sobre Expostos no concelho data de 1786 e supomos que 
então tenha sido criada a Roda dos Expostos28.
Nos autos que vimos abordando o assunto dos Expostos surge várias vezes e em primeiro 
lugar significa que este serviço competia já à Câmara Municipal e não à Misericórdia, como 
seria de esperar, desconhecendo-se mesmo se neste concelho esta instituição alguma vez 
teve condições para se encarregar da sua gestão.
No auto de 3 de setembro de 179429, o assunto é abordado a propósito da nomeação de um 
Depositário do Cofre dos Expostos, de nome Manuel das Eiras, da Vila. No ano seguinte, 
em 7 de junho30, a Câmara toma uma deliberação no sentido de que o Depositário das Sisas 
seja também Depositário dos Expostos.
No auto de 22 de novembro de 1796, a questão dos Expostos assume uma característica 
no mínimo interessante, pois sendo o serviço de Roda colocado a concurso aparecem duas 
pessoas interessadas e a Câmara acabou por nomear um homem para o cargo, Bernardo 
Afonso, com a condição de o exercer gratuitamente! Esta deliberação estranha por duas 
razões: não era hábito existir um Rodeiro, mas uma Rodeira, e tanto quanto sabemos esta 
foi mesmo uma exceção; por outro lado, o trabalho da Roda não era habitualmente gratuito 
e também nos parece que tal circunstância só aconteceu desta vez. 
Talvez se entenda o “gratuitamente”, porque na mesma sessão a filha do novo Rodeiro, 
Genoveva Teresa, foi nomeada Ama de Leite da Roda e esse não era um cargo gratuito.
Continuamos sem saber onde era a Roda e se funcionava numa casa própria. O episódio 
que acabamos de relatar e que vai melhor descrito no texto completo do auto, que adiante 
se apresenta, também não nos elucida sobre essa questão.
Em 1798 este assunto dos Expostos é abordado duas vezes e em ambos os casos para 
regular o bom funcionamento do serviço, sinal de que existia preocupação e também de que 
a Câmara nesta matéria tinha autoridade para impor regras.
O primeiro desses autos é de 2 de setembro31 e vai adiante transcrito na íntegra, pois para 
além deste assunto, trata de outros igualmente interessantes e que ajudam a perceber o 
tipo de preocupações que chegavam às sessões da Câmara.
Neste auto revela-se que a Câmara cumpria uma das suas atribuições relativamente aos 
Expostos, que era confirmar se as crianças estavam a ser bem tratadas pelas amas, confor-
me se explica: “Mais determinaram que se não pagasse às Amas dos Expostos sem primei-
ro virem apresentar as crianças perante o Senado da Câmara com todo o seu fato, todos os 
meses, que principiará no primeiro dia de Câmara que será no dia dezasseis do presente 
mês assim como também se lhe ficará pagando todos os meses os seus salários.”32

No segundo caso, relatado no auto de 16 de setembro, constata-se e tomam-se medidas 
sobre o incumprimento de uma das amas: “Outro sim por lhe constar que a Ama do Leite da 
Roda não tem aleitado as crianças com aquele zelo e cuidado que devia, fazendo-se várias 

26 — Esta referência indica-nos com precisão cronológica a construção desta fonte de mergulho.
27 — AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1791-1800”, f.148v.
28 — A “Roda dos Expostos” era um espaço físico próprio, semelhante às atuais portas giratórias, mas em madeira, onde se 
deixava a criança sem que se pudesse identificar a pessoa que a levava. 
29 — Idem, f.80r.
30 — Idem, f.94r.
31 — Idem, f.145v.
32 — Idem, f.146v e 147r.
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queixas desta mesmo a houveram por suspensa da dita ocupação; e para ela nomeavam a 
Maria da Costa desta Vila que perceberá o ordenado costumado.”33

Três curiosidades que espelham outras realidades sociais

Na verdade, embora lhe chamemos curiosidades, os assuntos eram muito mais sérios do 
que possa pensar-se e faziam parte não só da realidade de vida das populações como das 
preocupações que sobre elas a Câmara tinha de manifestar.
Comecemos por algo a que poderemos chamar práticas de controlo cinegético de pardais. 
Parece estranho, mas era assim mesmo. A quantidade de pardais devia ser tanta e os 
prejuízos que causavam tão avultados, que existia um “antiquíssimo e justo costume” de 
controlar o seu número “para o bom regime da economia desta terra e do concelho” e a 
forma de o fazer não era através da ação voluntária dos habitantes, mas através da defi-
nição anual do número de cabeças que cada pessoa tinha de apresentar na Câmara para 
comprovação do cumprimento deste dever. Se o não fizesse pagava uma coima!
A primeira vez que esta prática é mencionada data de 1792, quando em 26 de fevereiro34 
foram lançadas coimas pela não apresentação das cabeças de pardais que supostamente 
tinham sido determinadas anteriormente.
Em 1794, no auto de 2 de maio35, que adiante se apresenta na íntegra, o assunto tratado é 
só este e foram aplicadas coimas a oitenta e uma pessoas de várias localidades do conce-
lho, a $020 reis por cabeça, num valor total de 5$740, uma soma muito considerável para a 
época, correspondendo, portanto, a duzentas e oitenta e sete cabeças de pardais que não 
foram apresentadas.
Ainda sobre este assunto dos pardais convém acrescentar que esta prática se manteve 
muito para lá do século XVIII, encontrando-se notícias sobre ela em autos já da segunda 
metade do século XIX.
O segundo aspeto diz respeito aos rebusqueiros, aos abusos sob o pretexto de rebusco 
e ainda aos roubos propriamente ditos nos campos agrícolas, uma realidade que, como é 
sabido, se mantém até aos nossos dias.
As referências aos rebusqueiros e à regulamentação da sua prática aparecem em vários 
autos durante estes anos que vimos abordando, quase sempre no sentido de regular as 
práticas ilícitas do rebusco.
Como se sabe, a origem do rebusco é muito antiga e está claramente associada ao facto de 
uma percentagem significativa da população não possuir terrenos próprios com que possa 
fazer face às suas necessidades de sobrevivência.
De uma forma geral o rebusco sempre foi aceite, mas é evidente que os abusos também 
sempre existiram e daí as várias deliberações que a Câmara vai tomando sobre o assunto.
Assim, por exemplo, no auto de 2 de novembro de 179436 as atenções viravam-se para os 
rebusqueiros da castanha e da azeitona, definindo-se o que era aceite e determinando-se 
as respetivas coimas para os prevaricadores.
No ano seguinte, em 29 de dezembro37, a deliberação refere-se apenas à azeitona, pois 
era a época da apanha e o facto de o assunto subir a sessão de Câmara significa que as 
queixas eram muitas.
Em 1798 a repressão do rebusco ilegítimo, mas sobretudo do roubo puro, sobe de tom e 
implementa-se pela primeira vez uma forma de regular o abuso, pelo menos no caso da 
azeitona.

33 — Idem, f.148r.
34 — Idem, f.10r.
35 — Idem, f.70v.
36 — Idem, f.82v.
37 — Idem, f.99r.
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Mas para perceber as medidas deste ano é necessário olhar para o auto de 18 de junho que 
aparentemente não fala de rebusqueiros nem de roubos nas propriedades agrícolas, mas 
que procura dar a possibilidade de mais pessoas terem os seus próprios meios de subsis-
tência, ao determinar que “aquelas pessoas que não tiverem aonde plantar a horta o pode-
rão fazer nos campos do Concelho pagando a renda que lhe for arbitrado pela Câmara”38.
Esta medida até pode parecer generosa, mas na prática não funcionava. Os terrenos da 
Câmara eram entregues mediante arrematação e naturalmente obtidos por pessoas com 
mais posses. A população verdadeiramente pobre continuava assim sem acesso à proprie-
dade agrícola, incluindo à que era do município.
Logo em agosto, no auto do dia 5, se percebe que o furto era generalizado, pois a Câmara 
determina “que o Porteiro lançasse pregão para que todo o Homem, Mulher ou Rapaz que 
for achado a furtar dentro das vinhas, pomares, hortas e nabais, ou em algumas árvores 
de fruta pagará pela primeira vez mil e duzentos de condenação e oito dias de Cadeia e 
pela segunda a dobrar e pela terceira, tanto em condenação como em dias de Cadeia, e 
na mesma pena incorrerão aqueles que seus donos provarem com duas testemunhas que 
fizeram semelhantes furtos.”39

O auto de 30 de setembro40 confirma esta situação, ao referir a aplicação de penas por furto 
a várias pessoas, pagando cada uma a pesada coima de 1$200 reis.
A regulação deste abuso, mais dirigida para o furto direto do que para o rebusco abusivo, só 
foi possível para o caso da azeitona e fez-se aplicando coimas aos proprietários dos lagares 
que consentissem fazer azeite a pessoas que não tivessem oliveiras.
É evidente que esta medida levada a sério também podia regular o próprio rebusco, pois o 
controlo permitiria saber, com algum grau de segurança, pelo menos no caso de pessoas 
que não tinham oliveiras, se a quantidade de azeitona apresentada era proveniente do 
rebusco normal ou da “moina”, termo que designa o furto sob a capa de rebusco, mas que 
não encontramos utilizado nestes autos.
Uma coisa é certa, exigindo dos lagares o cumprimento desta deliberação, a primeira con-
sequência era que quem não tivesse oliveiras também não podia fazer o azeite antes de ser 
permitido rebuscar nos olivais!
Em 5 de fevereiro de 179941 aparece mesmo uma condenação do proprietário de um lagar 
de azeite de Vilarelhos por ter feito azeite sem cumprir aquelas determinações.
Terminamos com uma breve nota sobre o jogo nas Tabernas, outro assunto que no fundo 
também se pode associar à pobreza da generalidade da população, mas que neste caso 
abrangia apenas homens, pois a mulheres não entravam nestes espaços.
Conforme se relata no auto de 30 de setembro de 1798, “Por várias pessoas que se quei-
xaram de várias desordens que continuamente sucediam por se jogar nas tabernas, deter-
minaram que de hoje em diante nenhum taberneiro consentirá jogo algum em suas vendas 
pena de pagar seis mil reis de condenação (…)”42. Evidentemente que o jogo não acabou 
com esta medida. Embora o assunto não mereça grande destaque nos autos, no ano se-
guinte, em 15 de fevereiro43, lá aparece uma coima aos taberneiros de Sambade por conti-
nuarem a permitir o jogo nas tabernas… e é bem provável que assim tenha continuado até 
ao fim destas típicas casas de divertimento popular!

38 — Idem, f.139v.
39 — Idem, f.142r.
40 — Idem, f.149r.
41 — Idem, f.156r.
42 — Idem, f.149v.
43 — Idem, f.156r a f.158v. 
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Aos dois dias do mês de maio do presente ano de mil setecentos e noventa e quatro nesta 
Vila de Alfândega da Fé, e casas da Câmara da mesma: Ali estava Manuel Teixeira de Faria 
Figueiredo vereador mais velho, e que de presente serve de Juiz pela Ordenação, e os mais ve-
readores Silvestre Lopes d’Azevedo e Luís de Almeida, e o Procurador do Concelho, André João, 
os quais se juntaram em Auto de Câmara para nele acordarem, e determinarem o que lhes pa-
recesse necessário, e útil para o bom regímen e economia desta terra e concelho e juntamente 
para tomarem conta aos moradores do mesmo das cabeças de pardal, que por antiquíssimo 
e justo costume deve cada um deles apresentar todos os anos nesta Câmara, condenando os 
rebeldes na pena proporcionada à sua revelia44; o qual fizeram pela forma e maneira abaixo 
declarada, de que mandaram fazer este Auto que no fim do qual assinaram. Eu João Nogueira 
da Silva Escrivão da Câmara que o escrevi.
Acordaram em primeiro lugar que haviam por condenados por faltarem com as sobreditas ca-
beças as pessoas seguintes cada uma em vinte reis por cada cabeça.
Vilarelhos
Clemente de Sousa faltou com cinco foi condenado em cem reis.
José de Almendra faltou com três cabeças foi condenado em sessenta reis.
Manuel Lopes faltou com cinco cabeças foi condenado em cem reis. 
José da Costa Barbeiro faltou com uma cabeça foi condenado em vinte reis.
Gonçalo Correia faltou com cinco cabeças foi condenado em cem reis. 
Leonardo Rodrigues Lavrador faltou com uma cabeça foi condenado em vinte reis.
Francisco José faltou com uma cabeça foi condenado em vinte reis
Gonçalo de Morais faltou com uma cabeça foi condenada em vinte reis.
Francisco de Almendra faltou com três cabeças foi condenado em sessenta reis.
Manuel António Ferreiro faltou com uma cabeça foi condenado em vinte reis.
Luís de Morais faltou com cinco cabeças foi condenado em cem reis.
João de Morais faltou com cinco cabeças foi condenado em cem reis.
Vicente José faltou com três cabeças foi condenado em sessenta reis.
José Rodrigues faltou com três cabeças foi condenado em sessenta reis.
Matias de Morais faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
Sendim da Ribeira
António Ferradosa faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
João Manuel faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
Manuel Luís faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis
José Maria faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Cerejais
José Domingues faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Manuel Amaro faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
João Bernardo faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Jerónimo Luís faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
João caetano faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
João de Morais faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
António Miguel faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
José Maria faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
António José faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Ferradosa
José Lopes faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
João Pereira faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Manuel Pereira faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
44 — O que se pretendia dizer era “rebeldia”.

(AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1791-1800”, f.70v a f.74r.)
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Manuel José Borges faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
António Gonçalves faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
António Xavier faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.45

Luís Pereira faltou com uma cabeça o houveram por condenado em vinte reis.46

Manuel Mesquita faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Gabriel dos Santos faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
José Martins Gouveia faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
António Domingues faltou com duas cabeças o (…)47

Picões
António Domingues faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Domingos Gonçalves faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
José António faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Gonçalo Roz papter (sic)48 faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
António José Amaro faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
José Luís Ambrósio faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
José Luís Souteiro faltou com uma cabeça o houveram por condenado em vinte reis.
Eucísia
Luís Bernardo faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
João Fins faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
João Cordeiro faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.49

Tomás Aires faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Francisco Gonçalves faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Sendim da Serra
Manuel Pereira faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis
Manuel Esteves faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Domingos Luís faltou com duas cabeças e o houveram por condenado em quarenta reis.
Manuel de Almeida faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
Vilar [Vilares da Vilariça]
José Vilares faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Manuel Lamas faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
Manuel Vilares faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
José Sobral faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
João de Carvalho faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Francisco Pinto faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Francisco Fernandes faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Sambade
Sebastião Fernandes faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Joaquim Vilares faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
António de Carvalho faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
João Caetano faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Covelas
António de Morais faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Cardanha
José Pereira faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
Manuel de Sá faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
António Pereira solteiro faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
João Domingues Semeam (sic)50 faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em 
cem reis.
António de Castro faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Francisco José viúvo faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Pedro Luís viúvo faltou com duas cabeças o houveram por condenado em quarenta reis.
Junqueira
Manuel António de Sá faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
José Lopes viúvo faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
Santa Justa
Luís António faltou com cinco cabeças o houveram por condenado em cem reis.
45 — Na margem esquerda diz-se “aliviada com causa” ou seja, esta coima foi retirada, razão pela qual o texto está cortado.
46 — A mesma situação da anterior.
47 — A linha está riscada. O registo é repetido no fólio seguinte.
48 — Supomos querer dizer-se “pai”. Este apelido “Roz” volta a surgir noutro auto, mas com a indicação de que a pessoa vivia 
na Vila.
49 — Na margem esquerda tem o seguinte texto a abranger esta coima e a seguinte: “aliviadas por causa justa”.
50 — Poderá querer dizer “Damião”.
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Francisco Domingues faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
Domingos Peixe faltou com três cabeças o houveram por condenado em sessenta reis.
Manuel José faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
Narciso de Castro faltou com quatro cabeças o houveram por condenado em oitenta reis.
(51)
E nada mais acordaram neste auto de Câmara que deram por findo e acabado e julgaram por 
finda as condenações na mesma declaradas e assinaram e eu João Nogueira da Silva Escrivão 
da Câmara que o fiz.

Rubricas (4)
Figueiredo; Almeida; Azevedo; João.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e noventa e quatro anos, 
aos trita e um dias do mês de Maio de mil setecentos no digo de Maio do dito ano nesta Vila de 
Alfândega da Fé e casas da Câmara da mesma; ali estava Manuel Teixeira de Faria Figueiredo 
vereador mais velho, e que de presente serve de Juiz pela Ordenação, e os mais vereadores Luís 
de Almeida e Silvestre Lopes de Azevedo, e o Procurador do Concelho, André João, os quais se 
juntaram em Auto de Câmara para nele acordarem, e determinarem o que parecesse neces-
sário e útil para o bom regímen e economia de todo o termo e concelho, sendo para este Auto 
convocados a Nobreza e povo desta Vila e seu termo por avisos particulares, pregões públicos, 
toque de sino, e com as mais solenidades da Lei de que fiz este termo Eu João Nogueira da Silva 
Escrivão da Câmara que o escrevi.
E logo por ele dito Ministro foi apresentada uma ordem dirigida do Doutor Corregedor da Co-
marca de Miranda, em que vinha inserta por cópia uma Provisão de Sua majestade sobre uma 
ponte que se pretendia fazer no rio Rabaçal de Vilar Seco da Lomba, à face da qual consultan-
do aos referidos oficiais desta Câmara Nobreza e povo desta Vila e seu concelho sobre a utilida-
de e necessidade da dita ponte; e se este concelho e terra podia concorrer com algum auxílio 
para ajuda da despesa da mesma.
Responderam que no que respeitava às utilidades e necessidade da dita Ponte nada podiam 
informar pelo pouco ou nenhum conhecimento que neste concelho havia do Rio onde se pre-
tende fazer pela grande distância em que fica daqui, e não haver estrada que desta terra seja 
frequentada para aquele sítio.
E pelo que respeitava à concorrência com ajuda da despesa, disseram não se podia prestar 
alguma, não só por se achar este concelho sem líquido algum e a terra pobre; mas porque 
também estavam próximos a concorrer com as despesas de reedificação de duas pontes uma 
no rio chamado Zacarias que não dista desta vila meia légua, outra chamada a de Remondes 
distante duas léguas, que ambas se acham arruinadas, e de suma necessidade, porque por elas 
vai a estrada pública daqui para a cidade de Miranda, e para a Vila de Castro Vicente anexa 
desta vila, e por consequência tanto uma como outra são de continua frequência: Pelo que 
já atualmente se trata da sua precisa reedificação, para a qual está este concelho obrigado 
a concorrer, tanto pela vizinhança em que se acham, como pela utilidade que resulta da sua 
existência, e principalmente da do rio Zacarias que por existir dentro deste mesmo concelho, é 
de frequente e continua passagem para todos os moradores, e muito mais para o Juiz de Fora 
desta Vila, por ser também da de Castro Vicente para onde passa quase todos os dias pelo dito 
Rio para o exercício da administração da justiça.
Acrescendo mais o achar-se a casa da Câmara e cadeias desta Vila totalmente arruinadas, 
cuja reedificação pede sua considerável despesa, e que não permite demora, pelo que já se 
acha na Provedoria desta Comarca outra igual provisão para o informe da obra, e se lançar 
fintas para as despesas.
No mesmo ato requereu o Procurador do Concelho que a casa dos Açougues desta Vila esta-
va arruinada e nos termos de causar uma desgraça por estar podre e quebrada pelo meio a 
trave principal do telhado; e que por isso era de suma necessidade pôr-se-lhe outra de novo, e 
telhar-se.
51 — Tem um espaço entre esta linha e a continuação do texto e na margem esquerda escreve-se: “estas condenações foram 
carregadas no livro da Receita e Despesa”. 

2. (AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1791-1800”, f.74v a f.76v.)
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À vista de que determinaram que o dito Procurador procurasse uma trave nova e mandasse 
telhar a dita casa, e que se tirasse a despesa do Depositário dos Bens do Concelho, que será 
aprovada pelos ditos oficiais da Câmara, depois que for completa aquela referida despesa.
Determinaram mais que o obrigado que cortava carne no lugar de Sambade fosse notificado 
para que mais a não cortasse sem vir fazer termo de obriga52, e de não vender a mais que 40 reis 
o arrátel de vitela.
Mais determinaram que os vendeiros de vinho que daqui por diante quiserem vender o não 
possam fazer sem se obrigarem, e que todos os que fizerem termo de obriga poderá vender o 
quartilho a vinte e cinco reis, sendo bom, e enquanto se não determinar o contrário; e o que 
vender sem primeiro se obrigar será condenado pela primeira vez em dois mil reis e pela segun-
da em seis.
E por esta maneira houveram por findo este auto de Câmara e mandaram que o nele acordado 
e determinado se cumprisse na sua forma que julgavam por sentença e assinaram depois de 
lida por mim João Nogueira da Silva Escrivão da Câmara que o escrevi.

Rubricas (4)
Figueiredo; Almeida; Azevedo; André.
Assinaturas (6)
Luís António de Morais Gouveia; João Luís Dobrões; João Manuel Araújo; Manuel António Pinto; José 
António; Manuel Luís da Fonseca.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e noventa e seis aos vinte 
e dois dias do mês de Novembro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e casa da Câmara 
da mesma aonde estavam o Doutor António Marques da Paixão Juiz de Fora da dita Vila; José 
Manuel Luís Dobrões; António Joaquim de Sousa Menezes; Faustino Pedro Lopes de Azevedo 
Vereadores; Manuel Borges de Oliveira Procurador do Concelho: Ali juntos em auto de Câmara 
acordaram e deliberaram o que lhes pareceu necessário útil e conveniente para o bom regí-
men e economia de todo o termo e concelho tudo na forma dos capítulos abaixo declarados 
que no fim assinaram de que mandaram fazer este auto por mim João Nogueira da Silva Escri-
vão da Câmara que o escrevi.
Determinaram em primeiro lugar que elegiam para Recebedor Geral da Décima53 do segundo 
quartel deste ano de mil setecentos e noventa e seis a José Maria do lugar da Ferradosa, que 
para isso lhe fossem entregues os competentes róis.
Determinaram mais que elegiam para Recebedor particular desta Vila para o segundo quar-
tel da Décima a António Róz Caravelas da mesma e que igualmente se lhe entregasse a folha 
competente.
Mais determinaram que elegiam para depositário geral do último quartel do subsídio Literário54 
deste concelho a Francisco Dinis desta Vila; e para Recebedor particular do subsídio desta Vila 
a António Pinto da Portela.55

Determinaram mais que elegiam para Repartidores da Siza que se há de repartir pelos povos 
deste concelho para o ano futuro de mil setecentos e noventa e sete quando forem estivados 
os bens de raiz a Francisco Caetano Cardoso; Francisco Xavier; e José da Costa desta Vila a 
Joaquim José de Valverde, a José caetano de Sambade, e a Domingos Camelo do Sendim da 
Ribeira.
Determinaram mais que tachavam o azeite em cem reis o quartilho, e que todo o vendeiro que o 
vendesse por maior preço seria condenado pela primeira vez a mil reis, pela segunda em dobro, 

52 — “Termo de Obriga”, ou termo de obrigação, ou ainda, como se utiliza atualmente, Termo de Responsabilidade. Estes termos 
eram obrigatórios para todos os que vendiam ao público e neles se definiam as condições do respetivo negócio, incluindo os 
preços dos produtos a vender.
53 — A “Décima” era um importo que vinha já do século XVI e como o próprio nome indica, importava em 10% dos bens de raiz e 
rendimentos incluídos para tal pagamento. Para amenizar este encargo pesado, o seu pagamento era feito em prestações, como 
se depreende desta nomeação, pois trata-se do “Recebedor Geral da Décima do segundo Quartel”.
54 — O “Subsídio Literário” foi um imposto criado em 1772 para custear as reformas do ensino implementadas pelo Marquês de 
Pombal e manteve-se até 1857. 
55 — Este “da Portela” não deve ser entendido como apelido, mas como indicação de residência. Neste caso, a pessoa em 
questão era da Vila e vivia na Portela. Tanto neste caso como no anterior e também noutras situações, era comum nomear uma 
pessoa para receber na Vila e outra para o resto do concelho.

(AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1791-1800”, f.117v a f.119r.)
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e pela terceira o triplo paga em cadeia.
E que os vendeiros do vinho poderiam vender até segunda ordem o quartilho do vinho a quinze 
reis, e que o taberneiro que o vendesse por mais preço seria condenado pelos juízes em qui-
nhentos reis, pela segunda em mil reis pela terceira o triplo pago de cadeia.
Nesta apareceu a Rodeira dos expostos desta Vila e disse que por ter notícia que a Exma. Câ-
mara determinava fazer nova eleição de Rodeira a quem por menos quisesse servir o dito cargo 
em benefício da Caixa dos mesmos Expostos, ela se oferecia a servir de graça o referido cargo 
por todo o ano próximo futuro de 1797 que há de ter princípio em dia dezassete do mês de De-
zembro deste ano de 1796.
E logo na mesma compareceu Bernardo Afonso da mesma Vila, e disse que ele igualmente se 
oferecia a servir de graça pelo mesmo ano; O que sendo ouvido por eles ditos oficiais ponde-
rando as qualidades e circunstâncias que concorriam em um e outro dando cada um o seu voto 
pela pluralidade deles houveram por eleito ao dito Bernardo Afonso, e ele se obrigou a servir 
o dito o dito (sic) cargo na forma do seu oferecimento ficando sujeito às penas da Lei na sua 
negligência, assinou.56

E logo no mesmo ato houveram por eleita para Ama de Leite da mesma Roda a Genoveva Te-
resa filha do dito Bernardo Afonso porque além de concorrerem nela os necessários requisitos, 
dava-se de mais na mesma a útil comodidade de assistir com seu pai na mesma casa da Roda 
e estar mais pronta para as funções do seu ministério.
E nada mais acordaram e mandaram que o determinado neste auto se cumprisse e guardasse 
na forma dos capítulos acima declarados e assinaram. Eu João Nogueira da Silva Escrivão da 
Câmara que o escrevi.

Rubricas (4)
Paixão; Dobrões; Menezes; Azevedo.

Assinaturas (1)
Manuel Borges de Oliveira.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e noventa e oito aos dois 
dias do mês de Setembro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e Casa da Câmara aonde 
estavam Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento vereador mais velho e Juiz pela Orde-
nação nesta dita Vila, e os mais vereadores Silvestre José de Azevedo e Sequeira, e José Cae-
tano da Silva, e o Procurador do Concelho João Manuel de Almeida todos por Sua Majestade 
Fidelíssima que Deus Guarde.
Ali juntos em ato de Câmara acordaram e determinaram o que lhes pareceu justo e conveniente 
para o bom regímen e economia da terra e concelho na forma dos capítulos abaixo declarados 
que no fim assinaram de que mandaram fazer este auto por mim Francisco José de Azevedo e 
Moura Escrivão da Câmara que o escrevi.
Determinaram primeiramente que haviam por condenadas as pessoas seguintes por não traze-
rem presos os cães do seu gado depois de serem notificados na forma do Acórdão.
Joaquim Vilares quinhentos reis
António Afonso quinhentos reis
José Fernandes Sapateiro [quinhentos reis]57

António Vaz quinhentos reis
José Fernandes Javardo (sic)58 quinhentos reis
Estevão de Morais quinhentos reis
O pastor Francisco de Remondes quinhentos reis
Todos estes do lugar de Sambade.
Vila Nova
José Gonçalves Castelhano quinhentos reis

56 — Segue-se logo a assinatura de Bernardo Afonso.
57 — Não se escreve o valor da coima, mas está numericamente indicado na margem esquerda. 
58 — Certamente que “Javardo” seria alcunha e não apelido. Recorde-se que o termo significa pouco asseado, “porco”. Aliás, a 
palavra também se aplica para designar Javali.

4. (AHMAFE-Livro 1 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1791-1800”, f.145v a f.147r.)
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Francisco Vilares quinhentos
Manuel Roz quinhentos
Manuel Valverde quinhentos
Manuel Roz por trazer uma cabra no gado – 500
Henrique Sendineiro pelo filho tirar uvas – 1200
Mais determinaram que por estarem informados de que o Escrivão dos Testamentos e Achadas 
da Quinta dos Picões tinha notória incapacidade de não saber escrever e contar em termos, 
que o haviam por suspenso, e que se passasse ordem para que o Juiz o notificasse para entregar 
os livros que o mesmo Juiz os entregará ao Escrivão da Ferradosa pera este servir em ambos 
os povos visto não haver pessoa capaz de ler e escrever que houvesse de exercer semelhante 
cargo na referida quinta.
E mais determinaram que pela mesma razão haviam por suspenso o Escrivão dos Testamentos e 
Achadas do lugar de Sambade, e nomeavam em seu lugar José Manuel Borges de Mesquita do 
dito lugar, e que se passasse ordem para que o Juiz o notifique para entregar os livros, e ao eleito 
para que venha tomar juramento.
Também nomearam para recebedor da Siza desta Vila a Manuel Gonçalves Lagar (sic) do ter-
ceiro quartel e para Recebedor do Subsídio desta Vila do último quartel a Sebastião Borges.
Determinaram mais que em atenção a ter subido o vinho Almudado o punham a vintém o quar-
tilho, e o azeite pela mesma razão de ter encarecido em almude concediam licença para o 
poderem vender a cento e oitenta reis o quartilho.
E outro sim determinaram que para o bom regímen, e utilidade dos moradores deste concelho 
se elegesse pessoa que houvesse de tomar a seu cargo a boa administração das cartas de 
correio fazendo lista das mesmas quando vierem e fixando-as na bolsa quando forem, levando 
por este trabalho trinta reis por cada carta das terras do concelho ou fora dele e vinte e cinco 
reis pelas desta vila, e logo elegeram para esta boa administração a mim Escrivão da Câmara 
Francisco José de Azevedo e Moura, e para estafeta do mesmo correio elegeram a João de 
Deus desta Vila, por tempo de um ano de que assinará termo de obriga pelo salário de seis mil 
e quatrocentos reis, e que o Alcaide da Câmara notifique ao que atualmente serve para que 
entregue a bolsa e mais não receba carta alguma pena de prisão.
Mais determinaram que se não pagasse às Amas dos Expostos sem primeiro virem apresentar 
as crianças perante o Senado da Câmara com todo o seu fato, todos os meses, que principiará 
no primeiro dia de Câmara que será no dia dezasseis do presente mês assim como também se 
lhe ficará pagando todos os meses os seus salários. Nomearam digo determinaram que o Juiz 
do Sendim da Serra, Ferradosa, Picões, Ferradosa, e Cabreira faça repartir o pão da Renda da 
Serra do Concelho e entregá-lo ao Depositário de que cobrará recibo que logo remeterá ao 
Escrivão da Câmara.
E pela maneira acima dita e declarada houveram por findo e acabado este auto de Câmara 
que no fim assinaram lido por mim Francisco José d’Azevedo e Moura Escrivão da Câmara que 
o escrevi.

Rubricas (4)
Sarmento; Azevedo; Silva; Almeida
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2.1.2. – Do início do século XIX até às Invasões Francesas

Como já se referiu, o segundo mais antigo livro de autos que se encontrou vai de 1800 a 
1809 e depois desta última data existe uma lacuna temporal até 1828.
Quer isto dizer que o mais importante acontecimento político do século XIX, a instauração 
do Liberalismo, em 1820, e depois a aprovação da nossa primeira Constituição, em 1822, 
dando origem à Monarquia Constitucional que duraria até à implantação da República, em 
1910, não pode se acompanhado, para Alfândega da Fé, através dos autos da Câmara.
Esta lamentável circunstância impede-nos de saber como foi reagindo este município aos 
acontecimentos que se seguiram à primeira Invasão Francesa e ao movimento de ideias e 
reivindicações que antecederam a Revolução Liberal de 1820. Impede-nos igualmente de 
saber como terão sido aqui acolhidas tão profundas mudanças políticas, que tipo de auto 
se escreveu para aclamar a revolução e depois a Constituição, ou que apoios foram sendo 
prestados aos vários episódios a favor e contra o liberalismo que se sucederam nos anos 
seguintes.
Mesmo estes autos entre 1800 e 1809 terminam praticamente quando começam as Inva-
sões Francesas, só havendo registo da primeira, tanto mais que em 1808 as sessões da 
Câmara são interrompidas em 6 de julho e do ano seguinte só existe um auto de contas.
Seguindo o modelo utilizado para o período anterior, também para este vamos apresentar 
alguns assuntos que se destacam nos autos: novamente as obras municipais, por surgirem 
aqui dados interessantes, o destino de parte dos baldios, pois aparece uma situação de divi-
são pela população pobre em algumas localidades, as preocupações com a saúde pública, 
uma vez que existe um auto sobre o tema, uma breve nota sobre a situação económica 
nacional a partir da resposta que o concelho deu a um pedido de empréstimo público e 
finalmente as Invasões Francesas, embora infelizmente sobre esta importante questão não 
tenhamos muito a acrescentar por não existirem autos a partir de 1808.

Ainda as obras municipais.

O que se disse anteriormente deixou claro que a execução das obras municipais não era ta-
refa fácil, fundamentalmente porque o concelho tinha poucas receitas própria e sendo a ge-
neralidade da população bastante pobre se tornava difícil sobrecarregá-la com lançamentos 
de fintas ou derramas, ou mesmo impor exageradamente a prestação direta de trabalho.
Trazemos novamente este assunto exatamente porque os autos deste período são ainda 
mais expressivos para confirmar aquela dificuldade e não deixam muitas dúvidas para se 
poder afirmar que as obras de que anteriormente se falou, ou não foram sequer iniciadas, 
ou não foram concluídas.
O caso mais flagrante é o da Ponte de Zacarias que, como vimos, por nela se pretenderem 
fazer obras, bem como na do Arquinho e também na de Remondes, se escusou o concelho 
a contribuir para aquela obra do rio Baçal.
Pois essas obras não foram iniciadas nesta altura e, pelo menos a da ponte de Zacarias, 
pode garantir-se que só muito mais tarde terá sido concluída. 
Em 1805, no auto de 24 de julho, respondendo ao Governador das Justiças da Relação do 
Porto, que perguntava se havia sobejos da Siza, a vereação diz que não tem, que pelo con-
trário tinham lançado uma soma considerável a cada habitante para completar a soma do 
Património Real, que os sobejos de 1799 foram remetidos para o Erário por ordem especial 
que receberam e “que neste concelho havia uma ponte aonde chamam Zacarias, que se 
acha arruinada, e se faz muito útil e indispensável a reedificação da mesma.” 59

Não ficam muitas dúvidas e em 1807 o panorama continua a ser o mesmo, como escla-

59 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.115v.
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rece esta passagem do auto de 16 de janeiro: “Nesta o Presidente e Senado da Camara 
que achando-se em total ruina a Ponte de Zacarias tão necessária para o trânsito dos dois 
concelhos anexos, e da Comarca de Miranda de onde vem mantimentos para esta vila e 
seu termo, assim como também a ponte de Alvaz dentro deste mesmo concelho e alguns 
bocados de calçada dentro da Vila que se acham em estado de terem acontecido alguns 
perigos principalmente de noite era justo e muito útil ao bem público que visto ter falecido 
o Medico do partido desta Vila a quem se davam oitenta mil reis anuais, se continuassem 
estes a lançar por um averbamento no próximo e futuro lançamento das Sisas (…)”60. 
Constata-se assim que também em 1807 a obra da Ponte de Zacarias ainda não tinha avan-
çado, colocando-se esta proposta de manter o lançamento da verba do salário do médico, 
que tinha falecido (adiante veremos quem era) para com ela fazer essa e outras igualmente 
necessárias, como se refere. A proposta foi aprovada e algumas obras se fizeram, efetiva-
mente, com esta verba e com outras, mas não a da ponte de Zacarias.
A prova disso surge no importante auto de 4 de maio do mesmo ano de 1807.61

Este auto trata de um assunto pouco comum, que é um concelho solicitar a recondução de 
um Juiz de Fora. Mas este caso vem recordar o que muitos historiadores sustentam: que 
nem sempre estes magistrados de nomeação régia significavam o declínio do municipalis-
mo e que a sua ação, muitas vezes, se pugnava mais pela defesa dos interesses locais do 
que propriamente pelos do poder central.62

Colocamos este auto na íntegra nos documentos, pelo que agora importa apenas ver as ra-
zões que levavam a vereação e mais meia centena de pessoas que assistiram e assinaram 
a pedir a recondução de Francisco Cabral da Fonseca Cerveira e Cunha como Juiz de Fora.
A principal razão era que ele promovia e punha em execução “(…) muitas e muito interes-
santes obras públicas como são, o complemento da reedificação das Cadeias desta Vila, a 
fatura de calçadas, Pontes e Estradas, e o ter-se o dito atual Juiz de Fora proposto reedi-
ficar a Ponte de Zacarias a que já deu princípio, cuja Ponte se acha arruinada há mais de 
trinta anos, ao mesmo tempo que ela se faz indispensável para o frequente trânsito de todas 
as Comarcas desta Província”63

Esta passagem diz-nos claramente que a ponte de Zacarias estava arruinada há mais de 
trinta anos64, e as obras de reconstrução apenas tinham começado neste ano, daí apontar-
mos que a sua conclusão tenha acontecido já em 1808, ou até mais tarde, dependendo do 
tipo de intervenção, pois uns bons anos mais tarde ainda se continuará a falar do estado de 
ruína desta ponte.
Outra das obras referidas neste auto são as da Cadeia. Como vimos já, o assunto também 
era antigo e não resolvido e ainda em 1800, no auto de 20 de setembro, se procurava uma 
solução para este problema:
“Mais acordaram que com toda a brevidade se cuidasse na reedificação da Cadeia desta 
Vila, cujas ruínas têm causado um sensível obstáculo à boa administração da Justiça e que 
para as despesas da dita reedificação se concorreria com o que se pudesse do rendimen-
to dos Bens do Concelho, e na falta destes se poderia arrematar e vender para as ditas 
despesas em cada um dos Povos do Concelho uma daquelas lameiras, ou baldios que 
costumavam servir para pastos das crias dos mesmos povos enquanto durarem as ditas 
obras; e os que não tiverem destes baldios dariam a folha da Espiga para ser arrematada 
anualmente pela Câmara, e aplicado o seu produto para as mesmas despesas da Cadeia, 
sobre o que os Juízes Vintenários, e seus acórdãos farão cada um esta apresentação ao 
seu respetivo povo para na primeira Correição do Venamento (sic) Geral se proceder nas 
mencionadas arrematações”.65

60 — Idem, f.148v.
61 — Idem, f.155v a f.159v.
62 — Cf. Monteiro, Nuno Gonçalo (1993); in História de Portugal, dir. de José Matoso, Lisboa, Editorial Estampa, vol. 4, p.312.
63 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.156v.
64 — Este “mais de trinta anos” tanto podem ser trinta e cinco como quarenta, o que nos aproxima bastante do terramoto de 1755.
65 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.4r e f.4v.
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Como se pode constatar, mais uma vez a solução passava pela contribuição da população 
do concelho e é curioso este continuar de um certo espírito inventivo para arranjar dinheiro 
onde, de facto, ele não abundava.

Os baldios – uma história por contar.

As questões relacionadas com os gados, obras municipais, expostos, baldios, preços dos 
produtos essenciais, saúde e ensino são seguramente as que surgem mais vezes nos au-
tos de Câmara, não considerando, naturalmente, os episódios mais ligados à evolução da 
política nacional e as constantes situações de nomeações e aplicações de coimas.
Os autos da Câmara disponíveis no Arquivo Histórico Municipal e outros documentos re-
lacionados com arrematações, ou o próprio Tombo dos Bens do Concelho, permitem um 
grande levantamento dos terrenos Baldios e, pelo menos para muitos casos, perceber como 
foram desaparecendo ao longo do tempo.
Numa primeira análise sobre este assunto, já realizada há uns anos, considerámos que o 
desaparecimento dos baldios se tinha ficado a dever sobretudo à apropriação indevida dos 
mesmos, fruto do desleixo, incúria e até conivência dos poderes municipais mas, não ex-
cluindo estas situações, que também existiram, abandonámos essa opinião à medida que 
fomos efetuando a leitura de todos estes autos.
Na realidade, a Câmara Municipal era obrigada a estar atenta a estes bens do concelho, 
pois dos respetivos foros vinha uma parte significativa do dinheiro para o seu próprio funcio-
namento e ainda assim era sempre pouco. Por isso, desde 1791 até 1910, não têm conta as 
arrematações desses terrenos, mas também os emprazamentos, a venda, ou como agora 
exemplificaremos, a sua divisão pelas populações para obstar à miséria generalizada em 
que a maior parte vivia.
Esta história dos Baldios está por contar e não serão as notas que se seguem que esgo-
tarão o assunto. Antes pelo contrário, pretendem recolocá-lo, para que um dia possa ser 
adequadamente investigado.
Para dar apenas um exemplo da preocupação sobre os baldios, mas também do problema 
da apropriação indevida, referimos a deliberação do auto de 11 de abril de 1807: “Nesta 
requereu o Procurador do Concelho que sendo informado que nos campos do concelho se 
tinham feito tomadas consideráveis em prejuízo das rendas do mesmo requeria que o Pre-
sidente passasse a medir, e demarcar os mesmos campos, a fim de se restituir ao concelho 
as tomadas no que todos concordaram por ser determinação da Lei.”66 
Esta preocupação manifestada pelo Procurador do Concelho deixa também perceber que, 
pelo menos nesta época, ainda continuariam a existir muitos terrenos que eram proprie-
dade do concelho, apesar dos que já tinham sido divididos pelas populações, como vere-
mos adiante. Mas o texto revela também uma das razões que terão levado à apropriação 
indevida dos terrenos, ou seja, o desconhecimento dos seus limites, sem o qual não seria 
possível evitar tais abusos.
Os emprazamentos poderão ter sido outra das formas que levaram ao desaparecimento de 
muitos baldios.
Recorde-se que o emprazamento significava uma situação de longa duração, normalmente 
de duas ou três gerações. As grandes mudanças políticas da primeira metade do século XIX 
e os efeitos que tiveram na desorganização e pouco regular funcionamento das Câmaras 
Municipais, bem como a falta de registos, contribuíram para que muitos dos emprazamen-
tos acabassem por cair no esquecimento e resultassem em propriedade privada.
No período a que nos referimos há vários exemplos de emprazamento, quer a instituições, 
quer a particulares.

66 — Idem, f.154r.
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Escolhemos dois deles, um de 1801 à Confraria do Santíssimo Sacramento da Gouveia e 
outro em 1803, a um particular de nome Bernardo José de Almeida, da Vila.
O primeiro deles é também importante por nos dar a conhecer a existência de uma Confra-
ria do Santíssimo Sacramento, em Gouveia, instituição de que até agora não conhecemos 
mais registo a não ser este, desconhecendo-se até quando existiu.
Como este auto vai nos documentos anexos, resume-se o assunto: a referida Confraria 
tinha pedido ao Desembargo do Paço para emprazar um terreno baldio e lameiras na Gou-
veia e obteve provisão para tal, desde que o Concelho, entenda-se a Câmara, declarasse 
que o terreno era seu e que pretendia emprazar. A decisão foi que sim e aponta-se uma 
razão que tem a ver com o desleixo dos arrendatários anuais. É evidente que à Câmara 
interessava mais um valor fixo anual e durante um longo período do que arrematar anual-
mente. O emprazamento facilitava a elaboração dos orçamentos anuais, como é evidente, 
desde que a medida não se perdesse no tempo até desaparecer o pagamento e o terreno!
O segundo exemplo é em relação a um privado, circunstância que era a mais habitual, 
embora neste exemplo as populações não fossem tão recetivas como para casos como o 
anterior. Neste caso concreto tratava-se de um pequeno lameiro na zona do Vale do Boi, 
termo da Vila e que pegava com propriedades do requerente já identificado. Reconheceu a 
Câmara “que nenhuma utilidade causa ao concelho por não haver quem nele lance para o 
cultivar e só assim poderá resultar de alguma utilidade emprazando-se nele o requerente; e 
por isso tanto o Corpo da Câmara, Nobreza e Povo sendo para isso convocados e ouvidos 
consentem no dito emprazamento.”67

Na realidade, para além do Juiz de Fora, Francisco Afonso Ferreira, dos vereadores, João 
Luís Dobrões, Francisco José de Almeida Ferraz e Manuel José da Silva e do Procurador 
do Concelho, Manuel António Domingues, a Nobreza e Povo resumiu-se a cinco pessoas, 
sinal de que o assunto não era realmente polémico.
Contudo, a mudança nos baldios que mais nos interessa agora analisar é aquela que ocor-
reu em 8 de maio de 1802 e da qual resultou o desaparecimento de uma parte muito subs-
tancial dos bens do concelho em matéria de propriedade agrícola.
Como o assunto abrange vários autos, embora com a mesma data, cuja inclusão na íntegra 
seria exagerada para esta publicação, optámos por colocar nos documentos apenas a parte 
que explica a razão deste processo, que foi implementado pelo próprio Príncipe Regen-
te (futuro D. João VI) através do Desembargo do Paço e não propriamente pela Câmara 
Municipal. Veja-se, por isso, o texto relativo ao auto de 8 de maio de 1802 que abaixo se 
apresenta.
Comecemos por registar que esta divisão dos baldios pelas populações foi levada tão a 
rigor que as sessões tiveram a presença do próprio Corregedor da Comarca de Moncorvo, 
Francisco de Assis da Fonseca, que era o mais alto representante régio nesta zona, seguin-
do-se-lhe os Juízes de Fora, também de nomeação régia e que mantinham a presidência 
das Câmara em que tinham alçada. Depois deles ainda existia o Procurador do Concelho, 
também de nomeação régia e só depois os vereadores, nesta época igualmente nomeados.
Como se pode ler no documento já referido, a questão da divisão dos Baldios pelas popu-
lações começou fora do concelho e foi motivada por um pedido dos habitantes de Contins 
(Mirandela) ao qual o Príncipe Regente atendeu, por Decreto de 8 de abril de 1801, alar-
gando depois a mesma medida a outras localidades que o desejassem fazer, em Agosto 
do mesmo ano, tendo em conta os seguintes requisitos: “preferindo primeiro aos que não 
têm coisa alguma de sua; segundo aos pais que houverem militado ou que tiverem filhos no 
meu Serviço Militar; terceiro aos que possuírem bens mas que não excedam a cem mil reis 
de fundo, e verdadeiro valor.”68

Como se referiu, em Alfândega da Fé esta divisão dos Baldios decorreu em maio de 1802, 
67 — Idem, f.70v e f.71r.
68 — Idem, f.30r.
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para as localidades de Vilarelhos, Santa Justa e Gouveia. Nos anos seguintes não encon-
trámos nenhuma divisão destas para outras localidades, mas também já ficou dito que não 
existem atas de 1809 até 1828.
Os registos da divisão dos Baldios efetuada nas três povoações referidas contêm o número 
da sorte, a sua área e a pessoa a quem foi entregue.
Para esta nossa abordagem não interessa apresentar individualmente as 149 partes sor-
teadas. As áreas de cada sorte não são as mesmas, dependendo dos avaliadores e repar-
tidores, que tiveram em consideração a qualidade dos terrenos, mas no geral estaremos a 
falar de uma área global na ordem das 180.000 varas quadradas69. A maior parte das sortes 
atribuídas não tinha, por isso, uma área significativa, tratando-se mais de atribuir a esta po-
pulação pobre um pequeno espaço que pouco mais daria para ter horta e algumas árvores. 
Em Vilarelhos foram contempladas 78 pessoas, com sortes que andavam pelas 750 varas 
quadradas, em Santa Justa 26 pessoas, com sortes a rondar apenas as 400 varas quadra-
das. Desta regra foge um pouco a situação de Gouveia, pois aí as sortes eram constituídas 
por três terrenos, um dos quais na Serra, pelo que a média das sortes andou pelas 2.400 
varas quadradas.    

Saúde pública, um problema difícil de resolver.

O que sobre este assunto aqui deixaremos são algumas referências acerca de outro dos 
temas da vida do concelho sobre o qual pouco ou nada se escreveu, sobretudo por não 
haver conhecimento de que os autos da Câmara contêm bastantes informações sobre o 
chamado partido Médico.
Por partido Médico, designação que ainda hoje se pode utilizar, entendem-se médicos que 
estabelecem um contrato de prestação do seu serviço profissional mediante condições pré-
-estabelecidas.
A prática municipal de contratar médicos vem já do século XVI, mas para o concelho de 
Alfândega da Fé e com base na documentação do AHM só poderemos apresentar o ano de 
1795 como aquele em que aparece a primeira contratação do “Cirurgião”. 
Este “Cirurgião” chamava-se José Burel Sarmento e era de “Nação Castelhana”, como se 
refere no auto que identifica a nomeação e que não tem data, mas deve corresponder a 
uma sessão da Câmara realizada entre maio e junho desse ano.
Nesse mesmo auto estabelecem-se as regras: “com a condição de o dito nomeado não sair 
fora do concelho sem licença do senado; e sempre os enfermos do mesmo concelho serão 
em preferência aos de fora”.70

O regulamento do partido Médico há de desenvolver-se ao longo do século XIX, até atingir 
a obrigatoriedade do tratamento gratuito aos doentes pobres e às crianças expostas. E as 
discussões em torno das nomeações também irão subir à medida que cresceu o interesse 
salarial destes contratos municipais.
A nomeação de José Burel Sarmento em 1795 tinha resultado da necessária Provisão Ré-
gia, mas talvez por ser de origem Castelhana, em 1801 a Câmara é obrigada a explicar a 
contratação do médico.
Não esqueçamos que em janeiro desse ano a França e a Espanha tinham dado um ulti-
mato a Portugal para que abandonasse a aliança com Inglaterra e fechasse os portos aos 
navios britânicos e que em fevereiro se dá a declaração de guerra da Espanha a Portugal, 
que resultará no tratado de Badajoz, pelo qual a cidade de Olivença ficou definitivamente 
espanhola.
Neste contexto ter um médico municipal de origem castelhana não seria propriamente uma 
situação bem vista. Mas a Câmara respondeu coerentemente, argumentando “que eles 
69 — A Vara linear equivale a 1,1 metros.
70 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.92v.
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oficiais da Câmara atendendo à extrema necessidade em que se achava este Concelho 
de Cirurgião que houvesse de curar as enfermidades respetivas à dita arte nomearam ao 
requerente José Burel Sarmento Cirurgião aprovado por acharem que nele concorria toda a 
capacidade, e requisitos necessários para servir neste concelho o seu ofício dando-se-lhe 
o competente partido tudo na forma da Régia Provisão concedida a esta Câmara, e que lhe 
dá faculdade para fazer semelhante nomeação (…)”71

Não se encontra nenhuma referência que permita saber se este médico se manteve, se foi 
exonerado, ou qualquer outra situação.
Sabemos é que em 20 de agosto de 1803 entra ao serviço novo “Cirurgião”, português e 
natural de Sambade, Félix Manuel Pinto.
A nomeação, como era habitual nesta época (mais tarde estará dependente de parecer 
do Governo Civil), sustentava-se numa Provisão Régia, estando definidos o salário (que 
não se indica) e as regras de funcionamento do partido Médico, que continuam a ser muito 
ligeiras: “para servir e exercer o seu ofício de Cirurgia nesta Vila e seu concelho e poderá 
haver o salário arbitrado na mesma Provisão que será lançado no cabeção das Sisas como 
a mesma determina no lançamento do ano próximo futuro; porém não poderá sair do conce-
lho sem licença do Senado e os internos deste serão sempre preferidos a quaisquer outros 
sendo obrigado outrossim a fazer a sua residência nesta Vila de Alfândega.”72

Como vimos anteriormente, a propósito das obras municipais, em janeiro de 1807 é referida 
a morte do médico do partido da Vila e nós supomos que só possa ser este de que estamos 
a falar, pois no mesmo ano, em 6 de junho, é nomeado Francisco Bernardo Alves Ferreira.
Este último auto referido adianta ainda outro assunto que importa referir. Os partidos Mé-
dicos não existiam apenas ao nível do concelho. Havia freguesias que pela sua dimensão 
e posses dos seus habitantes também podiam ter o seu partido Médico e assim acontecia 
com a Cardanha, ao tempo ainda dentro do concelho de Alfândega da Fé.
No entanto, os moradores da Cardanha não andavam muito contentes com o seu “Cirur-
gião”, a quem acusavam de só atender quem lhe convinha, e não permitia que a população 
fizesse partido com outro. As queixas chegaram à sessão da Câmara e resultaram numa 
deliberação que não deixava muita margem ao “Cirurgião” António Pereira Feijó: que “fosse 
notificado para aceitar um de dois meios: ou avencionar-se (sic) com todos os ditos morado-
res curando a todos sem exceção de pessoa uma vez que queriam pagar-lhe a sua avença, 
ou a não conservar um só dos partidos que ainda está percebendo ficando livre ao Povo o 
fazerem partido a outro qualquer com quem hajam de contratar-se.”73  

O estado do país.

Como é evidente, dentro do objetivo e espírito destas notas não cabem grandes abordagens 
pois elas estão direcionadas sobretudo para a divulgação documental do AHM, deixando a 
análise, a crítica e a produção histórica propriamente dita para outros contextos de trabalho.
Por essa razão, ao colocarmos esta nota sobre o estado do país pretendemos apenas 
destacar a forma como em Alfândega da Fé se encarou a medida tomada a nível nacional 
para angariar dinheiro que pudesse sustentar o esforço militar, face à iminência de guerra.
Recordemos apenas o que já se disse anteriormente sobre a declaração de guerra da 
Espanha a Portugal e acrescentemos as urgentes medidas que tinham de se tomar face 
ao posicionamento que o nosso país estava a tomar no quadro Europeu, com epicentro no 
conflito entre a França napoleónica e a Inglaterra e a ameaça real de invasão Francesa do 
nosso território, o que acabaria por acontecer, embora um pouco depois deste episódio que 
vamos relatar de forma sucinta.

71 — Idem, f.11v e f.12r.
72 — Idem, f.71r e f.71v.
73 — Idem, f.163r.
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Em março de 1801 lança-se novo empréstimo público e o assunto chega à sessão da Câ-
mara em 14 de junho. Este auto também se apresenta na íntegra nos documentos, pelo que 
retiramos dele o essencial da questão.
O concelho, mais uma vez, acusava a sua pobreza, a falta de recursos para as necessida-
des mais básicas, as dificuldades da grande maioria da população e se alguns eram, para a 
dimensão e realidade local, mais abastados, não eram suficientemente fortes para aguen-
tarem empates de capital para uma subscrição pública em valores que tivessem alguma 
visibilidade.
Isso mesmo transparece deste auto, onde se revela consciência da crítica situação que se 
vivia, e se aceita o recurso que está a ser utilizado. Também não recusam fidelidade, pa-
triotismo e disponibilidade para empenharem as próprias pessoas, mas…”os Patrimónios 
de cada um ainda os dos mais abastados eram tão abas (sic) digo tão limitados, e de tão 
ténue rendimento, que deduzidas as inescusadas (sic) despesas, jamais podiam liquidar 
uma soma igual à estabelecida para cada ação do dito Empréstimo (…)”74

Diga-se, em abono da verdade, que pode haver algum exagero na justificação. No entanto, 
pelo que fomos vendo anteriormente em relação a outras situações, a realidade do conce-
lho não andaria muito longe desta que agora se descreve.

Com as Invasões Francesas à porta

Em novembro de 1807 o exército Francês, comandado por Junot, entrou em Lisboa. Estava 
consumada a primeira de três Invasões Francesas.
A análise deste período na perspetiva do que se passou no concelho de Alfândega da Fé 
através dos autos das sessões da Câmara é uma grande desilusão pois o livro onde os 
acontecimentos eventualmente se poderiam relatar termina em 6 de julho de 1808, pelo que 
só temos alguma informação para a primeira daquelas invasões.
Perante estes poucos elementos, mas onde ainda encontraremos alguns pormenores inte-
ressantes, sigamos os acontecimentos cronologicamente, tal como se encontram no referi-
do livro dos autos da Câmara.
-4 de janeiro – Juramento dos Juízes Almotacés.
-3 de fevereiro – Auto de posse e juramento aos novos oficiais da Câmara dado pelo Juiz 
de Fora, Francisco Cabral da Fonseca Cerveira.
Foram nomeados os seguintes vereadores: João Manuel Borges de Campos, José Maria 
de Azevedo e José António Esteves Sousa.75 O Procurador do Concelho era Manuel Antó-
nio Dobrões.
O auto não refere nada do que se passava a nível nacional, mas talvez exista uma razão 
para isso, fundada na proclamação do general Taranco (espanhol) do dia 13 de dezembro, 
feita no Porto, em que “recomendou aos habitantes do Minho e Trás-os-Montes que vives-
sem quietos e tranquilos na confiança de que o seu exército os não incomodaria nas suas 
leis, usos e costumes”.76

-7 de março – Auto para posse ao novo Vereador que veio nomeado pelo Desembargo 
do Paço e que era Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento, da Vila. Verifica-se 
assim que José António Esteves Sousa sai da vereação.
Este auto merece algumas considerações pela forma como está escrito e por algumas par-
tes que estão rasuradas.

74 — Idem, f.17r e f.17v.
75 — A pauta de nomeação trazia o nome deste vereador incorreto, mas tomou posse até se resolver a questão.
76 — Neves, José Acúrcio (2008); História Geral da Invasão dos Franceses em Portugal e da Restauração deste Reino, Santa 
Maria da Feira, Edições Afrontamento, p. 113. (Importante referir que a primeira edição é de 1810/1811, escrita por quem viveu os 
acontecimentos. Parte da informação de Francisco Manuel Alves é retirada desta obra.)
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O auto foi aberto da seguinte forma: “Em nome de Sua Majestade o Imperador dos France-
ses Rei da Itália Protetor da Confederação do Reino”77

Estas duas linhas de texto estão rasuradas e na parte relativa à abertura do auto, no mesmo 
fólio, também foi rasurada a palavra “Senhor”, referente ao Imperador Francês.
Como se verá, existem outras rasuras nos autos que se seguem e consideramos que isso 
foi feito nesta mesma época e não posteriormente, embora esta última hipótese não seja 
de excluir.
Regressemos a este auto de 7 de março, que trata apenas da posse do novo vereador, sem 
qualquer alusão aos acontecimentos políticos e militares que estavam a abalar o país, nem 
sequer à fuga do Príncipe Regente para o Brasil, que tinha ocorrido poucos dias antes de 
Junot entrar em Lisboa.
A provisão de nomeação deste novo vereador já é efetuada por um Desembargo do Paço 
controlado pelo general francês, de forma efetiva, desde fevereiro e escreve-se assim: “Aí 
o dito Ministro Presidente apresentou uma Provisão que em nome de Sua Majestade o 
Imperador dos Franceses Rei de Itália Protetor da Confederação do Reino, o General em 
Chefe do Exército Francês em Portugal lhe tinha enviado pelo Tribunal do Desembargo do 
Paço em virtude de uma conta que o dito ele ministro Presidente tinha dado da falha de um 
vereador78 dos que tinham vindo eleitos na Pauta do presente ano e nela foi o dito Senhor 
servido nomear a Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento desta Vila.” 79 Segue-
-se o juramento, na forma do costume.
É curioso que esta referência ao Imperador Francês não foi rasurada, talvez por ter passado 
despercebida.
Neste mesmo auto a nova vereação ainda tratou de nomear o Depositário Geral da Déci-
ma, cargo que era ocupado por Manuel António Dobrões, agora Procurador do Concelho. 
Nomearam António Joaquim de Azevedo, também da Vila.
Aparentemente, tudo parecia correr com normalidade e os efeitos da invasão ainda não se 
fariam sentir no concelho, embora seja certo que todos estavam atentos, particularmente 
os membros da elite política local, defensores da monarquia e do Príncipe Regente, como 
parece que ainda eram estes que acabavam de entrar para a vereação, incluindo aquele 
último vereador, cuja nomeação provocou a saída do anterior.
-28 de março – O auto trata apenas de questões relacionadas com coimas passadas a 
duas pessoas (Francisco José Ferreira, da Ferradosa e Domingos Romano da Eucísia) por 
causa de rebanhos de gado e ainda da nomeação dos Juízes Almotacés, que passaram a 
ser José António Esteves e Manuel Luís da Fonseca, ambos vereadores no ano anterior. 
A parte da introdução deste auto está igualmente rasurada em duas linhas onde se escre-
veu “por Sua Majestade Imperial e Real”.
-31 de março – Neste curto auto refere-se apenas a nomeação do Escrivão dos Testamen-
tos e Achadas de Vilarelhos, que recaiu em Diogo Meireles.
Mais uma vez se encontra rasurada a parte onde se escreveu “Sua Majestade Imperial e 
Real”.
-1 de maio – Outro auto curto que trata apenas da aferição das medidas utilizadas no con-
celho em relação às de Lisboa, constatando-se que a daqui excedia aquela em 10%!
Aparece novamente rasurada a parte da referência ao Imperador Francês.

77 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.175r.
Após a chegada a Lisboa, em novembro de 1807, Junot tinha publicado uma declaração em que se declarava Protetor do Reino, 
contra os Ingleses, evidentemente.
78 — A falha detetada consistia apenas numa troca de nomes. Aparecia um vereador com o nome de João António Esteves 
Sousa, quando deveria ser José António Esteves Sousa e isto foi o bastante para causar a alteração referida neste auto.
79 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.175r.
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-22 de junho – Auto “em que o Presidente, e mais oficiais da Câmara Proclamaram a Legí-
tima Autoridade, e Governo do Príncipe Regente Nosso Senhor que Deus Guarde”.80 
Este é o documento que verdadeiramente atesta a posição do concelho de Alfândega da Fé 
sobre os acontecimentos relacionados com a primeira invasão francesa, mas veremos que 
a data pode induzir em erro.
O assunto não aparece por acaso. As medidas tomadas por Junot tinham desencadeado, 
desde muito cedo, uma onda de protestos em todo o país e dentro deles destaca-se o le-
vantamento de Bragança, em 11 de junho, dirigido pelo governador das armas da província 
de Trás-os-Montes, o general Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda81. É na sequência deste 
levantamento, referido no próprio auto, que a Câmara decide assumir o apoio ao Príncipe 
Regente.
Na realidade, o país estava a reagir à ocupação estrangeira comandada pelo general Ju-
not, que “tinha bem consciência de que a vontade da população lhe era hostil” 82 e, quando 
este auto foi escrito, não só tinha decorrido o levantamento de Bragança como já se tinha 
formado, no dia 18, a Junta Suprema do Reino, presidida pelo bispo do Porto, D. António 
de Castro.
O texto completo deste auto segue nos documentos, bastando deixar aqui a sua parte ini-
cial e que, confrontada com as datas que apresentámos, revela, aparentemente, alguma 
dificuldade de comunicação, pois não se fala ainda do levantamento do Porto e da criação 
da referida Junta Suprema do Reino: “Ali por ele dito ministro foi dito, e proposto que por 
pessoas fidedignas à sua, notícia tinha chegado ter-se Aclamado o Augusto e Real nome 
do Príncipe Regente Nosso Senhor na cidade de Bragança, e que a seu exemplo o mesmo 
se tinha praticado na Vila de Torre de Moncorvo, cabeça desta Comarca, e em outras desta 
Província.”83

Registe-se a rápida adesão da maior parte das Vilas da Comarca e da Província, identi-
ficadas neste auto, circunstância que certamente terá ajudado à tomada de posição do 
concelho de Alfândega da Fé.
No entanto e sem pretendermos fazer a história completa destes acontecimentos, não fica-
ria esta crónica completa sem se referir que os autos das sessões da Câmara apenas nos 
indicam o que neles fica escrito, com as datas da sua realização, ficando omisso, quase 
sempre, o que efetivamente estava a acontecer fora dessas reuniões institucionais. E como 
este é um exemplo perfeito do que acabamos de afirmar, adiantaremos que das poucas 
vezes que este concelho figura diretamente envolvido nas questões nacionais esta é uma 
delas. Isto mesmo se depreende do que se recolhe na Gazeta de Lisboa, segundo a qual o 
concelho, juntamente com Moncorvo e Mirandela aderiram a esta restauração de 1808 em 
17 de junho84 pelo que o auto da sessão da Câmara que estamos a acompanhar deve ser 
entendido como confirmação dos factos já ocorridos e não como o início de uma tomada 
de posição. 
A data apontada na Gazeta de Lisboa pode até não ser a correta e tratar-se do dia seguinte, 
18 de junho, um dia depois da tomada de posição de Moncorvo.
Regressando aos nossos documentos e ao auto de 22 de junho, sublinhe-se que embora 
nele se refira a presença de outras pessoas o mesmo só está assinado pelo Juiz de Fora, 
Vereadores e Secretário da Câmara.

80 — Idem, f.180r.
81 — Nascido em Bragança (1735-1814) foi um dos grandes obreiros da resistência portuguesa à invasão francesa. Militar desde 
os 27 anos de idade, tem uma história de vida atribulada, que incluiu uma condenação à morte, não executada, e o envio para o 
Brasil em 1765, com um nome falso, mas onde exerceu importantes cargos militares e políticos. Regressou a Portugal em 1783, 
recebeu o título de Fidalgo da Casa Real e foi nomeado Governador das Armas de Trás-os-Montes.
82 — Serrão, Joaquim Veríssimo (1984); História de Portugal, Editorial Verbo, vol. VII, p. 39.
83 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.180r e f.180v.
84 — Cf. Serrão, (1984); ob. cit., vol. VII, p. 43.
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-6 de julho – “Auto de Câmara de 6 de Julho para o qual o Senado da mesma se sujeitou à 
Junta do Supremo Governo do Porto.”85

Referimos já a data de criação desta Junta e pela data deste auto verificamos que se ha-
viam passado 18 dias. Pode parecer demasiado tempo e o facto explicar-se com os fracos 
meios de comunicação da época, certamente agravados num contexto tão complexo como 
o que se vivia. Aliás, acreditando no que se escreveu no próprio auto, a notícia nem sequer 
teria chegado oficialmente, pois diz-se que “agora lhe constava achar-se erigida na Cidade 
do Porto uma Junta do Supremo Governo (…)”. 86 Mais uma vez há que ter em atenção as 
limitações informativas dos documentos, particularmente daqueles em que são tomadas 
posições políticas, cuja escrita certamente obedecia a alguns cuidados e precauções, não 
fossem as coisas correr ao contrário…Mas existe fundamentação documental para dizer 
que o concelho de Alfândega da Fé aderiu à Junta Suprema do Porto muito antes deste 
auto de 6 de julho de 1808,87 o que faz toda a diferença e revela um acompanhamento muito 
mais próximo dos acontecimentos nacionais por parte desta gente nordestina.
Termina com este auto, que também se apresenta na íntegra, a possibilidade de acompa-
nharmos o percurso do concelho neste período das Invasões Francesas.

85 — AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal-1800-1809”, f.182r.
86 — Idem, f.182r.
87 — Cf. Serrão, (1984); ob. cit., vol. VII, p. 44. Veja-se igualmente, para complementar estas informações, Alves, Francisco 
Manuel (2000); Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Edição da Câmara Municipal de Bragança, Instituto 
Português de Museus e Museu Abade de Baçal, tomo I, pp.127-136.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

138

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e um anos aos dez dias 
do mês de Fevereiro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e casas aonde se costuma fazer 
Câmara aonde estavam o Doutor João Nogueira da Silva Juiz de Fora com alçada nesta dita 
Vila, António Joaquim de Sousa Menezes, Joaquim José Pimentel, José António Esteves, verea-
dores, e o Procurador do Concelho João Bernardo Cordeiro que todos atualmente servem pelo 
Príncipe Regente Nosso Senhor que Deus guarde.
Aí estando juntos os ditos oficiais, Nobreza, e Povo convocados para este ato perante todos foi 
apresentada por ele dito ministro uma ordem dirigida do Doutor Provedor desta Comarca que 
mandava que os sobreditos oficiais Nobreza, e Povo em virtude da Provisão Régia inserta na 
mesma dessem a sua resposta sobre o requerimento que o Juiz, e Mordomos da Confraria do 
Santíssimo Sacramento do lugar da Gouveia deste concelho fizeram ao Tribunal do Desembargo 
do paço a fim de se emprazarem em um baldio, e lameiras que o Concelho e Câmara desta 
Vila tem e possui no dito lugar. E logo depois de tomados e ouvidos os pareceres dos sobreditos 
oficiais Nobreza e Povo sobre o contido no sobredito requerimento uniformemente Acordaram, 
e responderam: que era certo que a Câmara e Concelho desta Vila se acha senhor e possuidor 
do dito baldio e oliveiras que costuma arrendar anualmente em benefício do mesmo concelho, 
e Terça Real: que também era verdade que o dito baldio e árvores pela negligência e má cul-
tura dos arrendatários se achava deteriorado assim nas paredes, como nas árvores e que por 
isso seria mais conveniente o aforar-se porque deste modo ficava o concelho com o prédio de 
rendimento certo anualmente, uma vez que seja aforado com pensão correspondente ao seu 
merecimento procedendo-se para isso a todas as diligências da Lei e do estilo. 
E por esta maneira disseram que haviam por respondido ao requerimento dos requerentes, sem 
embargo do que Sua Alteza Real Determinará o que for servido, e houver por bem, e assinaram 
lido por mim Francisco José de Azevedo e Moura Escrivão da Câmara que o escrevi.

Assinaturas (12)
João Nogueira da Silva; Joaquim José Pimentel; José António Esteves; João Bernardo Cordeiro; José 
António Santos; Costa Macedo; Manuel Luís da Fonseca, Bernardo José de Almeida; António Reboredo 
Leitão de Pina.
A rogo: do Juiz – João Vilares; do segundo [Juiz substituto] Bento José; do legítimo [Juiz] Manuel Correia.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e um anos aos dezassete 
dias do mês de Março de mil digo do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé, e Casa aonde 
se costuma fazer Câmara aonde estavam o Doutor João Nogueira da Silva Juiz de Fora com al-
çada nesta Vila e seu concelho, António Joaquim de Sousa Menezes, Joaquim José Pimentel, e 
José António Esteves Vereadores e o Procurador do Concelho João Bernardo Cordeiro que todos 
atualmente servem pelo Príncipe Regente Nosso Senhor que Deus Guarde.
Ali juntos em ato de Câmara a fim de darem sua resposta sobre o requerimento do Cirurgião 
José Burel Sarmento inserto na ordem dirigida do Doutor Corregedor desta Comarca em virtude 
da Régia Provisão copiada na mesma: responderam que eles oficiais da Câmara atendendo 
à extrema necessidade em que se achava este Concelho de Cirurgião que houvesse de curar 
as enfermidades respetivas à dita arte nomearam ao requerente José Burel Sarmento Cirurgião 

Documentos

(AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.8r e f.9r.)
 
“Auto de Câmara de 10 de Fevereiro”

1.

(AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.11v a f.12r.)

“Auto de Câmara a que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora como Presi-
dente e os mais oficiais da mesma adiante assinados.”

2.
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aprovado por acharem que nele concorria toda a capacidade, e requisitos necessários para 
servir neste concelho o seu ofício dando-se-lhe o competente partido tudo na forma da Régia 
Provisão concedida a esta Câmara, e que lhe dá faculdade para fazer semelhante nomea-
ção, a qual sendo Sua Real Alteza servido haver por bem confirmá-la, que lhe parecia seria de 
utilidade a todo este concelho, e mais terras circunvizinhas. E por esta maneira houveram por 
dada sua resposta que assinaram lida por mim Francisco José de Azevedo e Moura Escrivão da 
Câmara que a fiz.

Assinaturas (4)
José Nogueira da Silva; António Joaquim de Sousa Menezes; Joaquim José Pimentel; João Bernardo 
Cardoso.

Nesta vereação propôs o Doutor Juiz de Fora desta Vila de Alfândega da Fé, e seu termo 
João Nogueira da Silva perante os Senadores abaixo assinados, e um grande número de pes-
soas do Clero, Nobreza e povo, convocados para este ato, o Aviso do Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho de sete de Março deste ano comunicado pelo Doutor 
Corregedor desta Comarca e compreendendo o plano do empréstimo e Lotaria mencionada 
no mesmo Aviso; e depois de fazerem à face de todos uma demonstração enérgica da crítica 
conjuntura atual, e urgentes circunstâncias, que ocasionavam aquele recurso, bem capazes de 
excitar, e promover os sentimentos de zelo, fidelidade e patriotismo próprios da Nação para com 
o nosso Augusto Príncipe; os assistentes responderam: que os seus ânimos se achavam dispostos 
para pronta, e fielmente concorrerem em socorro do seu Príncipe, e do Estado, tanto com suas 
pessoas, como com suas fazendas; porém que os Patrimónios de cada um ainda os dos mais 
abastados eram tão abas (sic) digo tão limitados, e de tão ténue rendimento, que deduzidas as 
inescusadas despesas, jamais podiam liquidar uma soma igual à estabelecida para cada ação 
do dito Empréstimo, sem que muito unidos concorram para uma só: À vista do que determina-
ram que se algum por si, ou de sociedade se deliberasse à assinatura de alguma ação o fizesse 
no termo de oito dias para se formar a declaração ordenada no mesmo Aviso, e se remeter ao 
Doutor Corregedor da Comarca, na forma do outro de quinze de Abril próximo passado, e que 
neste caso de haver alguma subscrição aprovam para recebimento da entrada a Francisco 
Dinis desta Vila formando-se Livro para os competentes assentos, e assinaram lido por mim Fran-
cisco José de Azevedo e Moura Escrivão da Câmara que o escrevi.

Rubricas (5)
Nogueira; Figueiredo; Morais; Dobrões; Sá.
(Após estas rubricas tem escrito o seguinte: “Visto em correição em 1801” e a rubrica do Corregedor, 
“Fonseca”)

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dois anos aos oito dias 
do mês de Maio do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e Casas da Câmara dela aonde 
se achava presente o Doutor Desembargador Francisco de Assis da Fonseca do Desembargo 
de Sua Alteza Real o Príncipe Nosso Senhor, e seu Corregedor com alçada nesta Comarca de 
Moncorvo.
Aí sendo presentes com ele ministro os oficiais da Câmara desta Vila, e os moradores do lugar de 
Vilarelhos que entravam na divisão dos Baldios do mesmo para efeito de se proceder à abertura 
de escrutínio das sortes que para esse fim se achavam dentro de uma urna em consequência 
das Provisões dirigidas pela Mesa do Desembargo do Paço a esta Câmara das quais o teor, e 
forma é o seguinte.

(AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.17r a f17v.)

“Auto de Câmara e Vereação de 14 de Junho de 1801”

3.

(AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.29r a f.32v.)

“Auto de Abertura de Escrutínio feito na presença do Doutor Corregedor des-
ta Comarca, e oficiais da Câmara desta Vila.”

4.
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«1ª – Dom João por Graça de Deus Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves d’aquém e 
d’além mar em África e da Guiné.
Faço saber a vós Corregedor da Comarca de Moncorvo que por quanto sendo-me presente 
que no povo de Contins termo de Mirandela dessa Comarca existe um grande Baldio, que se 
estende até à mesma Vila, e que a maior parte dos moradores são pobres sem ter de que susten-
tar-se pois que apenas cinco ou seis entre vinte e cinco vizinhos se podem contar Proprietários, 
os quais com os Rendeiros dos ausentes é só que desfrutam as pastagens do mesmo Baldio, de 
que outros podem muito pouco aproveitar-se por falta de bens e meios. Sou servido enquanto 
se não expedem as providências que a este respeito tenho determinado para prover o adian-
tamento da Cultura nessa Câmara, que nomeiem quatro louvados de distância pelo menos de 
quatro léguas, e que não tenham relação ou parentesco com os moradores de Contins para 
unanimemente de acordo avaliarem e dividirem o referido Baldio em tantas sortes, quantos 
forem os moradores pobres, preferindo primeiro aos que não têm coisa alguma de sua; segundo 
aos pais que houverem militado88, ou que tiverem filhos no meu Serviço Militar; terceiro aos que 
possuírem bens mas que não excedam a cem mil reis de fundo, e verdadeiro valor. Feito este 
exame convocareis a Câmara e presente a mesma abrireis o escrutínio, no qual lançareis à vista 
da mesma Câmara, e Povo os nomes dos moradores que hão de ter a sorte no Baldio; e por um 
inocente depois de serem bem movidos os bilhetes, fareis tirar sucessivamente até se completa-
rem os números das sortes. Nos livros da Câmara fareis lançar em assento o número que tocou 
a cada um com as varas quadradas de terra que lhe pertencem para lhe servir de título para 
o futuro em todos os contratos, que houver de celebrar, inibindo que se lhe imponha Foro, ou 
algum outro reconhecimento do Concelho; porque pertencendo ao Povo o logramento, é a 
Cultura o melhor, e o que mais interessa geralmente ao mesmo Povo. As árvores com tudo que se 
acharem plantadas nas ditas porções ficarão pertencendo aos novos senhorios depois de terem 
eles indemnizados seus donos na conformidade do Alvará de nove de julho de mil setecentos e 
setenta e três, parágrafo onze. E os referidos novos proprietários se obrigarão por Termo à cultura 
da sua porção; ou a vendê-la, ou trespassá-la com todo o domínio a quem aproveite tudo den-
tro em dez anos, de baixo de pena de lhe ser tirada, e dada a quem a cultive preferindo sempre 
entre os do Povo o soldado que tiver dez anos de serviço. E vós e os vossos sucessores examina-
rão em todas as Correições o estado de aproveitamento das ditas terras assim dadas para que 
no caso de negligência se proceder na forma da lei. Fareis registar esta Real Ordem nos registos 
dessa mesma Correição, e da sobredita Câmara para constar a todo o tempo. Tendo-o assim 
entendido, o devolvereis assim executado me dareis conta pela Mesa do meu Desembargo do 
Paço. O Príncipe Nosso Senhor o mandou em seu Real Decreto pelos Ministros abaixo assinados 
do seu Conselho e seus Desembargadores do Paço. Baltazar Bezerra Lima o fez em Lisboa a vinte 
de Abril do ano de mil oitocentos e um. Gonçalo José da Costa de Soto Maior o fez escrever. 
Manuel de Nicolau Esteves Negrão. José Bernardo da Gama e Ataíde. Por Decreto de Sua Alteza 
Real de oito de Abril de mil e oitocentos e um e Despacho do Desembargo do paço de vinte e 
quatro do mesmo mês e ano.
2ª – Dom João por Graça de Deus Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves d’aquém e 
d’além mar em África e da Guiné.
Faço saber a vós Corregedor da Comarca de Moncorvo, que tendo presente o saudável efeito 
que tem produzido a Providência determinada pelo Decreto de oito de Abril do presente ano 
para a divisão do Baldio de Contins termo de Mirandela dessa Comarca deferindo às suplicas 
dos moradores das outras terras dessa Comarca que se acham nas mesmas circunstâncias sou 
servido ampliar a dita providência em benefício dos moradores das ditas terras para a que se 
proceda à divisão dos Baldios pelo referido Decreto. Pelo que mando-vos que procedais pela 
ordem de vinte e oito de Abril digo que procedais à divisão dos sobreditos Baldios à maneira 
que vos foi determinado pela ordem de vinte e oito de Abril precedente a respeito da divisão do 
Baldio de Contins. Cumpri-o assim e de o havereis executado me dareis conta pela Mesa do De-
sembargo do Paço por mão do Escrivão da Câmara da dita Mesa Gonçalo José de Soto Maior.
O Príncipe Nosso Senhor o mandou pelos Ministros abaixo assinados do seu Conselho e seus 
Desembargadores do Paço em seu Real Decreto. Baltazar Bezerra Lima a fez em Lisboa a treze 
de Agosto do ano de mil oitocentos e um. João Pedro Frederico Ludovice a fez escrever. José 
Joaquim Vieira Godinho. Manuel Nicolau Esteves Negrão.»
E para haver de proceder no dito escrutínio mandou ele Doutor Corregedor vir à sua presença 
um rapaz menos de sete anos chamado José ao qual determinou fosse sucessivamente tirando 
de dentro da urna as sortes para se ir descrevendo cada uma a quem pertencesse tudo na for-
ma das mesmas Provisões, e com efeito se procedeu na forma seguinte:

[Segue-se o registo das 76 sortes relativas a este auto; no final assina apenas o Corregedor da Comarca]
88 — Entenda-se ter cumprido serviço militar.
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e sete anos nesta Vila 
de Alfândega da Fé, e Casas do Concelho da mesma aonde estavam Manuel Teixeira de Faria 
Figueiredo Lacerda vereador mais velho e Juiz pela Ordenação, Silvestre José de Azevedo Se-
queira e Sousa, António Manuel Pereira Pinto d’Azevedo e Lemos também vereadores, e o Pro-
curador do Concelho António Manuel de Varejão que todos atualmente servem pelo Príncipe 
Regente Nosso Senhor que Deus guarde.
Aí sendo presentes uma grande parte do Clero, Nobreza, e Povo desta Vila e seu concelho foi 
dito, e requerido a ele Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara que devendo todos gratificar, e 
bem dizer a feliz escolha que Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor havia feito, quan-
do fez a Graça de prover neste lugar o atual Juiz de Fora Francisco Cabral da Fonseca Cerveira 
da Cunha, que tão digna, e exatamente tem desempenhado as funções de seu ministério, ani-
mados pois, e esperançados na Real vontade do mesmo Senhor, e do paternal desvelo com que 
procura fazer felizes a todos os seus fieis Vassalos, deviam todos juntos dirigir, e levar à presença 
de sua Alteza Real as mais humildes, e eficazes súplicas, a fim de merecerem a Graça de lhe ser 
reconduzido neste lugar o dito atual Juiz de Fora.
E ouvida pelo dito Presidente e mais oficiais da Câmara, por todos unanimemente foi aceite esta 
tão justa representação; E acordaram e disseram que tendo o dito atual Juiz de Fora granjeado 
a geral estima, e predileção de todos os Povos deste Concelho, pela sua retidão e inteireza, 
prontidão, e docilidade com que a todos administra a justiça promovendo, e pondo em exe-
cução muitas e muito interessantes obras públicas como são, o complemento89 da reedificação 
das Cadeias desta Vila, a fatura de calçadas, Pontes e Estradas, e o ter-se o dito atual Juiz de 
Fora proposto reedificar a Ponte de Zacarias a que já deu princípio, cuja Ponte se acha arrui-
nada há mais de trinta anos, ao mesmo tempo que ela se faz indispensável para o frequente 
trânsito de todas as Comarcas desta Província; procedendo o dito Ministro nas referidas obras 
sem vexame do Povo, antes com suavidade e aprazimento destes, o que outro qualquer Ministro 
que de novo venha se não proporá com tanto zelo e eficácia, e satisfação dos Povos para obras 
de tão grande interesse e utilidade pelo que todos juntos disseram rogavam, requeriam e hu-
mildemente suplicavam a sua Alteza Real fosse servido conceder-lhe a Graça que pretendiam, 
reconduzindo o dito atual Juiz de Fora neste lugar.
E por esta forma houveram este acórdão por bem feito que assinaram. Eu Francisco José de 
Azevedo e Moura Escrivão da Câmara que o fiz.

Assinaturas (55)
Manuel Teixeira de Faria Figueiredo Lacerda; Silvestre José de Azevedo Sequeira e Sousa; António Ma-
nuel Pereira Pinto d’Azevedo e Lemos; António Manuel de Varejão; João Martins da Veiga – Juiz Almota-
cé; [ilegível]; Joaquim José de Mesquita; Frei Duarte de Santa Maria e Castro; o Alferes Manuel António 
de Escobar Moura; Manuel António Dobrões; José António Esteves; o Vigário Francisco António da Silva 
Aires; Manuel José da Silva Aires; António Manuel de Frias Morais Sarmento; Padre João Manuel Roiz 
Vergueiro; Manuel António Teixeira de Faria; João Manuel Borges de Campos; o Tenente de milícias 
Álvaro José do Rego; João Manuel Luís Dobrões; o Capitão-mor Manuel António Aleixo de Mendonça; 
o Capitão Francisco Manuel de Mendonça; Francisco Inácio de Sá; o Padre Manuel Caetano de Morais 
Frias Sarmento; o Cura Francisco José Vilares Ribeiro; Luís Zeferino de Morais Jeremias; José Marques da 
Silva; o Padre João Baptista Nunes; João Baptista de Azevedo; António Joaquim de (?); o Padre José 
Maria do Rego; José António Gomes; o Padre Clemente Pires Camelo; o Vigário Miguel José Vieira; 
Manuel da (?); Manuel Luís da Fonseca; Manuel José (?) de Santiago; João Manuel de Almeida; o Padre 
José Manuel Vilares Borges de Campos; Estevão de Mariz Sarmento; o Padre João de Lemos; o Bacharel 
José António Santos Costa Macedo; António Reboredo Leitão de Pina; o Padre Domingos José Esteves; 
o Alferes Manuel Inácio de Sá; Manuel (?) Dobrões; Francisco Caetano Cardoso de Sousa; José Maria 
de Azevedo; João José Ochoa; o Padre Manuel José Moreno; Francisco Inácio Moreno; o Padre José 
Manuel de Almeida e Sousa; Francisco José (?); Manuel António (?); João Manuel Moreno; Manuel dos 
Santos de Morais.

89 — Entenda-se “completamento”, ou conclusão.

(AHMAFE – Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.155v a f.158v.)

“Auto de Câmara Geral em que assistiu o Senado da Câmara, e mais homens 
bons e da Governança em 4 de Maio de 1807.”

5.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

142

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e oito anos aos vinte e 
dois do mês de Junho do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e Casas da Câmara da mesma 
aonde estavam o Doutor Francisco Cabral da Fonseca Cerveira da Cunha Professo na Ordem 
de Cristo Juiz de Fora desta dita Vila, Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento, João 
Manuel Borges de Campos, José Maria de Azevedo e o Procurador do Concelho Manuel Antó-
nio Dobrões que todos servem por sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor que Deus 
Guarde.
Ali por ele dito ministro foi dito, e proposto que por pessoas fidedignas à sua notícia tinha che-
gado ter-se Aclamado o Augusto e Real nome do Príncipe Regente Nosso Senhor na cidade 
de Bragança, e que a seu exemplo o mesmo se tinha praticado na Vila de Torre de Moncorvo, 
cabeça desta Comarca, e em outras desta Província. E porque uma tão heroica, e feliz deli-
beração descedia (sic)90 da Fidelidade, e valor da Nação Portuguesa, tanto mais nas críticas 
circunstâncias, em que gemendo oprimida debaixo do férreo jugo Francês, não tinham prontos 
os necessários recursos para uma tão alta empresa; sendo por isso obra de maior valor o lançar 
mão dela: não devia esta Vila, tão antiga, e memorável pelos seus briosos feitos, demorar-se um 
só instante em seguir tão plausível exemplo e declarar-se a favor de uma causa tão justa, qual é 
a defesa da Religião, profanada pelos impérios Franceses, e a gloriosa Restauração do legítimo 
Trono Português, sobre que por um direito de sucessão se tinha sentado o nosso Augusto Sobera-
no, que tão sábia, e docemente nos governava.
E que por estes tão justificados motivos ele dito Presidente desde já proclamava a legítima Auto-
ridade do Príncipe Regente Nosso Senhor, e que de baixo do seu Real nome se publicassem as 
ordens necessárias para se conseguir o fim proposto. O que sendo ouvido pelos ditos Senado-
res, e oficiais da Câmara por todos foi dito que eles gostosa e unanimemente faziam a mesma 
proclamação, declarando-se fiéis vassalos do mesmo Senhor a quem só queriam obedecer, 
que as suas Reais Armas fossem restituídas; e que para o restabelecimento do seu legítimo, e 
suave Governo se ofereciam, e voluntariamente sacrificavam suas pessoas, e bens; e que esta 
deliberação se fizesse pública a fim de seguirem todos o mesmo exemplo, unindo as suas forças 
contra o intruso, e abominável Governo Francês. E para constar mandaram fazer este auto que 
todos assinaram, e as mais pessoas que se acharam presentes. E eu Francisco José de Azevedo 
e Moura Escrivão da Câmara que o escrevi.

Assinaturas (6)
O Juiz de Fora – Francisco Cabral da Fonseca Cerveira da Cunha
O Vereador - Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento
O Vereador - João Manuel Borges de Campos
O Vereador - José Maria de Azevedo
O Procurador do Concelho - Manuel António Dobrões
O Escrivão da Câmara - Francisco José de Azevedo e Moura

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e oito anos aos seis dias 
do mês de Julho do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e Casas da Câmara da mesma nes-
ta Vila de Alfândega da Fé aonde estavam o Doutor Francisco Cabral da Fonseca Cerveira da 
Cunha Juiz de Fora desta Vila, Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento, João Manuel 
Borges de Campos, José Maria de Azevedo Vereadores, e o Procurador do Concelho Manuel 
António Dobrões que todos atualmente servem por sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso 
Senhor que Deus Guarde.
90 — Entenda-se “descendia”.

(AHMAFE-Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.182r a f.182v.)

“Auto de Câmara de 6 de Julho para o qual o Senado da mesma se sujeitou 
à Junta do Supremo Governo do Porto.”

7.

(AHMAFE – Livro 2 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal-1800-1809”, f.180r a f.181r.)

“Auto de Câmara de 22 de Junho de 1808 em que o Presidente, e mais oficiais 
da Câmara Proclamaram a Legítima Autoridade do Governo do Príncipe Regente 
Nosso Senhor que Deus Guarde.”

6.
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Aí por todos uniformemente foi dito que tendo-se proclamado nesta Vila a Real, e legítima au-
toridade do Príncipe Regente Nosso Senhor no dia vinte e dois do passado junho, como cons-
tava no auto de Câmara do mesmo dia, com geral aplauso de toda esta Vila, e seu concelho, 
mostravam todos, e particularmente este Senado, a mais cega obediência a todas as ordens 
tendentes a conseguir-se o glorioso empenho de restaurar o Trono Português, por qualquer ins-
tância que lhe fossem comunicadas. E porquanto agora lhe constava achar-se erigida na Cida-
de do Porto uma Junta do Supremo Governo, na qual devia residir a primeira Autoridade, des-
de já eles dito Presidente, Senadores, e mais oficiais da Câmara, por si, e como representantes 
deste concelho, se sujeitavam à dita Suprema Junta, protestando a mais fiel obediência às suas 
ordens, e oferecendo-se como honrados vassalos de sua Alteza Real, o Príncipe Regente Nosso 
Senhor, não só às despesa da Guerra contra a pérfida Nação Francesa, mas para tudo o que 
couber nas suas faculdades para se conseguir o fim que se têm proposto os Leais Portugueses.
E para constar mandaram lavrar este auto que todos assinaram.
E eu Francisco José de Azevedo e Moura Escrivão da Câmara que o fiz.

Assinaturas (3)
Francisco Cabral da Fonseca Cerveira da Cunha
Francisco António de Sousa Pinto Tovar Sarmento
João Manuel Borges de Campos
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2.2. – Tempos de mudanças e de divergências

A partir das Invasões Francesas, Portugal viveu um período de grandes incertezas e ao 
mesmo tempo de grandes mudanças políticas, sociais e culturais que acabariam por culmi-
nar numa rutura definitiva com o modelo político vigente do absolutismo régio e na entrada 
para o número dos países europeus que então já haviam implementado o princípio consti-
tucional como modelo político da modernidade setecentista e oitocentista, incluindo, desde 
logo e de forma paradoxal, aquele que começou por ser invasor e depois se transformou em 
fonte de inspiração ideológica, a França.
Como se referiu no ponto anterior, no AHMAFE não dispomos de qualquer documentação 
que nos possa ajudar a perceber como foram encarados este momentos de mudanças 
ou divergências que sempre surgem entre os que pretendem novos rumos, muitas vezes 
utópicos, é certo, e aqueles que se mantêm acantonados e arreigados aos velhos hábitos e 
costumes e aos modelos políticos que garantiam a sua continuidade de poder.
Do vintismo, como ficou conhecido esse período da Revolução de 1820 e o modelo ideo-
lógico em que se fundamentava, pouco mais se conhece sobre o concelho de Alfândega 
da Fé do que as referências feitas por Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal, nomea-
damente em relação à “Sociedade Patriótica”91 criada em 1822 e a um episódio de 1823, 
relacionado com a reação absolutista que estava a decorrer, tendo passado pela Vila dois 
emissários do conde de Amarante, que acabaram por ser presos em Soeima92, ao tempo 
do concelho de Chacim.
A “Sociedade Patriótica” que se referiu vem mencionada numa obra de José Silvestre Ribei-
ro93, de onde Francisco Manuel Alves retirou a informação, que por sua vez foi reproduzida 
por João Baptista Vilares94, mas nenhum deles fez o devido enquadramento desta iniciativa 
alfandeguense, pelo que, excedendo o que se pretende nesta obra apresentamos sucinta-
mente este acontecimento.
A “Sociedade Patriótica” criada em Alfândega da Fé filiou-se num movimento iniciado em 
Lisboa, a 1 de janeiro de 1822, com a instauração da “Sociedade Literária Patriótica” que 
tinha como principal objetivo “dirigir, a bem do sistema constitucional, a opinião pública por 
meio de escritos, e servir de escola de adquirir hábitos de falar em público com precisão e 
acerto”.95 Quer isto dizer, tinha como principal objetivo a instrução do povo português para 
que pudesse participar com liberdade e consciência no processo político que haveria de ser 
implementado com a Constituição de 1822, que na data ainda estava a ser discutida nas 
Cortes Constituintes e haveria de ser promulgada em setembro desse ano.
Aliás, numa das sessões da “Sociedade Literária Patriótica” de Lisboa um dos seus distintos 
membros, o escritor e político Almeida Garrett, insurgindo-se contra o deslembrar da impor-
tância da instrução pública por parte do Congresso (Cortes), diria o seguinte: “(…) As Cortes 
Portuguesas, legislando no século XIX sem darem uma só hora de suas tarefas à pública 
instrução, é um fenómeno em política que a posteridade não saberá explicar. Isto digo eu, 
à face da terra, que os há de julgar a eles, e à face da Nação inteira, que nos julgará a nós 
todos.” 96

Pois bem, depois da criação desta “Sociedade Literária Patriótica” de Lisboa, a mesma fon-
te indica a criação de outras congéneres pelo país mas, espantosamente, e há que reforçar 
esta ideia, para além da Sociedade Funchalense das Artes e das Ciências, que iniciou a 
sua atividade em março do mesmo ano, no território continental a primeira iniciativa a seguir 
Lisboa foi a de Alfândega da Fé, cuja primeira sessão se realizou em 27 de maio, compreen-
91 — Cf. Alves (2000); ob. cit., tomo I, p. 171.
92 — Idem, p. 177.
93 — Ribeiro, José Silvestre (1874); História dos Estabelecimentos Científicos Literários e Artísticos de Portugal nos sucessivos 
reinados da Monarquia, Lisboa, Tipografia da Academia Real das Ciências, tomo IV, pp. 133-134.
94 — Vilares (1926); ob. cit., p. 172.
95 — Ribeiro; ob. cit., tomo IV, p. 128.
96 — Idem, p. 133.
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dendo-se claramente a razão de o primeiro assunto tratado ser exatamente a “Instrução Pú-
blica”, para além de outros temas relevantes como “vantagens do governo constitucional”, 
“inconvenientes da acumulação da propriedade em uma só mão”, “usurpação que a cúria 
romana tem feito das atribuições episcopais” e “moral”.97

Concordamos, por isso, com João Vilares98, quando diz que a criação desta sociedade, 
única em Trás-os-Montes e das poucas a nível nacional, revela que por aqui havia um bom 
grupo de cidadãos adeptos do liberalismo vintista, embora hoje não tenhamos, como em 
1926 ainda tinha o ilustre professor de Sambade, a ilusão de que os documentos dessa 
“Sociedade” alguma vez venham a ser encontrados. Resta, por isso, deixar a pergunta que 
certamente vai no espírito de todos nós: mas que especiais circunstâncias terão levado à 
criação de uma tão rara “sociedade” exatamente aqui, em Alfândega da Fé? Não dispomos 
de qualquer base documental para responder a tão pertinente questão, mas temos uma 
hipótese que em traços breves deixamos em nota99, pois este não é o momento e o espaço 
para mais considerações, pelo que retomamos de seguida o assunto principal.
Excetuando os registos atrás referidos, e regressando à documentação do AHMAF, só po-
demos iniciar o percurso a partir de 1828, já no final do ano, depois de abandonada aquela 
Constituição de 1822 e ainda com a Carta Constitucional de 1826 em vigor, embora por 
muito pouco tempo.  

2.2.1. – Do primeiro cartismo ao regime miguelista 

A Carta Constitucional de 1826, não foi bem recebida pelos vintistas, nem pelos absolutis-
tas e, conforme a história acabaria por demonstrar, a sua vigência distribuiu-se com vários 
momentos de cariz ideológico antagónico, fossem eles de retrocesso, como o regresso ao 
absolutismo, fossem mais revolucionários, como o que conduziu à Constituição de 1838. 
Verdadeiramente, o país não teve sossego institucional enquanto a Carta Constitucional 
não se transformou num documento de compromisso, sobretudo das fações liberais e isso 
só acontecerá em 1852, com o primeiro Ato Adicional a este documento, que deu origem ao 
período que ficou conhecido como Regeneração.

Regresso ao absolutismo régio.

Quando voltamos a ter acesso aos autos das sessões da Câmara ainda não tinham passa-
do dois anos depois da adoção da Carta Constitucional, que fora publicada em Lisboa a 12 
de julho e jurada a 31 do mesmo mês. D. Pedro já tinha abdicado na sua filha, que viria a ser 
Dona Maria II e, dada a sua menoridade, o país era regido pela irmã, Infanta Dona Isabel 
Maria, mas já tinham decorrido vários episódios de tentativa de instauração do absolutismo. 
D. Miguel estava em viagem de regresso a Portugal, com claras intenções de dar voz àque-
les apelos, embora inicialmente tenha passado a Regente e jurado a Carta.
O ano de 1828 começa assim sob um clima que ameaçava nova instabilidade política a 
nível nacional, mas com aparente normalidade por terras de Alfândega da Fé.

97 — Idem, p. 133.
98 — Vilares (1926); ob. cit., p. 172.
99 — A hipótese para a qual temos intenções de procurar fontes documentais, diretas ou indiretas inclui o facto de haver referências 
de que Francisco António Pereira de Lemos (Morgado de Vilarelhos) conheceu por Coimbra, na Universidade, Almeida Garrett. 
Embora o escritor fosse mais velho do que este alfandeguense nascido em Vilarelhos, a verdade é que as suas histórias de vida 
se devem ter cruzado em Coimbra, onde ambos terão tido o primeiro contacto com as ideias liberais. Sabe-se que Almeida Garrett 
se matriculou no curso de Direito em 1816 e o terá terminado em 1820, já com 31 anos de idade. Pelo contrário, o Morgado de 
Vilarelhos terá entrado para aquele mesmo curso aí por 1819, não se sabendo quando o terminou mas, como se verá, em 1828 
já estava na vereação da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, o que revela a sua dedicação aos ideais liberais. Não vemos, 
por tudo isto e pelo menos para já, outra explicação para a criação da “Sociedade Patriótica” em Alfândega da Fé. E não nos 
incomoda que se possa pensar que em 1822 Francisco António Pereira de Lemos só tinha 22 anos de idade. Para o tempo e 
com a formação que tinha, para além do prestígio da família, era idade mais do que suficiente. De resto, nem sequer podemos 
esquecer, que quase um século depois, ainda a frequentar o mesmo curso de Direito, em Coimbra, um neto seu, com 25 anos de 
idade, fundou em 1908 a primeira Comissão Municipal Republicana do concelho.
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O auto de 1 de janeiro100 teve a presença do Juiz de Fora, José António de Oliveira Cardo-
so, dos vereadores João Baptista de Azevedo, Manuel da Costa Macedo e Manuel António 
Rodrigues e do Procurador do Concelho Bernardo Dinis Romano e a única deliberação foi 
sobre os juízes Almotacés.
A 17 de janeiro101 toma posse a nova vereação para 1828. Mantinha-se o mesmo Juiz de 
Fora, o Procurador do Concelho passa a ser Felisberto João Trigo e na vereação a entrada 
de novos nomes: Dom Felisberto de Macedo Sotto Mayor, José António Esteves Sousa e 
Francisco António Pereira de Lemos, registando-se assim, pela primeira vez em termos 
documentais, a entrada do Morgado de Vilarelhos para a vereação.
Até ao início de maio o único ato digno de registo por parte da Câmara Municipal seria a 
tomada de posse do Professor de primeiras letras da Vila e do Concelho, António Joaquim 
da Costa.102

Entretanto, em 3 de maio D. Miguel convoca os três Estados do reino, à maneira tradicional, 
assumindo de forma clara a intenção de fazer regressar o país ao absolutismo.
Logo a 4 de maio Alfândega da Fé toma posição a favor de D. Miguel, seguindo o movimen-
to nacional que já se vinha desenvolvendo e em particular a posição do Senado de Lisboa, 
como se refere no próprio auto que se transcreve na íntegra nos documentos: “(…) porque 
era constante que o Senado da Câmara da cidade de Lisboa no dia vinte e cinco de Abril 
próximo passado representara ao Senhor Dom Miguel que fosse servido atendendo ao voto 
Geral da Nação e habitantes da Cidade de Lisboa se declarasse Rei de Portugal, Algarve e 
seus domínios para os governar na forma que seus Augustos maiores os haviam governa-
do, e que o mesmo exemplo tem dado várias Câmaras do Reino.” 103

Se este auto correspondia apenas à manifestação de uma intenção de aderir à governação 
absolutista de D. Miguel, que ficou conhecida por miguelismo, o do dia 24 de junho104 é ain-
da mais significativo, pois dá conta da substituição da vereação que apenas tinha tomado 
posse em janeiro, por uma outra que, considerando as circunstâncias da própria nomeação, 
só podia ser constituída por apoiantes do novo regime: João José Fernandes Branco, de 
Sambade, Manuel José da Silva, de Vales e Manuel Inácio de Sá, da Vila. Neste auto ainda 
aparece a assinatura de Francisco António Pereira de Lemos, mas como Vereador será a 
última vez que isso acontecerá até ao fim do miguelismo.
O novo regime absolutista começou assim a mudar rapidamente a composição dos órgãos 
institucionais. Poucos dias depois, em 8 de julho, ainda esta nova vereação mal tinha en-
trado em funções, é lavrado o “Auto de reconhecimento e obediência e fidelidade à muito 
alta e poderosa pessoa de Sua Majestade Fidelíssima o Sr. D. Miguel 1º nosso Soberano 
determinado pelo Senado da Câmara desta Vila”.105

Este auto, que vai igualmente transcrito nos documentos, marca definitivamente o regresso 
do poder absolutista em Alfândega da Fé e é evidente que se alinha com o que acontecia 
a nível nacional.106 Tem quase uma centena de assinaturas e nesse aspeto é talvez o que 
regista maior número de presenças numa sessão da Câmara Municipal. Será que isso 
correspondia à adesão geral ao absolutismo? É uma questão pertinente e que pode bem 
transformar-se num campo de investigação interessante, que é o de se saber quem foram 
os atores políticos dos vários quadrante ideológicos em termos locais durante estes anos 
da primeira metade do século XIX. Estes autos não nos dirão tudo diretamente, mas as 
100 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.8r.
101 — Idem, f.12r.
102 — Idem, f.14v e 15r.
103 — Idem, f.17v.
104 — Idem, f.20r.
105 — Idem, f.22v.
106 — Não cabe neste trabalho abordar as perseguições políticas que caracterizaram este período, mas sempre diremos que, não 
se referindo os autos a essa situação, só conseguimos identificar uma pessoa do concelho como tendo sido presa por questões 
políticas em 1828 e trata-se de José Maria Rodrigues, preso em 5 de setembro. Em 7 de dezembro de 1831 ainda continuava 
preso e foi removido para a cadeia de Lamego. Não sabemos o que lhe aconteceu depois. (Cf. Velozo, Pedro da Fonseca 
Serrão (1833); Coleção de Listas, que contêm o nome das pessoas, que ficaram pronunciadas, nas devassas, e sumários, Porto, 
Tipografia de Viúva Alves Ribeiro e Filho, p. 79.
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assinaturas de uns e outros, conforme os poderes que se instalaram, podem dizer muito, 
sobretudo porque assistiremos a estas mudanças mais do que uma vez, podendo estabe-
lecer-se comparações nominais.   

A ação da Câmara Municipal durante o miguelismo.

Instalado o novo poder absoluto do reinado de D. Miguel I, observemos agora alguns aspe-
tos que caracterizaram a ação da Câmara Municipal durante este curto período.
Os primeiros tempos foram de depuração, entenda-se, de exoneração de todos os que 
eram cartistas e sua substituição por gente afeta ao miguelismo.
A primeira exoneração recaiu sobre o Escrivão da Câmara, Francisco Xavier Pimentel, em 
12 de julho, “por se não ter comportado melhor nas suas obrigações e mesmo por se ter 
mostrado aferrado ao sistema constitucional, já acusando alguns de realistas, já esprei-
tando outros nos seus passos, e arguindo-lhes defeitos (…)”.107 Na verdade, como pode 
constatar-se nos autos que transcrevemos sobre a entrada do miguelismo, este Escrivão 
não participou nem assinou nenhum dele.
No auto da sessão seguinte aparece outra exoneração, embora não nos pareça que tenha 
resultado de questões políticas, tanto mais que a pessoa em causa tinha assinado o auto 
de aclamação de D. Miguel I.
Passada esta fase de “acerto de contas” local, a Câmara Municipal entrou no seu habitual 
funcionamento, ocupando-se dos assuntos do concelho, sem grandes diferenças de outros 
períodos que já abordámos. Mas, como veremos, o novo regime haveria de requisitar o 
município para outros fins que não os do concelho.
Logo a seguir à arrematação do serviço de carcereiro e nomeação da respetiva pessoa, o 
auto de 30 de julho dá-nos conta da nomeação de Manuel António Dobrões para um cargo 
que nunca tinha existido: “Depositário dos donativos voluntários para Sua Majestade”.108

As exonerações voltam logo a seguir, mas desta vez a um nível acima da própria Câmara 
Municipal, abrangendo o próprio Juiz de Fora, Bacharel João António de Oliveira Cardoso. 
O auto, que incluímos nos documentos, dá apenas conta do ofício do Corregedor da Co-
marca em que participava à Câmara a decisão régia tomada por Decreto de 21 de julho, em 
que demovia o Juiz de Fora do seu lugar, mas “no mencionado ofício é ordenado, que se 
faça publica esta Real Determinação por isso ele dito Juiz Presidente convocou a presente 
Câmara a fim de por este auto se dar a devida publicidade ao que sua Majestade determi-
na.” 109 É nesta passagem que fundamentamos a ideia de que foi uma exoneração política. 
Se fosse por outros motivos não havia necessidade de publicidade e as mudanças habituais 
dos Juízes de Fora não se processavam desta forma.
Até ao final do ano a Câmara realizou mais nove sessões e em nenhuma delas aparece 
algum assunto relevante.
O ano de 1829 continuou a não trazer grandes novidades em matéria de deliberações da 
Câmara. Nomeações várias para os cargos habituais, nomeadamente os Almotacés, apli-
cação de coimas e medidas para regular os gados e definição de preços ocuparam a maior 
parte destas sessões. A exceção, no que às atividades da câmara dizem respeito, surge 
apenas nos autos de 25 de outubro110 e 11 de novembro111, que tratam dos caminhos públi-
cos, no primeiro nomeando-se os inspetores e no segundo responsabilizando-se os Juízes 
Vintenários pela execução dos trabalhos.
Os grandes assuntos deste ano serão políticos e pouco relacionados com a atividade mu-
nicipal dentro do concelho.

107 — Idem, f.25v.
108 — Idem, f.30v e f.31r. Veja o que no ponto 1.2. se diz sobre este assunto.
109 — Idem, f.34r.
110 — Idem, f.51r.
111 — Idem, f.52v.
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O primeiro deles surge no auto de 10 de fevereiro112, e diz respeito a uma reclamação dos 
vereadores e outras pessoas contra o Vereador Manuel José da Silva Aires, que estando 
a servir de Juiz de Fora (ainda não tinha sido nomeado outro) tinha as “pautas”113 da nova 
vereação em seu poder e não as apresentava.
As referidas “pautas” são abertas na sessão seguinte, a 13 de fevereiro114, e os nomes da 
nova vereação eram os seguintes: João Batista de Lemos, Leopoldo Inácio de Faria Fi-
gueiredo, e Manuel Joaquim de Sousa Pimentel. O Procurador do Concelho passou a ser 
Francisco José da Veiga.
O segundo aconteceu já no dia 18 de novembro, correspondendo à tomada de posse do 
novo Juiz de Fora, que passou a ser o Doutor António Francisco Roque Martins Tavares. 
Verdadeiramente, só com esta posse as instituições locais ficaram em condições de funcio-
nar regularmente, uma vez que o Juiz de Fora, para além de outras funções específicas, era 
simultaneamente o Presidente da Câmara.
Seria de esperar que a partir de 1830 se assistisse a uma acalmia e à dedicação da Câmara 
aos interesses do concelho. Em parte podemos considerar que isso aconteceu, mas não 
se pode esquecer que a situação nacional estava longe dessa acalmia e se caminhava a 
passos largos para uma guerra civil.
A instauração do absolutismo por parte de D. Miguel não agradou ao irmão, D. Pedro, legíti-
mo herdeiro do trono mas que havia abdicado na sua filha D. Maria, pelo que neste mesmo 
ano se estabeleceu a Regência na Ilha Terceira, nos Açores, a partir de onde os liberais 
haviam de comandar os acontecimentos que acabariam com o regime miguelista.
De uma forma geral, durante estes anos que se seguem os autos das sessões da Câmara 
não dão conta da maior parte destes acontecimentos, mas existem exceções, como adiante 
veremos.
Para já e dentro dos condicionalismos referidos, foram-se tomando algumas medidas locais 
que importa sublinhar.
Durante o ano de 1830 os autos das sessões de Câmara indicam os assuntos habituais 
das nomeações e dos gados e no de 24 de junho aparece uma das poucas referências aos 
Expostos deste período, no caso concreto sobre o aumento das amas, “atendendo à falta 
de numerário e barateza em que se achavam os géneros de primeira necessidade”.115 
A vereação, que era anual, tinha mudado novamente, sendo agora composta por Mateus 
de Sá Pereira, Estevão de Morais Sarmento e o Doutor António Manuel Pinto Santiago. O 
Procurador do Concelho passou a ser Francisco José de Morais.116

Do ponto de vista da economia local, o auto de 23 de julho117 é o mais significativo, pois trata 
da cultura da vinha, constatando-se assim que continuava a ser importante. Os lavradores 
enviam um pedido ao Rei para que lhes seja permitido terem um período de tempo por ano 
em que não pudesse entrar vinho de fora do concelho.
Esta sessão teve a presença do Corregedor da Comarca, Doutor Manuel José de Oliveira 
Malafaia e o auto, que se transcreve nos documentos, levanta uma dúvida: é indicado como 
Vereador Francisco António Pereira de Lemos, mas já vimos que a vereação deste ano não 
incluía este nome pelo que, ou é engano, ou seria substituto e participou nesta sessão. Mas 
achamos estranho que um cartista estivesse numa vereação que era nomeada e não eleita. 
Como o auto só tem a assinatura do Corregedor e os nomes dos presentes estão apenas 
indicados no próprio texto, não podemos confirmar, através da assinatura, se o Morgado de 
Vilarelhos esteve nesta sessão.

112 — Idem, f.41v.
113 — As “pautas” eram, no fundo, o documento régio onde vinha a indicação dos nomeados para a vereação.
114 — Idem, f.42v.
115 — Idem, f.67r. (Deve entender-se falta de moeda em circulação e custo elevado dos géneros de primeira necessidade).
116 — Idem, f.57r.
117 — Idem, f.73r a f.74v.
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Em matéria de referências a questões mais políticas, durante este ano de 1830 registamos 
duas situações completamente distintas.
A primeira delas vem relatada no auto de 30 de junho, (ver nos documentos), mas o texto 
não permite perceber verdadeiramente o que tinha acontecido. A sessão realizou-se nas 
“casas de morada do Doutor Manuel José de Oliveira Malafaia, Corregedor desta Comarca 
de Moncorvo” e não na Câmara Municipal e o auto informa o seguinte: “Aí sendo presentes 
os Depositários Gerais dos bens sequestrados aos réus da Rebelião da mesma Comarca 
se procedeu na averiguação e exame das medidas necessárias tanto para a boa adminis-
tração dos mesmos bens sequestros como para a sua arrematação em benefício da Real 
Fazenda”118. Não conseguimos identificar de que “rebelião” se tratou, mas, partindo do pró-
prio nome que é dado ao acontecimento e considerando o resultado, que culminou com o 
sequestro de bens, supomos ter sido algum episódio antimiguelista, dos muitos que então 
ocorreram. Por outro lado, o auto revela que a revolta abrangeu a Comarca e não apenas 
uma localidade, o que significa ter tido alguma dimensão e torna ainda mais estranho o 
facto de não encontramos nenhum registo documental ou bibliográfico sobre o assunto.
A segunda situação política, se assim lhe podemos chamar, vem no auto de 18 de outubro 
e refere-se à forma como a Câmara Municipal decidiu celebrar o aniversário de D. Miguel 
I. Trazemos aqui o assunto porque neste ano o dito aniversário foi celebrado com pompa 
e circunstância, como um ato de suma importância, mas nos anos seguintes foi perdendo 
este calor, ao que não deve ter sido estranha a circunstância de começar a ser previsível, 
para os atores políticos locais, a mudança de poder, face à guerra civil que se tinha instala-
do entre absolutistas e liberais.
Esta sessão de Câmara, com exceção da deliberação do preço do quartilho de azeite e do 
pão, dedicou-se inteiramente às solenidades do “faustíssimo aniversário de El Rei Nosso 
Senhor que é o dia vinte e seis do corrente”.119

Pela curiosidade do assunto, mas também pelo conteúdo que, de certa forma, nos indica 
como eram celebradas estas festas, colocamos o texto integral nos documentos.
Chegamos assim ao ano de 1831, que a nível nacional ficou marcado com a vinda de D. 
Pedro do Brasil para a Europa, a fim de preparar a luta contra o irmão, D. Miguel, estando 
já instalada e confirmada a Regência nos Açores (ilha Terceira).
Entre os habituais assuntos das nomeações, coimas, gados e preços e um pequeno regula-
mento sobre a venda de vinhos, resultante da provisão Régia em benefício dos lavradores, 
agricultores e colhedores de vinho do concelho, já referida, a atividade da Câmara Muni-
cipal, para além da posse da nova vereação120, resumiu-se a duas questões, uma militar e 
outra política, ambas deixando perceber que a questão da guerra civil não estava a passar 
despercebida.
O auto de 26 de junho dá-nos conta de que em Alfândega da Fé estava estacionada uma 
força militar, não se explicando as razões, mas assumindo-se algumas despesas: “Acor-
daram que o azeite assim como as lenhas que devam fornecer-se à Guarda de Cavalaria 
estacionada para as operações de Policia deveria pagar-se pelo cofre do Concelho (…)”.121 
É bom não esquecer que nos Açores os liberais tratavam de ocupar todas as ilhas, para de 
seguida prepararem o desembarque no continente, pelo que estas movimentações milita-
res das forças miguelistas não eram mais do que a preparação para os confrontos que se 
avizinhavam.
Esta preparação para a guerra também se pode entender pelo auto de 11 de setembro122, 
no qual a Câmara Municipal manifesta mais uma vez apoio a D. Miguel e critica a vinda de 
D. Pedro para a Europa, com a intenção de combater o irmão.
118 — Idem, f.59v.
119 — Idem, f.79r.
120 — Idem, f.86v. Nova vereação para 1831: Francisco José de Almeida Lemos, Manuel António Cordeiro e Manuel António 
Rodrigues. Procurador do Concelho: José António Pinto de Moura.
121 — Idem, f.96r.
122 — Idem, f.102r a f.105r.
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É um auto longo, mas muito relevante, pois na prática trata-se da minuta, ou mesmo cópia, 
da carta enviada a D. Miguel e contém os argumentos miguelistas contra D. Pedro e os 
liberais em geral. Pelo seu conteúdo e forma de abertura, o que nos parece é que este texto 
foi da lavra do Corregedor Malafaia, limitando-se os restantes a subscrever. Não excluímos 
sequer que este texto, ou outro semelhante, tenha sido aprovado nas restantes Câmara 
da Comarca. Tinha chegado a hora de tomar posição e as elites sentiam necessidade de o 
fazer e de tomar a iniciativa para levar outros consigo.
O ano de 1832 nasceu com a marca da guerra civil cada vez mais iminente no território 
continental, uma vez que as ilhas açorianas eram já território liberal, onde D. Pedro chegaria 
no final de fevereiro.
Este clima certamente se fez sentir em Alfândega da Fé, cuja população haveria de se re-
partir entre apoiantes de um e de outro lado.
Os autos das sessões da Câmara Municipal só dão, naturalmente, a visão de quem estava 
no poder, que eram os miguelistas.
A vereação deste ano era constituída por Manuel Caetano Reimão de Meneses, António 
José Pimentel e Manuel António de Azevedo, o Juiz de Fora mantinha-se o mesmo e o 
Procurador do Concelho passou a ser João de Seixas.
Para além dos assuntos correntes habituais, ao longo de todo este ano só identificamos 
uma questão relevante para a vida do concelho, que foi a publicação de uma Postura Mu-
nicipal sobre saúde pública.
Trata-se da primeira vez que aparece nas atas uma referência à saúde pública relacionada 
com um surto epidémico, neste caso a cólera asiática.
Não interessando aqui discutir se as medidas desta postura eram ou não as mais adequa-
das, possivelmente para o conhecimento médico da época seriam, importa deixar o seu 
resumo:
1-Obrigatoriedade de toda a gente manter as casas limpas, lavando-as com frequência, 
tirando o lixo e caiando as mesmas (os que o pudessem fazer, devendo os Juízes darem 
uma relação ao Presidente da Câmara);
2-As ruas deveriam ser varridas (cada pessoa varria à frente da sua casa) e o lixo colocado 
fora das povoações, em local designado pelos Juízes e Regimentos;
3-Os depósitos de estrumes nas lojas das casas de habitação tinham de ser retirados para 
local determinado ou para as terras agrícolas;
4-Os animais mortos tinham de ser enterrados pelos donos a grande distância das povoa-
ções;
5-As estrumeiras ou montões de estrume tinham de ser imediatamente retirados das ruas;
6-Os pântanos ou zonas pantanosas junto das povoações tinham de ser secos pelos res-
petivos habitantes.123

E, naturalmente, para todas estas disposições eram fixadas as respetivas coimas.
Em matéria de política nacional teremos de chegar ao final do ano para encontrar alguma 
posição da Câmara Municipal, bem depois do desembarque das tropas liberais nas praias 
de Mindelo e com a luta pela ocupação da cidade do Porto a decorrer.
No auto de 9 de dezembro dá-se conta da deslocação de D. Miguel ao norte do país, o que 
efetivamente já estava a acontecer, pelo menos desde outubro, e decide-se “que pelo fide-
líssimo motivo da vinda de Sua Majestade o Senhor Dom Miguel Primeiro às Províncias do 
Norte deste Reino devia o mesmo Augusto Senhor ser felicitado e cumprimentado por parte 
desta Câmara e Povos que representa e para tão alta missão escolhiam a Manuel Joaquim 
123 — Cf. AHMAFE- Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.114v a f.115v.
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de Sousa Pimentel e o Reverendo Estevão Correia da Costa os quais deviam ser avisados 
dando-lhe parte da mesma nomeação.”124

Sem pretendermos avançar em interpretações, diga-se, apenas que esta deliberação, sen-
do assunto tão relevante, não se encontra no início do auto, como seria de esperar, mas 
escondida no meio do conteúdo geral do mesmo, entre outras deliberações, uma sobre 
rebusqueiros e outra sobre preços.
Na sessão imediatamente a seguir, a 18 de dezembro125, o auto lançado no livro correspon-
de a mais uma carta a enviar ao Rei, manifestando-lhe apoio e pondo à sua disposição pes-
soas e bens, como pode ver-se no texto completo dos documentos. Acrescentamos apenas 
que este auto não está assinado por ninguém, os vereadores presentes eram os suplentes 
e será a última manifestação da Câmara Municipal em apoio do miguelismo. Efetivamente, 
no ano seguinte, 1833, não se encontra nenhuma alusão, nem a D. Miguel, nem aos con-
frontos da guerra civil que continuava a decorrer, apenas o cumprimento de uma decisão 
para apoio ao exército, como adiante se refere.
Aliás, ao longo do ano de 1833 a Câmara Municipal teve apenas uma dúzia de sessões e, 
apesar de em 27 de abril ter tomado posse novo Juiz de Fora, Bento Coelho da Fonseca, 
os Vereadores continuam a faltar às sessões, o que já vinha acontecendo desde o ano an-
terior, participando os substitutos, não existindo sequer um auto que formalmente dê posse 
à nova equipa.
Em termos práticos a atividade da Câmara resumiu-se a uma deliberação para proibir os 
jogos tradicionais na via pública126 e outra para mandar concluir as obras do chafariz do 
Prado.127 Assinale-se igualmente, no auto de 22 de junho, a indicação de que o Corregedor 
tinha mandado aprontar no concelho “sessenta sacos para transportes do fornecimento do 
Exército fiel e que estes deviam ser distribuídos e derramados pelos povos deste concelho 
e logo todos uniformemente fizeram a derrama pela forma seguinte (…)” 128. O assunto não 
mereceu mais nenhum comentário. Na sessão participaram os Vereadores suplentes e até 
o Procurador suplente.
Supomos, por isso, que não será fugir muito do conteúdo dos autos se dissermos que neste 
ano os que tinham estado à frente dos destinos da política local em nome do miguelismo 
se foram resguardando e subtilmente saindo de cena, certamente prevendo já a queda do 
regime.

124 — Idem, f.123v.
125 — Idem, f.124v a f.125r.
126 — Idem, f.137r.
127 — Idem, f.139v.
128 — Idem, f.135v.
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte e oito anos aos 
sete dias do mês de Maio do dito ano e nesta Vila de Alfândega da Fé e casas da Câmara da 
mesma aonde estava o Doutor João António d’Oliveira Cardoso professo na Ordem de Cristo e 
Presidente e os mais oficiais da Câmara da mesma Dom Felisberto de Soto Maior e Castro Muito 
Nobre, José António Esteves, e o Doutor Francisco António Pereira de Lemos, Vereadores e o 
Procurador do Concelho Felisberto João Trigo que todos atualmente serve por sua Majestade 
Fidelíssima que Deus Guarde129 e os mais cidadãos que governam a dita Vila e seu concelho no 
fim deste Auto assinados.
Aí em Auto de Câmara Geral ele dito Juiz de Fora e Presidente disse porque era constante que 
o Senado da Câmara da cidade de Lisboa no dia vinte e cinco de Abril próximo passado repre-
sentara ao Senhor Dom Miguel que fosse servido atendendo ao voto Geral da Nação e habitan-
tes da Cidade de Lisboa se declarasse Rei de Portugal, Algarve e seus domínios para os governar 
na forma que seus Augustos [maiores?] os haviam governado, e que o mesmo exemplo tem 
dado várias Câmaras do Reino. A que o mesmo Augusto Senhor foi servido responder pela forma 
do decreto de vinte e cinco de Abril do corrente ano por isso mandara convocar a Câmara e 
mais pessoas da governação desta Vila e seu concelho para lhe fazer saber a resolução do dito 
Senado de Lisboa e resposta do Senhor Dom Miguel para de comum acordo declararem seus 
sentimentos ao dito Rei que todos juntos uniformemente declararam que os sentimentos desta 
Câmara e povo que representa eram assaz os mesmos que os da Câmara da cidade de Lisboa e 
que de muito boa vontade se reuniam a eles digo ao mesmo a fim de que o dito Senhor se decla-
rasse Rei na forma representada e depois de todos mostrarem o seu regozijo e contentamento e 
darem os devidos vivas ao dito Augusto Senhor Dom Miguel mandaram fazer este Auto que todos 
assinaram depois de lhe ser lido por mim Manuel Luís da Fonseca Escrivão [?] proprietário que no 
impedimento do competente da Câmara o fiz e o assinei.

Assinaturas (25)
João António d’Oliveira Cardoso; D. Felisberto de Macedo; José António Esteves; Francisco António Pe-
reira de Lemos; Felisberto João Trigo; João Novais de Sá; (Segue-se uma assinatura que foi totalmente 
riscada, tendo ficado ilegível); João Joaquim Ferreira; Manuel da Costa Macedo; José António Dinis; 
António José Cardoso; António Ribeiro; António Ribeiro Sousa (?); Bernardo Manuel Dinis Romano; João 
António Neves; João Nepomuceno de Morais; José Luís Cordeiro de Sousa; Manuel António Cordeiro; 
Manuel Inácio de Sá; Luís Manuel de Moura; Manuel José Vilares da Fonseca; António Joaquim Coelho; 
Francisco Xavier Pimentel; Manuel Luís da Fonseca; José António, Padre de Vilarelhos; Manuel António 
Gomes.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oito centos e vinte e oito anos aos 
vinte e oito dias do mês de julho do dito ano e nesta Vila de Alfândega da Fé e casa da Câmara 
dela aonde estavam Manuel José da Silva, João José Fernandes Branco, Manuel Inácio de Sá, 
Vereadores, e o Procurador do Concelho Felisberto João Trigo que todos atualmente servem 
por Sua Majestade Fidelíssima que deus guarde. Aí por eles camaristas e pela mais infinidade de 

129 — No mínimo, esta alusão é curiosa, pois o auto destinava-se a aclamar Dom Miguel como Rei!

Documentos

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.17v a f.18v)

“Auto de Câmara Geral de sete de maio de 1828”

1.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.22v a f.24r)
“Auto de reconhecimento e obediência e fidelidade à muito alta e pode-
rosa pessoa de Sua Majestade Fidelíssima o Sr. D. Miguel 1º nosso Soberano 
determinado pelo Senado da Câmara desta Vila”

2.
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pessoas que concorreram a este solene ato, digo solene e portentíssimo (sic) ato com parte do 
Clero, Nobreza e Povo do mesmo concelho, foi dito e declarado que em consequência das mais 
gratas e lisonjeiras notícias que tinham chegado aos Povos e Câmara desta fiel Vila de Alfânde-
ga da Fé determinaram solenizar neste ato público os mais ardentes protestos do seu reconhe-
cimento de fidelidade e obediência à Real Pessoa e Governo do dito Senhor como legítimo Rei 
Absoluto deste Reino de Portugal e seus domínios, e logo achando-se presentes as três referidas 
classes todos unanimemente debaixo do juramento dos Santos Evangelhos prestado na mão 
do Reverendo Pároco da Freguesia Pedro Dias de Amaral a quem unanimemente elegeram 
tanto Senado como as mais Classes ditas para prestarem o referido juramento, declararam que 
no fundo de seus corações abraçados naquele amor e afeto que sempre tinham venerado e 
respeitado os seus soberanos reconheciam ao dito Senhor Dom Miguel Primeiro por legítimo Rei 
Absoluto deste Reino e seus Domínios a quem prestavam a mais séria obediência e fidelidade 
a Sua pessoa e Decretos e em firmeza de todos assinavam130 depois deste lhe ser lido por mim 
Manuel Luís da Fonseca Escrivão do [?] proprietário que no impedimento do competente da 
Câmara o subscrevi e assinei.

Assinaturas (93)
O Vereador Manuel José de Sá;131 Aires [Manuel José da Silva Aires, Presidente da Câmara]; João José 
Fernandes Branco; Manuel Inácio de Sá132; Felisberto João Trigo; (seguem-se duas assinaturas riscadas); 
Manuel Joaquim da Ressureição; Manuel [?] de Sousa Firmo – Reitor de Sambade; Manuel Álvares de 
Aguiar Pinto – Reitor de Adeganha; Francisco António Lopes [?] Tavares – Vigário da Junqueira; Manuel 
Inácio Martins – Cura de Vilares da Vilariça; Manuel Vales Borges de Campos; Manuel António da Silva 
– Cura de Santa Justa da Vilariça; Estevão da Costa Correia – Vigário de Pombal; António Manuel de 
Mendonça – Vigário da Trindade; O Encomendado de Soeima – António Baptista; João Esteves – Cura 
de Eucísia; José Manuel [?] – Vigário da Cardanha; João António Gomes – Vigário de Sendim da Serra; 
João Pires – Cura de Valverde; João Nepomuceno de Morais Gavião; O coadjuvante desta paróquia 
[Alfândega da Fé] Domingos Lázaro de Sá Borges; O Padre José António da Costa Macedo; José Manuel 
Afonso Borges de Mesquita; O Padre José de Carvalho; O Padre António Fernandes Pires; José António 
de Cepeda – Cura dos Vales; O Vigário Manuel de [?] Ochoa; O Padre Alexandre Manuel d’Azevedo – 
Cura da Ferradosa; José Manuel Martins; O Padre João Martins de Carvalho; O Interino Comandante 
das duas Ordenanças – José António Esteves; José António Gomes; (segue-se uma assinatura riscada 
e ilegível); O Bacharel José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa; O Bacharel António Manuel Pinto de 
Santiago; O Bacharel José Manuel Ferreira; António Manuel de Azevedo; Manuel António Esteves; Ma-
nuel Caetano Machado Faustino; Manuel Joaquim de Sousa Pimentel; Manuel Caetano de Carvalho; 
Manuel António Rocha; José Paulo de Azevedo; João Baptista de Lemos; Francisco José de [?]; Domin-
gos José d’Oliveira; Manuel Joaquim de Sá Leite; Manuel António Ribeiro de Magalhães Castro; João de 
Morais; Simão [?] Pinto; Leopoldo Inácio [?] Sá Figueiredo; José Joaquim Seixas e Faria; António José do 
Rego; Bernardo Manuel Romano; António Joaquim Ribeiro; Francisco José d’Almendra Sobredo; Manuel 
da Costa Macedo; José António da Silva; Francisco Inácio da Silva [?]; José Luís da Fonseca; António 
José Cardoso; Domingos José Esteves; João António Neves; Manuel José [ilegível] de Sousa; José Antó-
nio [?]; Tomás Manuel Vilares; Diogo Vales de Meireles; António Abel Teixeira; Manuel António Dobrões; 
António [?] de Barros; José Luís Cordeiro de Sousa; O Juiz133 da Cardanha – Manuel Rodrigues; O Juiz de 
Valverde – António [?]; (Seguem-se assinaturas a rogo); Do Juiz de Adeganha – Francisco António; Do 
Juiz da Junqueira – João José; Do Juiz dos Picões – José Luís Tomé; Do Juiz da Ferradosa – José Vilares; 
Do Juiz dos Nozelos – Miguel Fernandes; Do Juiz de Sardão – Francisco Aleixo; Do Juiz de Eucísia – João 
[?]; Do Juiz de Cerejais – Francisco de Paula; Do Juiz de Gouveia – Félix de Almeida; Do Juiz de Sendim 
da Serra – José Manuel Esteves; Do Juiz do Castelo – Francisco Pires; Do Juiz do Sendim da Ribeira – Gre-
gório Francisco; Do Juiz da Cabreira – António Cunha; Do Juiz do Vilar – Germiliano José da Cruz; Do 
Juiz dos Colmeais - [ilegível]; Do Juiz de Vilarelhos – José Inácio; Do Juiz de Sambade – Francisco José; 
Pombal – Francisco José – António José [?]; Covelas – José [?] – Joaquim [?]; Do Juiz de Santa Justa – 
António José Cardoso.

130 — Não deixa de ser curioso que este texto tenha uma escrita diferente até este momento e só depois pareça ser a do 
Escrivão, que atabalhoadamente e de forma quase ilegível o concluiu!
131 — Deve haver aqui algum equívoco, mas é assim que está nas assinaturas; o vereador era Manuel Inácio de Sá.
132 — “Em audiência de 31 de janeiro foi Sua Majestade servido conceder permissão para poderem usar da Sua Real Efígie as 
pessoas seguintes: Manuel Inácio de Sá; Maria Tereza, sua mulher; e as filhas, Mariana, Joaquina Rita, Teresa Caetana e Inês 
Perpétua, suas filhas; Teresa Rita, irmã do dito Manuel Inácio de Sá; Ana Rita e Maria Cândida, filhas da mesma; todos estes da 
Vila d’Alfândega da Fé”. (in Gazeta de Lisboa, 1832, n.º 45, p. 231).
133 — Aparecem várias situações de “Juiz”. Trata-se dos Juízes Eleitos de cada Paróquia. Com exceção dos juízes de Cardanha 
e Valverde todas as restantes assinaturas são a “rogo”, porque os próprios não sabiam assinar.
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Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte e oito anos em 
esta Vila de Alfândega da Fé, e Casas da Câmara da mesma aonde estava Manuel José da 
Silva Aires Presidente da mesma e Vereadores abaixo assinados João José Fernandes Branco, 
Manuel Inácio de Sá e o Procurador do Concelho Felisberto Trigo.
Acordarão. E ali abriu134 por ele Juiz Presidente foi apresentado um ofício do Meritíssimo Doutor 
Corregedor desta Comarca, pelo qual lhe participava que El Rei Nosso Senhor, fora servido por 
Decreto de Vinte e um de Julho do corrente ano demover do lugar de Juiz de Fora desta Vila o 
Bacharel João António de Oliveira Cardoso, cuja Real determinação havia sido comunicada ao 
Juízo da Correição por provisão da Mesa do Desembargo do Paço de vinte e seis do corrente 
mês: e porque no mencionado ofício é ordenado, que se faça publica esta Real Determinação 
por isso ele dito Juiz Presidente convocou a presente Câmara a fim de por este auto se dar a 
devida publicidade ao que sua Majestade determina. E para constar em todo o tempo o cum-
primento desta Real Determinação se mandou lavrar o presente auto que vai ser assinado por 
todos os membros deste Senado. Alfândega da Fé em Câmara de vinte e seis de Agosto de mil 
oitocentos e vinte e oito

Rubricas (4)
Silva; Branco; Sá; Trigo.

Aos trinta dias do mês de junho de mil oito centos e trinta em esta Vila de Alfândega da Fé 
e casas de morada do Doutor Manuel José de Oliveira Malafaia Corregedor desta Comarca de 
Moncorvo. Aí sendo presentes os Depositários Gerais dos bens sequestrados aos Réus da Rebe-
lião da mesma Comarca se procedeu na averiguação e exame das medidas necessárias tanto 
para a boa administração dos mesmos bens em sequestros como para a sua arrecadada em 
benefício da Real Fazenda.
E por eles foi assentado não só se pusessem em praça pública nos devidos tempos os frutos e 
rendimentos dos mesmos bens e sequestros mas que se oficiasse às competentes autoridades 
existentes a este fim por ter mostrado a experiência ser mais vantajoso este meio do que o da 
administração sempre sujeita a mais lapidações e extravios.
Concordaram mais em se repetirem novos ofícios às autoridades competentes não só para pro-
cederem na forma desta mas para também procederem às necessárias indagações de alguns 
bens, usufrutos ou trates que ficassem fora do sequestro aos sobreditos Réus de Rebelião proven-
do a si o máximo de testemunhos para conhecer-se se interveio ignorância tola ou com malícia.
Acordarão mais que se oficiasse aos Juízes Territoriais para realizarem a entrega do líquido exis-
tente nos Depositários parciais para a mão dos Depositários Gerais por umas necessárias rela-
ções das pessoas a quem pertence e quantidades e natureza ou qualidade do dinheiro assim 
como o tempo da sua entrega.
Outro sim foi por eles mesmos assentado nas contas dos Depositários parciais prestadas perante 
os Magistrados e Juízes Territoriais lhe assistisse sempre um Procurador Fiscal proposto da Real 
Fazenda para se proceder por um escrúpulo na averiguação dos Documentos da receita e des-
pesa e melhor poder-se evitar o dolo ou culpa dos administradores naqueles casos em que não 
houver arrematante e que os bens estiverem por administração.
Outro sim concordaram que cada um dos Depositários Gerais em vigiarem e fiscalizarem quanto 
esteja da sua parte tanto a capacidade dos Depositários parciais, como boa administração e 
arrecadação dos bens em sequestro na forma que já antes tinham assentado e cada um no 
distrito da Comarca que tenham Julgado e vem a ser nas Vilas e Julgados de Moncorvo, Freixo 
de Espada à Cinta, Carviçais e Mós o Doutor Francisco António Salgado de Negrão. E no distrito 
de Vila Flor, Vilarinho da Castanheira, Ansiães, Vilas Boas, Francisco Gomes do Canto.

134 — Está assim na ata, percebendo-se que existiu erro, não corrigido.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.34r e f.34v)

“Auto de Câmara de 26 de Agosto de 1828”

3.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.68v a f.70r)

4.
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E no distrito de Alfândega da Fé, Castro Vicente, Chacim e São Paio, Manuel Inácio de Sá.135

E no distrito de Mirandela, Frechas, Cortiços, Sezulfe, D. Chama, Pinho Velho, Monforte, Valdas-
nes, António Luís de Sá Pinto.
Houveram esta auto por bem feito e assinaram com ele Ministro lido por mim Domingos José 
Esteves Escrivão da Câmara que o fiz.

Assinaturas (4)
Manuel José de Oliveira Malafaia (Corregedor), Francisco António Salgado de Negrão, Francisco Go-
mes do Canto, Manuel Inácio de Sá

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta anos aos vinte e 
três do mês de Julho do dito ano em esta Vila de Alfândega da Fé e casas do Concelho dela 
aonde estava o Doutor Manuel José de Oliveira Malafaia do Desembargo de Sua Majestade seu 
Corregedor com alçada nesta Comarca de Moncorvo pelo mesmo Senhor que Deus Guarde. Aí 
ele dito Ministro para efeito de responder e informar a Sua Majestade sobre a Régia Provisão que 
pretendem os lavradores dos vinhos desta dita Vila, e seu concelho para a venda e consumo do 
mesmo pelo espaço de quatro meses com exclusão de outros de diferentes Julgados, mandou 
convocar vir perante si os Senadores da Câmara com as mais das classes, de Clero Nobreza, e 
Povo, que a todos fez cientes no mesmo ato no dia de hoje para darem os seus votos sobre o 
mesmo objeto, sendo presentes os mesmos Vereadores, Mateus de Sá Pereira o Bacharel António 
Manuel Pinto Santiago, e o Bacharel Francisco António Pereira de Lemos, como Procurador do 
Concelho José António Pinto de Moura que todos atualmente servem na mesma Vila e Concelho 
pelo mesmo Senhor que Deus Guarde pelo dito Ministro lhe foi apresentada a sobredita Provi-
são que sendo por todos observado o referido objeto unanimemente concordavam disseram 
e declararam o seguinte: Senhor. A Câmara Nobreza, Povo136 reunidos em sessão geral tem a 
responder, e francamente a declarar perante os pés do Trono de Vossa Majestade que o reque-
rimento dos Lavradores e Cultivadores do vinho desta Vila de Alfândega da Fé e seu termo e em 
que suplicam a graça de concessão de quatro meses no ano para poderem vender e extrair 
seus vinhos com exclusão de outros de diferente Julgado, não só é vantajoso à cultura e produ-
ção deste género mas até necessário à conservação dos Proprietários pela certeza que existe 
tanto de abundância de vinhas neste termo como de impossibilidade da sua extração137 sendo 
também em toda a extensão verdadeiros todos os fundamentos e causas alegadas no reque-
rimento, o que tem em iguais circunstâncias merecido a Régia contemplação de Vossa Majes-
tade em prol da Agricultura sendo entre outras a cidade de Bragança e as Vilas de Moncorvo, 
Vilarinho da Castanheira. Tem mostrado a experiência ser este o único meio de fazer manter e 
adiantar este ramo de cultura e obstar a ruína das povoações cujos terrenos são a plantação 
dos Vinhos dados como neste em que há poucos anos tem tomado um aumento tal que atual-
mente forneceria este líquido para todo um ano aos seus habitantes. Esperam os requerentes da 
Real magnificência de Vossa Majestade pelas ponderadas razões, e a escolha da Câmara os 
meses pedidos sujeitos os Vendedores às Leis e Posturas Municipais e Regulamentos de Polícia 
que tendem à Segurança Pública. Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos para felicidade 
da Monarquia. Alfândega da Fé em Câmara de vinte e três de Julho de mil oitocentos e trinta. 
O Corregedor, Manuel José de Oliveira Malafaia, o Vereador Mateus de Sá Pereira, o Vereador, 
António Manuel Pinto de Santiago, o Vereador Francisco António Pereira de Lemos, o Procura-
dor do Concelho José António Pinto de Moura, o Escrivão da Câmara Domingos José Esteves, 
O Reitor Pedro Dias de Amaral, José António dos Santos Costa Macedo, o Cura Coadjutor Do-
mingos Lázaro de Sá Borges, Manuel Inácio de Sá, Manuel António Dobrões, Francisco Maria de 
Azevedo, José Luís Cordeiro de Sousa, Manuel Luís da Fonseca, Dom Felisberto de Macedo Sotto 
Maior, Leopoldo Inácio Teixeira de Faria Figueiredo, Baltazar José de Faria Figueiredo, Manuel 
José Vilares da Fonseca, José Joaquim Rodrigues Pereira, José Luís da Fonseca, João António 
135 — Este nome já é conhecido como partidário do miguelismo.
136 — Foi certamente por lapso que não se referiu o Clero, pois estava representado na sessão.
137 — Note-se que o problema do escoamento do vinho produzido no concelho já não era novo. Mas a verdade é que aqui se 
pode considerar o princípio do fim de uma cultura com tanta importância local que é a única referida na carta de foral de 1294! 
Apesar de se ter registado no início do século XIX um aumento da cultura da vinha, facto que é referido no documento, as 
dificuldades de escoamento do produto acabariam por levar à diminuição da produção e à utilização dos terrenos para outras 
culturas e a partir de meados deste mesmo século a filoxera encarregar-se-á de fazer o resto! 

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.73r a f.74v)

“Auto de Câmara Extraordinária de 23 de Julho de 1830”

5.
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Neves, do138 Juiz de Sambade José Manuel Esteves, do Juiz da Gouveia José Ramos, do Juiz de 
Valverde Romualdo José, do Juiz dos Vilares João António Rodrigues, do Juiz da Ferradosa José 
Luís Gaspar, do Juiz da Cardanha António de Amaral, do Juiz da Cabreira Lino José, do Juiz da 
Adeganha Manuel José Cordeiro, Juiz de Cerejais António Marcelino, do Juiz da Junqueira José 
Vitorino, do Juiz do Sendim da Serra Clemente Francisco, do Juiz de Vilarelhos António Manuel, 
do Juiz da Eucísia Manuel António, do Juiz dos Vales Luís Custódio, João Manuel Veiga, Manuel 
da Costa Macedo, o Padre José António da Costa, Joaquim José Novais, António Ribeiro Leitão 
de Lima, João Félix da Costa, Manuel José da Silva, Luís José dos Santos Costa, Manuel António 
Domingues, Francisco José Vilares da Fonseca, Alexandre José da Fonseca, António José da 
Fonseca, Aleixo José Fernandes, Francisco José da Veiga, José Pinto de Moura, Francisco An-
tónio Moreno, José d’Amaral, Eduardo Joaquim da Fonseca, António José Borges da Fonseca, 
Pedro de Alcântara, Luís Manuel Neves, Dionísio dos Santos Trigo, Manuel António Neves, Fran-
cisco Manuel de Sá, José Cândido da Silva, Manuel Inácio Simões, António José Cordeiro, João 
António Cordeiro, António José Rodrigues.
E por esta forma houve esta Câmara por feita, e concluída em esta Vila de Alfândega da Fé aos 
vinte e três de Julho de 1830.

Assinaturas (1)
O Corregedor Manuel José de Oliveira Malafaia.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta anos aos dezoito 
do mês de Outubro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e casas do Concelho da mesma 
aonde estava o Doutor António Francisco Roque Martins Tavares Juiz de Fora com alçada nesta 
Vila e na de Castro Vicente com os mais Vereadores abaixo assinados Mateus de Sá Pereira, 
Estevão de Vilares Sarmento, António Manuel Pinto Santiago, e o Procurador José António Pinto 
de Moura que todos atualmente servem nesta dita Vila e seu Concelho por Sua Majestade Fi-
delíssima que Deus Guarde. Aí todos juntos e em auto de Câmara determinaram, e acordarão 
o seguinte.
Que devia solenizar-se o Faustíssimo aniversário dos anos de El Rei Nosso Senhor que é o dia 
vinte e seis do corrente que para isto se devia fazer as participações necessárias aos Párocos e 
Eclesiásticos deste distrito, aos oficiais de ordenanças, à Nobreza e a todos os Juízes Vintenários 
afim de assistirem àquele acto.
E que a função de Igreja deveria ser pela maneira seguinte: Missa cantada, Te Deum, procissão 
pelas ruas e sermão e que deveria fazer-se tudo aquilo que pudesse concorrer para festejar-se 
dia tão grande, a saber iluminações tanto na Vila como nos Povos, formarem-se alguns arcos 
pelas ruas, danças, etc.
E que se vendesse o quartilho de azeite a cento e trinta reis.
Que o pão se continuasse com o mesmo preço do acórdão último.139 
E por esta forma atrás declarada houveram suas determinações por bem feitas, e assinaram lido 
por mim Domingos José Esteves Escrivão da Câmara que o fiz.

Rubricas (5)
Tavares, Pereira, Sarmento, Santiago e Pinto.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e dois anos aos 
dezoito dias do mês de Dezembro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e casas da Câmara 

138 — Esta referência “do” seguindo-se cargo e nome, significa que a assinatura foi a rogo, por não saber escrever.
139 — É evidente que este assunto dos preços não tem nada a ver com os festejos do aniversário régio.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.79r a f.79v)

“Auto de Câmara de dezoito de Outubro de 1830”

6.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.124v a f.125r)

“Auto de Câmara de 18 de Dezembro de 1832”

7.
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dela aonde se achava o Doutor António Francisco Roque Martins Tavares Juiz de Fora e órfãos 
nesta Vila e na sua anexa de Castro Vicente e seus termos e os vereadores suplentes por impe-
dimento e ausência, digo, por impedimento e ausência dos competentes, Manuel Inácio de Sá, 
Manuel da Costa Macedo e António Ribeiro Leitão de Pina e o Procurador atual João de Seixas 
todos por Sua Majestade Fidelíssima que Deus Guarde. Aí poe ele Ministro Presidente e mais Câ-
mara foi feita a felicitação a Sua Majestade Fidelíssima do teor seguinte: Senhor. Nunca em tem-
po algum desde a origem desta Monarquia ostentou a Nação Portuguesa mais nobre empenho 
e magnânima perseverança do que no momento atual. Começada a luta entre o Princípio Mo-
nárquico e a Democracia entre o bom e o mau Princípio Vossa Majestade, com o seu Valoroso 
Exército e a Nação em massa que o adora tomou a heroica resolução de por termo ao prenún-
cio desorganizador, que tanto se empenha em destruir mas debalde o Trono Português. É por isso 
que os infra assinados Juiz de Fora Presidente e mais oficiais de Câmara desta Vila dedicados a 
uma opinião Política que reputam sólida base da Sua ventura Nacional protestam jamais aban-
doná-la pois que é filha da própria convicção em que se acham antes em sua defesa, renovam 
perante Vossa Majestade, perante a Nação e o Mundo inteiro os constantes votos de sua adesão 
àquele Princípio sustentador da boa ordem social, de fidelidade a Vossa Majestade e de amor 
às veneráveis instituições que regeram seus Maiores etc. e hão de reger apesar da traição e do 
crime a presente geração e a posteridade. Digne-se pois Vossa Majestade aceitar a pura e já 
repetida oferta que gostosamente fazem de sua fazenda e pessoas, dispondo delas como lhe 
aprouver em prol da Pátria, pois que julgando eles uma e a mesma causa a do Legítimo Poder 
de Vossa Majestade e do Estado, por Vossa Majestade e pelo Estado arriscarão a própria vida, 
tudo. E para constar mandaram fazer o presente que assinaram e que se extraísse cópia e fosse 
remetida a El Rei Nosso Senhor o Senhor Dom Miguel Primeiro eu Manuel António Torres Escrivão 
da Câmara que o fiz.

Nota: Não contém rubricas ou assinaturas. 
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2.2.2. – O segundo cartismo, de 1834 a 1836.

O ano de 1834 começa com a tomada de posse de um novo Juiz de Fora, Francisco Xavier 
de Castro e Silva, registada no auto respetivo, do dia 7 de janeiro140, mas a cópia do alvará 
de nomeação já havia sido escrita em 12 de dezembro141 do ano anterior.
Continua a não existir nomeação de nova vereação e de janeiro até quase ao final de abril 
a Câmara só realiza duas sessões, uma para nomeação do Depositário dos Selos e outra 
para indicar nomes, dando resposta a um ofício do Corregedor, não se referindo sequer o 
assunto, pelo que não se sabe que tarefas desempenhariam os nomeados. Na prática isto 
significa que a Câmara deixou pura e simplesmente de funcionar, o que já se vinha verifi-
cando no ano anterior.
É evidente que esta desorganização das instituições locais está associada ao clima de 
guerra civil que se vivia em todo o país e em particular à derrota iminente de D. Miguel.142 
Como fomos vendo, sobre eventuais confrontos ou perseguições entre as partes em confli-
to, os autos não relatam qualquer episódio, excetuando-se aquela “rebelião” registada em 
1830 e cujos contornos não ficaram esclarecidos.
Enquanto a nível nacional se considera formalmente extinto o governo absolutista de D. 
Miguel através dos dois decretos de 18 de março deste ano, um de exautoração e outro 
de extinção da Casa do Infantado, em termos locais pode dizer-se que a mudança só se 
operou em 22 de abril,143 com a reposição dos Vereadores e Procurador do Concelho que 
haviam sido demitidos em 1828.
O auto que regista esta mudança não tem qualquer referência às razões da medida, nem 
sequer menciona a origem da ordem para tal se efetivar.
Os Vereadores de 1828, antes da instalação do regime absolutista, simplesmente tomaram 
conta do cargo (com exceção de José António Esteves, já falecido e que foi substituído 
por Manuel da Costa Macedo) e logo de seguida iniciaram funções, tomando deliberações 
que deixam entender de imediato o início de mais uma purga política, ou reintegração de 
cartistas, que durará algum tempo, o que se depreende, logo neste auto, na suspensão do 
Carcereiro e do Depositário Geral, nomeando as pessoas para os substituir e testemunham 
vários autos seguintes, como os de 15 de junho144 e de 9 de outubro145 do mesmo ano e ain-
da o de 15 de março de 1835, que merece este destaque: “(…) sendo representado a esta 
Camara pelo Doutor Juiz de Fora desta Vila e seu concelho o mau serviço do Juiz Vintenário 
da Quinta de Vila Nova Faustino Lopes o qual favorece e apoia certos culpados por crimes 
políticos suspeitos do legítimo Governo da Rainha, e da Carta por isso havia o mesmo por 
desonerado do cargo que indignamente ocupa nomeando para o substituir Manuel Calvelho 
da mesma Quinta (…)”.146 

A reorganização cartista das instituições locais.

Não vamos evidentemente falar de leis propriamente ditas, mas tão só acompanhar as 
medidas de reorganização que foram tomadas em Alfândega da Fé, seguindo sempre a 
informação que nos vem dos autos das sessões da Câmara.
É preciso não perder de vista que estamos perante mais uma fase de vigência da Carta 
Constitucional e que, portanto, todo o modelo político anterior ao miguelismo vai ser repos-

140 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.142 a f.143v.
141 — Idem, f.141r.
142 — A “Crónica Constitucional de Lisboa” já se publicava desde julho de 1833.
143 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.150r a 151r.
144 — Idem, f.156v e f.157r. Reintegração do Professor de Primeiras Letras, António Joaquim da Costa, banido pelo regime 
miguelista.
145 — Idem, f.175r. Exoneração do Juiz Vinteneiro de Adeganha, “não só por satisfazer mal as suas obrigações mas por pouco 
adido ao Governo que felizmente nos rege”.
146 — Idem, f.183v.
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to, embora também não possamos esquecer que esta nova fase durará pouco mais de dois 
anos.
Na realidade, a instabilidade política nacional gerou instabilidade local e não é fácil nestas 
circunstâncias observar características de atuação ou preocupações específicas das verea-
ções. Os assuntos iam sendo geridos à medida que surgiam. Se o país não acertava um 
rumo, as Câmaras Municipais também não o podiam fazer.
Neste arrumar da casa, mas sem plano definido, pensamos ser possível reunir os assuntos 
dos autos entre abril de 1834 e setembro de 1836 em dois campos distintos: as medidas 
relacionadas com os aspetos políticos e administrativos e as soluções para os problemas 
do concelho e das populações, selecionando de cada um destes campos os aspetos mais 
relevantes.

Medidas de organização política e administrativa.

Se o regresso da vereação de 1828, juntamente com o Procurador, foi uma medida fun-
damental para a organização política e administrativa do concelho, com base na Carta 
Constitucional, não menos importante se poderá considerar a nomeação de um novo Juiz 
de Fora, peça fundamental para efetuar a ligação entre o novo poder nacional instituído e 
o concelho.
Não será por acaso que a posse do novo Juiz de Fora ocorreu logo no dia 24 de abril147, 
dois dias depois da entrada da vereação em funções. Este auto de posse não tem particular 
relevo, mas o mesmo não se poderá dizer da cópia da carta que se lhe segue, enviada pelo 
Brigadeiro General, Governador das Armas, Joaquim de Sousa Quevedo Pizarro ao refe-
rido Juiz de Fora, interino, José Maria de Azevedo Sequeira de Sousa, onde, entre outras 
recomendações, se diz o seguinte: “Logo que tome posse do seu lugar fará juntar todos os 
Cidadãos honrados e com eles procederá à eleição de uma Comissão Municipal”148.
A eleição da referida Comissão Municipal não se fez de imediato, pois havia que desarmar 
“os milicianos voluntários e guerrilhas realistas”149 para o que contaria o Juiz de Fora com 
o apoio de António Henriques de Mesquita, Tenente de Milícias de Miranda, encarregado 
desse serviço. A hora era de construir um Batalhão Nacional, que passou a chamar-se 
Guarda Nacional, como dá conta o auto de 8 de junho150, que se junta nos documentos, tal 
como o anterior.
Neste contexto faltava, por isso, eleger a Comissão Municipal, o que aconteceria em 17 
de junho151, ficando assim constituída: Presidente, Doutor José António da Costa Macedo, 
da Vila; Vereador Fiscal, Doutor António José da Fonseca Rocha, de Valverde; Vereador, 
Doutor José Manuel Ferreira, da Ferradosa.
Este auto de 17 de junho merece uma leitura mais aprofundada que aqui não podemos 
fazer, deixando-se apenas uma breve alusão ao extremo cuidado que o seu conteúdo re-
vela quanto ao empenho do poder instituído em legitimar, tão rápido quanto possível, as 
instituições locais.
O Provedor (interino) do Concelho seria Francisco António Pereira de Lemos152, que pre-
viamente havia sido nomeado pelo Prefeito da Província, cargo que deixará quando este 
desaparecer e for substituído pelo de Procurador do Concelho, altura em que veremos esta 

147 — Idem, f.151v a f.152v.
148 — Idem, f.153r.
149 — Idem, f.153r.
150 — Idem, f.154r e f.154v.
151 — Idem, f.155r e f.155v.
152 — Francisco António Pereira de Lemos tinha sido um dos vereadores exonerado pelos absolutistas e, juntamente com os 
restantes, regressara ao exercício dessas funções com o novo governo cartista. No entanto, esta figura local tinha, já na altura, 
uma posição política de maior alcance e não estranha que em vez de ficar na vereação da Comissão Municipal surja num lugar 
de destaque como Provedor do Concelho, um cargo criado pela legislação de Mouzinho da Silveira em 1832, ainda a Regência 
cartista de D. Pedro se encontrava na ilha Terceira dos Açores, segundo a qual a administração assentava nas Províncias, com um 
Perfeito, Comarcas, com um Subprefeito e Concelhos, com um Provedor, todos de nomeação. Estes cargos viriam a ser extintos 
em 1835, com a nova legislação que criou os Governos Civis e para os concelhos passaria a existir o Administrador.
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figura política entrar para Presidente da Câmara, conforme relata o auto de 24 de janeiro 
de 1836.153

Nesta nova fase de organização política e administrativa destacamos ainda dois outros as-
petos, que são a criação, em 1835, dos Governos Civis e dos Administradores do Concelho 
e, pela amplitude nacional da medida, a venda dos bens do Estado.
No primeiro caso, para referir que o auto de 6 de dezembro de 1835 é o primeiro a dar con-
ta, localmente, da nova organização administrativa, tendo a Câmara sido encarregada de 
indicar três nomes154 para, de entre eles, como a lei determinava, o Governador Civil indicar 
um que seria o primeiro Administrador do Concelho, tendo a escolha recaído em José Antó-
nio da Costa Macedo, que tomou posse em 23 de dezembro155 do mesmo ano.
A venda dos bens nacionais foi encarada pelo novo regime cartista como uma necessida-
de para suprir o défice do Estado, naturalmente depauperado, de forma mais direta, pela 
guerra civil, mas em termos gerais por toda a instabilidade que se vivia desde, pelo menos, 
1820 e punha em hasta pública “os bens de mão morta acumulados sob o regime feudal – 
conventos, capelas, comendadorias, bens da Coroa, da Patriarcal, da Casa das Rainhas e 
do Infantado”.156

Trazemos aqui o assunto porque ele está identificado em dois autos de sessões de Câmara, 
um de 18 de junho157 e outro de 6 de dezembro158, ambos de 1835.
Dentro desta ideia de organização, neste caso sobretudo administrativa, supomos que seja 
igualmente relevante apontar duas outras medidas então tomadas e que se encontram no 
mesmo auto, uma a seguir à outra, com data de 21 de setembro de 1834: “Igualmente deter-
minaram que os Juízes dos Povos mandassem todos os Domingos um homem à Povoação 
imediata e os mais próximos a esta Vila a fim de conduzirem as ordens que houvesse e 
também que pelas rendas da Municipalidade se subscrevesse a Gazeta Oficial do Governo 
por convir ao bem do serviço público que as autoridades tenham competentemente as leis 
e mais artigos de ofício que se publicam pela mesma Gazeta devendo todavia ser a mesma 
gazeta depois de lida ser recolhida ao arquivo (…).159

A primeira medida visava estabelecer uma comunicação rápida com as várias localidades 
do concelho, para que se soubessem as deliberações tomadas, tornando a governação 
local mais eficaz.
A segunda medida, que do nosso ponto de vista não se poderá desligar do facto de ser 
Provedor do Concelho Francisco António Pereira de Lemos, visava o conhecimento das leis 
por parte dos decisores, para que não ocorressem decisões que as contrariassem, o que 
se enquadra no espírito do modelo político liberal que estava a ser implementado. Graças a 
esta medida o AHMAFE possui, para além dos documentos manuscritos, uma boa e muito 
completa coleção da legislação do século XIX. 
Finalmente, uma outra nota sobre um assunto que deve ser considerado político, mas neste 
caso de reação dos absolutistas contra o novo regime cartista.
A sessão de 30 de novembro de 1834 realizou-se apenas para analisar um acontecimento 
caracterizado como sedicioso, ocorrido na noite anterior, o que nos leva a crer que teve 
153 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.202r a f.203r.
154 — Idem, f.195r e f.195v. Indicação dos nomes para Administrador do Concelho, conforme o Decreto de 18 de julho de 1835 
(artigo 52.º): 1.º-José António da Costa Macedo, natural e morador na Vila, Bacharel em Leis, opositor aos lugares de Letras e da 
Juiz de Fora da Vila da Sertã; 2.º-José Manuel Ferreira, natural e morador em Ferradosa, Bacharel em Leis; 3.º-Celestino José 
Esteves, natural e morador em Cardanha.
155 — Idem, f.196v e f.197r.
156 — Sá, Victor (1974); “A crise do Liberalismo”, Lisboa, Seara Nova, p. 97.
157 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.189v e f.190r.
158 — Idem, f.195r a f.196r. Neste auto faz-se nova nomeação da Comissão de Venda dos Bens Nacionais a que respeita o 
auto da nota anterior, uma vez que o Presidente dessa Comissão se achava a ocupar o lugar de Delegado do Juiz de Direito de 
Moncorvo e alguns dos membros se tinham declarado impossibilitados de poderem exercer tais funções, tendo ficado eleitos os 
seguintes indivíduos: José António da Costa Macedo, como Presidente, Manuel Inácio de Sá, João Baptista de Lemos, Manuel 
José da Silva e Felisberto João Trigo. Acrescente-se apenas que embora ainda fosse Provedor do Concelho, Francisco António 
Pereira de Lemos não participou neste processo e a escusa de outras pessoas para fazerem parte desta comissão resulta da 
discordância desta venda de bens nacionais, um assunto que criou profundas divisões entre os cartistas.
159 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.172v e f.173r.
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contornos políticos, tanto mais que, como se lê no auto, já haviam ocorrido outras situações 
semelhantes: “Aí sendo por todos tomada em séria consideração os acontecimentos da 
noite passada, vinte e nove do corrente Novembro, acontecimentos sediciosos e se dirigiam 
deliberadamente a perturbar a ordem e o sossego público desta Vila, por eles unanimemen-
te foi adotada a medida de organizarem uma Guarda Provisória composta por todos os seus 
habitantes sem distinção ou privilégio para se prevenisse qualquer tentativa que de novo se 
pretenda fazer para renovar na dita Vila as cenas de sedição e anarquia que tiverem lugar 
nessa noites de vinte e nove e trinta de outubro passado dos quais os recentes aconteci-
mentos parecem ser uma repetição (…)”160. Este auto tem 26 assinaturas, pelo que houve 
participação da população.

Soluções para os assuntos locais mais urgentes.

A par de todas aquelas mudanças políticas e administrativas, o Juiz de Fora, a vereação, o 
Provedor do Concelho e depois o Administrador, tiveram de gerir da melhor forma possível 
os assuntos internos do concelho, desde logo os preços, embora com menos regularidade 
do que era habitual, mas sobretudo as nomeações, não dos Juízes Almotacés, que tinham 
desaparecido, mas dos Estanqueiros, pessoas nomeadas, que detinham o monopólio da 
venda de um determinado produto, na Vila, ou de todo o tipo de produtos, nas aldeias do 
concelho. Acima de tudo, pelo menos no início, a nomeação de Estanqueiros foi o meio 
rápido para se garantir o abastecimento das populações. Disto se dá conta no auto de 11 
de agosto de 1834,161 mas também no de 5 de janeiro de 1836.162

No entanto, o assunto que nos parece ter dominado a atividade municipal neste período foi 
certamente o dos Expostos, mais concretamente a preocupação de pagar às amas destas 
crianças. O problema resultava da falta de verbas da Câmara para garantir o funcionamento 
deste serviço social. O caso é repetido em sucessivos anos e autos: em 1834, nos autos de 
18 de junho163, 28 de setembro164 e 9 de outubro165; em 1835, no auto de 10 de maio166; em 
1836, nos autos de 6 de abril167 e de 17 do mesmo mês168.
Finalmente, também, uma nota para a questão dos cemitérios, assunto de que voltaremos 
a falar mais adiante, mas que também marcou a agenda municipal neste período, facto 
registado nos autos de 21 de setembro de 1834169 (veja-se nos documentos) e de 6 de abril 
de 1836. Pelo seu maior interesse, uma vez que é a primeira vez que o assunto surge de 
forma tão concreta, deixamos o texto completo do auto de 21 de setembro nos documentos. 
O segundo auto constata apenas que ainda não se tinha construído nenhum cemitério, pois 
dava-se o prazo de um mês às Juntas de Paróquia para os construírem, “pena de virem res-
ponder perante o Governador Civil do Distrito a razão por que o não fazem.”170 Na realidade, 
os cemitérios continuaram a não se fazer nesta época, pois tal só começaria a acontecer já 
na segunda metade deste século XIX.

160 — Idem, f.176v e f.177r.
161 — Idem, f.168v e f.169r.
162 — Idem, f.198v.
163 — Idem, f.156r.
164 — Idem, f.173v.
165 — Idem, f.175r
166 — Idem, f.186v.
167 — Idem, f.205v.
168 — Idem, f.207v.
169 — Idem, f.172r e 172v.
170 — Idem, f.205v e f.206r.
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Ilustríssimo Senhor. Informado das boas qualidades de Vossa Senhoria o Legítimo Governo 
da nossa adorada Rainha a Senhora Dona Maria Segunda, participo a Vossa Senhoria que deve 
imediatamente passar à Vila de Alfândega da Fé e tomar posse interinamente do lugar de Juiz 
de Fora daquela Vila aonde lhe recomendo se porte com o carácter próprio de um verdadeiro 
Constitucional. Logo que tome posse do seu lugar fará juntar todos os Cidadãos honrados e com 
eles procederá à eleição de uma Comissão Municipal. Faço a V.S. ciente que hoje mesmo en-
carreguei a António Henriques de Mesquita Tenente de Milícias de Miranda de desarmar os Mi-
licianos Voluntários e guerrilhas, realistas, ficando digo realistas fazendo recolher as suas armas, 
e alistando ao mesmo tempo todas as pessoas capazes de defenderem o Governo da nossa 
Augusta Rainha em um Batalhão Nacional, e que por essa Vossa Senhoria de mãos dadas com 
ele poderão sempre e em tudo que tenda ao bem e andamento do Governo Constitucional. 
Deus Guarde a Vossa Senhoria. Quartel General em Moncorvo vinte e três de Abril de mil oito-
centos e trinta e quatro. Joaquim de Sousa Quevedo Pizarro. Brigadeiro General, Governador 
das Armas. Ilustríssimo Senhor José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa Juiz de Fora interino de 
Alfândega da Fé
(Segue-se encerramento da cópia por parte do Escrivão da Câmara)  

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e quatro aos 
dezoito dias do mês de Junho nesta Vila de Alfândega da Fé e casas da Câmara dela aonde 
estava o Doutor José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa, Juiz de Fora interino Presidente da 
Câmara e os mais Vereadores Dom Felisberto de Macedo, Francisco José de Almeida Ferraz, 
Manuel da Costa Macedo, e o Procurador do Concelho Manuel António Dobrões, que todos 
atualmente servem por Sua Majestade Fidelíssima que Deus Guarde. Aí por lhe constar estar 
já completo o alistamento para a formação da Guarda Nacional deste distrito, e desejando 
combinar quanto fosse possível o serviço e disciplina da mesma com a maior comodidade dos 
indivíduos alistados, e tomando em consideração que os Povos situados sobre a margem direita 
do rio Sabor não podiam continuar sem grande incómodo a reunir-se nesta Vila para os compe-
tentes exercícios ordenavam provisoriamente o seguinte: que os indivíduos alistados nos lugares 
da Eucísia, Gouveia, Nozelos, Junqueira, Adeganha, Cardanha, Cabreira, Sendim da Serra, Fer-
radosa, Picões se reuniam nos Domingos e dias Santos de Guarda no lugar central da Gouveia, 
aonde, digo, Gouveia passando a formar uma companhia para comandar e disciplinar a qual 
nomeavam interinamente Manuel António de Azevedo, do lugar de Sendim da Serra e ordena-
vam a mim Escrivão lhe oficiasse com esta sua deliberação para entrar no dito comando e bem 
assim ao Comandante da Guarda Nacional António Henriques de Mesquita para lhe enviar as 
Listas dos soldados dos povos indicados daquela Companhia, e que o resto do concelho, se 
reuniria nesta Vila à ordem do Comandante da mesma Guarda. E de como assim o disseram 
assinaram e me ordenaram que eu extraísse uma cópia para remeter a sua Excelência. Eu José 
Luís Cordeiro de Sousa Escrivão o fiz.
Assinaturas (5)
José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa, Felisberto Macedo Sotto Maior e Castro Muito Nobre, Francis-
co José de Almeida Lemos, Manuel da Costa Macedo, Manuel António Dobrões.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.153r e f.153v)

“Cópia do Ofício abaixo copiado pelo ofício é S. Exª o Governador 
Geral da Província servido nomear a José Maria de Azevedo Sequei-
ra de Sousa Juiz de Fora desta Vila”

1.

AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.154r e f.155v)

“Auto de Câmara de 8 de Junho de 1834”

2.
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Aos dezassete dias do mês de Junho
Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e quatro aos dezas-
sete dias do mês de Junho de mil oitocentos e trinta171 nesta Vila de Alfândega da Fé e casas da 
Câmara dela aonde estava o Dr. José Maria de Azevedo Sequeira e Sousa, Juiz de Fora interino 
o Dr. Francisco Pereira de Lemos Provedor deste concelho, interino e mais Vereadores.172

Aí tomando em devido exame e consideração a necessidade de procederem à nomeação da 
Câmara Municipal Provisória em execução de ordem superior e por se achar a atual Câmara 
suprimida de direito pela atual legislação173 em vigor e por outra parte prevendo as grandes atri-
buições que de ora em diante tinham a desempenhar as quais por sua descendência traziam 
opor-se de uma severa responsabilidade julgando-se menos idóneos para as preencher apesar 
dos veementes e sinceros desejos de que se acham animados para servir a Pátria e tendo igual-
mente em vista que afora174 o Vereador Felisberto Macedo os mais se achavam servindo por 
substituição outros, ao chamado da mesma Câmara, para fazerem secar semelhantes desvios 
elegiam para Membros da Comissão Municipal os seguintes. Para Presidente o Dr. José António 
da Costa Macedo desta vila. Para segundo Vereador e Fiscal o Dr. António José da Fonseca e 
Rocha do lugar de Valverde e para terceiro Vereador o Dr. José Manuel Ferreira do lugar da 
Ferradosa e ordenaram a mim Escrivão expedisse aos eleitos esta sua nomeação em carta de 
serviço a fim de se reunirem sem demora para regularem os seus trabalhos e sessões periódicas.
Neste ato foi presente ao Senado a nomeação do Bacharel Francisco António Pereira de Lemos 
acima nomeado para Provedor Interino deste concelho por ofício do Exmo. Prefeito desta Pro-
víncia do qual lhe mandou tomar apresentação como por instalado no sobredito cargo.
A Câmara depois de ter desempenhado este seu importante dever arrenuncia (sic)175 com satis-
fação aos seus cargos e às funções que lhe são aderentes e de como assim o disseram manda-
ram escrever o presenta auto por mim Escrivão que todos assinaram.

Assinaturas (6)
José Maria de Azevedo de Sequeira e Sousa, Felisberto Macedo Sotto, Francisco José de Almeida Fer-
raz, Manuel da Costa Macedo, José António Pinto de Moura, Francisco António Pereira.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e quatro aos vinte 
e um dias do mês de Setembro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé e Paços da Câmara 
dela aonde estavam o Presidente da Câmara Municipal Simão Pedro de Azevedo, o Vereador 
Fiscal Manuel Joaquim de Sousa Pimentel, o Vereador António José da Fonseca Rocha, o Verea-
dor Celestino José Esteves e presente igualmente o Provedor do Concelho, Francisco António 
Pereira de Lemos. Aí sendo apresentado pelo dito Provedor uma Portaria da Prefeitura desta Pro-
víncia para se mandarem fazer imediatamente cemitérios em todas as Paróquias deste distrito176 
exigindo que a Câmara delibere o que julgasse conveniente para levar a efeito sem demora tão 
necessária como salutar providência e tomando a Câmara em consideração o determinado na 
dita Portaria acordaram unanimemente sobre o seguinte: 1º - Que os Párocos com dois homens 
que lhe serão nomeados pelo Provedor do Concelho ficam autorizados para proceder à de-
marcação do terreno necessário para os ditos cemitérios cumprindo contudo o que está deter-

171 — Não está, de facto, mil oitocentos e trinta e quatro, mas deve ter sido engano.
172 — Recorde-se que na carta que o Juiz de Fora recebeu (ver texto completo no documento 1.) era recomendado que juntasse 
“todos os Cidadãos honrados” para decidir a nomeação desta Comissão Municipal. Pelos vistos não foi isso que aconteceu.
173 — A fundamentação legal que aqui se apresenta corresponde ao princípio de eleição da Câmara Municipal previsto nas leis 
decorrentes da Carta Constitucional e que, tendo em conta as circunstâncias políticas, não estava a ser observado.
174 — Entenda-se por “afora” o mesmo que tirando, excetuando. Na realidade a vereação efetiva de 1828 já não estava em 
funções, por variadas razões. Um dos vereadores tinha morrido e o outro iria desempenhar novas funções, restando, da equipa 
inicial, Dom Felisberto Macedo.
175 — “Arrenúncia” neste caso deve ser entendido como abandono.
176 — “distrito” aqui significa concelho.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.155r e f.155v)

“Auto de Câmara em 17 de junho de 1834”

3.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.172r a f.173r)

“Auto de Câmara de 21 de Setembro de 1834”
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minado na mesma Portaria que lhe será remetida por cópias. 2º - Não havendo terreno Público 
capaz para se fazer o cemitério demarcarem terreno Particular que menos prejuízo cause a seu 
dono, e depois de demarcarem mandarão louvar o dito terreno e oferecerão ao dono o valor 
da louvação se porem ele recursar a venda darão parte à Câmara para tomar essa desculpa 
em consideração. 3º - Em todo o caso a comissão remeterá ao Provedor o resultado de seus tra-
balhos para ter a conformação da Câmara. Outros sim acordaram que o Provedor do Concelho 
mandasse avisar a Manuel António Correia de Valverde para legalizasse a entrega de cem 
mil reis que recebeu de Manuel António Dobrões por ordem do Corregedor Malafaia. Também 
acordaram que o mesmo Senhor Provedor legalizasse os pesos do Estanqueiro do sabão desta 
Vila e verificasse se são exatos por haver queixas a esta Câmara que lesa o público. Igualmente 
determinaram que os Juízes dos Povos mandassem todos os Domingos um homem à Povoação 
imediata e os mais próximos a esta Vila a fim de conduzirem as ordens que houvesse e também 
que pelas rendas da Municipalidade se subscrevesse a Gazeta Oficial do Governo por convir ao 
bem do serviço público que as autoridades tenham competentemente as leis e mais artigos de 
ofício que se publicam pela mesma Gazeta devendo todavia ser a mesma gazeta depois de 
lida ser recolhida ao arquivo sendo esta da obrigação do Escrivão e nesta forma houveram este 
auto por bem feito e acabado que assinam com o Provedor do Concelho e eu Francisco António 
Cordeiro, Secretário da Câmara que o fiz.

Assinaturas (5)
O Presidente, Simão Pedro de Azevedo, o Vereador Fiscal, Manuel Joaquim de Sousa Pimentel, o Verea-
dor, António José da Fonseca Rocha, o Vereador, Celestino José Esteves, o Provedor, Francisco António 
Pereira de Lemos

“Acordaram em tempo que nomeavam para Estanqueiro do Vilar António Manuel Teixeira Mo-
reno (?) se ter escusado o nomeado José da Silva Fernandes e assinaram.”

Assinaturas (4)
Azevedo, Pimentel, Fonseca Rocha e Esteves

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e cinco anos aos 
catorze dias do mês de junho do dito ano nesta vila de Alfândega da Fé e casas da Câmara 
dela aonde estavam o Presidente Manuel António Lopes de Azevedo, o Vereador Fiscal Manuel 
da Costa Macedo, o Vereador Manuel Luís da Fonseca, o Vereador Suplente Bento de Mesquita 
Sousa Cabral, que todos atualmente servem por sua Majestade Fidelíssima a Senhora Dona Ma-
ria segunda que Deus Guarde.
Aí, aparecendo o Provedor deste Concelho Francisco António Pereira de Lemos aí deu conta 
do ofício da Subprefeitura em data de doze do mês de Junho de mil oitocentos e trinta e cinco 
mandado comunicar à Câmara Municipal que contem uma exposição de Sentimentos e mar-
cha da Conduta política que o governo de Sua Majestade Fidelíssima em data de trinta de Maio 
manifestou dirigirem aos atos do mesmo governo na marcha dos negócios Públicos sendo uma 
das principais coisas o desenvolvimento da Carta Constitucional repelindo os ataques tanto 
do absolutismo como da anarquia fazer justiça igual proteger os desvalidos, dar preferência a 
todos os que prestem serviços à causa da Liberdade fazer manter o sossego fazendo extinguir 
todos os sentimentos e restos de Guerra Civil manter religiosamente todos os Contratos Públi-
cos existentes, e guardar toda a economia possível de cujo ofício e exposição a Câmara ficou 
inteirada. Mostrando grande satisfação na Comunicação que o governo de Sua Majestade Fi-
delíssima acaba de fazer certa, que pelo Desenvolvimento de tais princípios resultava infalível 
Prosperidade ao Estado no interior, e glória entre os Povos Civilizados da Europa. 
Mais determinaram que por lhes constar que nas Povoações desta Vila e lugares de Castelo, 
Sendim da Ribeira, Sardão, Cerejais, Ferradosa e Picões, cabreira e Cardanha, deste concelho 
muitas pessoas costumavam na Ribeira denominada de Zacarias e Rio Sabor lançavam Cocas177  

177 — A palavra é esta, mas desconhecemos o significado.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.188v a f.189v)

“Auto de Câmara de 14 de Junho de 1835”
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e trebiscadas178 ou embudadas179 nos referidos Rios a fim de com elas matarem os Peixes de que 
resultava vários prejuízos às crias miúdas e grandes, que depois bebiam aquelas águas inun-
dadas com semelhantes géneros e que se passassem ordens dirigidas aos Juízes dos respetivos 
Povos para que estes em conselho180 as publicassem aos moradores dos mesmos e que todo 
aquele que de hoje em diante usasse de semelhante digo destas ou outras semelhantes drogas 
infecionadas além de pagar os prejuízos que com elas causar pagará mais a multa de dois mil 
reis pela primeira vez e pela segunda em duplo pagos de Cadeia além do crime que a lei im-
puser pela impunidade a que os crimes de semelhante natureza lhe guardem cuja ordem será 
afixada no lugar mais público das referidas Povoações para que ninguém alegue ignorância e 
nesta forma houveram este auto por findo que o assinaram lido por mim Francisco António Cor-
deiro Secretário da Câmara que o fiz.

Rubricas (3)
Azevedo, Fonseca, Mesquita.
Assinatura (1)
Costa Macedo.

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de mil oitocentos e trinta e seis 
anos, aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro do dito ano nas Casas da Câmara desta Vila 
de Alfândega da Fé, aonde estava, como Presidente o Doutor José António da Costa Macedo 
e os escrutinadores Francisco Inácio da Silva Moreno e Manuel António e o Padre Francisco de 
Melo Carneiro como Secretário que todos foram eleitos em mesa provisória aí passando-se a 
receber as listas dos votos dos moradores desta Vila e seu concelho, que concorreram à eleição 
se apuraram os seguintes, para Vereadores = João Baptista de Lemos com treze votos, Francisco 
António Pereira de Lemos com vinte e sete votos, António Henrique de Mesquita com catorze vo-
tos, Manuel Caetano com dez votos, Manuel Inácio de Sá com catorze votos, Bento de Mesquita 
Cabral com onze votos, Felisberto Trigo com seis, Manuel Joaquim de Sousa Pimentel com cinco 
votos, José Manuel Ferreira com dezasseis, Manuel António Dobrões um, Manuel José da Silva Ai-
res com cinco votos, Francisco Inácio da Silva Moreno com dez votos, Manuel Caetano Reimão 
Falcão com dois, João Nepomuceno Morais Gavião com sete, Simão Pedro com cinco, João 
Paulo de Azevedo com oito, Dom Felisberto de Macedo com um, José Luís Cordeiro de Sousa 
com cinco, António Joaquim Pimentel com dois, o Doutor José António da Costa Macedo com 
sete, Manuel da Costa Macedo com um voto. Para Administradores = Francisco António Pereira 
de Lemos com dezassete votos, Doutor José António da Costa Macedo com vinte e sete votos, 
José Manuel Ferreira com dez, Simão Pedro com dois, Celestino Esteves com três, Francisco José 
de Almeida com dois, Manuel Luís da Fonseca com um, Doutor João Nepomuceno com um 
voto. E na conformidade da Lei são eleitos para Vereadores que devem servir o presente ano= 
Doutor Francisco António Pereira de Lemos para Presidente com vinte e sete votos = Para Fiscal 
José Manuel Ferreira com dezasseis votos = Para Vereadores Manuel Inácio de Sá com catorze 
votos, António Henrique Mesquita com catorze votos, João Baptista de Lemos com treze votos. 
Para Administrador do Concelho o Doutor José António da Costa Macedo com vinte e sete vo-
tos. De que para constar fiz este Auto que assinarão todos – Eu Secretário Padre Francisco Melo 
Carneiro = José António da Costa Macedo = Manuel António Lopes de Azevedo = Francisco Iná-
cio da Silva Moreno – O Secretário Padre Francisco de Melo Carneiro = Está conforme o original 
a que me reporto Alfândega da Fé 26 de Janeiro de 1836 – O Escrivão Ajudante – Castilho.

178 — Vem de Trovisco, um arbusto comum na zona; toda a planta é muito tóxica, razão pela qual se esmagava e lançava nos 
poços de água dos ribeiros e rios para envenenar os peixes.
179 — Vem de Embude, um arbusto comum e que nasce à beira dos cursos de água; os seus tubérculos são muito venenosos e 
depois de esmagados formam uma massa que é agitada nos poços de água para envenenar os peixes; esta prática de “pesca” foi 
utilizada durante muito tempo mas teve sempre o inconveniente de provocar a morte de outros animais, nomeadamente ovelhas 
e cabras, que bebiam as águas assim envenenadas. 
180 — Em reunião.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.202r a f.203r)

“Cópia do Auto de Eleição dos Vereadores, Administrador, que 
hão de servir o presente ano de mil oitocentos e trinta e seis.”
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2.2.3. – O setembrismo (1836-1842).

No auto de Câmara de 18 de setembro de 1836181 é lido um Boletim Telegráfico enviado 
pelo Governo Civil onde se dava conta de que a Rainha Dona Maria II havia decidido adotar 
a Constituição de 1822. O mesmo boletim vinha acompanhado da cópia da declaração ao 
país do Conde de Linhares, datada de 10 de setembro.
Assim se anunciou na Câmara Municipal um novo período do liberalismo em Portugal, 
que ficou conhecido por Revolução Setembrista e que, de imediato, implicou o abandono 
da Carta Constitucional de 1826 e o regresso à Constituição de 1822, até que outro texto 
constitucional fosse aprovado, o que viria a acontecer em 1838. Este novo ciclo político já 
não tinha como objetivo impedir o regresso ao absolutismo, tendo-se caracterizado, em ter-
mos gerais, por manifestar, “por meios extremos, a rivalidade daqueles que a partir daí se 
chamariam cartistas e setembristas”182, significando para os primeiros a defesa do modelo 
político burguês da Carta Constitucional de 1826, à sombra da qual se tinha “constituído 
uma poderosa oligarquia, que substituíra a antiga nobreza feudal e que se afirmava hostil 
a todas as tendências liberalizadoras”183 e para os segundos uma outra via  assente nos 
“representantes políticos da média e da pequena burguesia, (representando) um triunfo da 
ala democrática do liberalismo português”184 e que assentava nos valores da Constituição 
de 1822, razão pela qual o primeiro ato foi exatamente o regresso a este texto, enquanto 
não se preparava outro, como reflete o auto de Câmara atrás referido. 
Mas esta nova mudança de rumo político só parece ter chegado a Alfândega da Fé uns 
dias depois de efetivamente ter acontecido. Na realidade, os acontecimentos em Lisboa 
ocorreram em 9 de setembro (é do nome do mês que vem a designação de Revolução 
Setembrista, ou setembrismo). A adoção da Constituição de 1822 é de 10 de setembro, a 
Câmara Municipal teve uma sessão a 13 de setembro e nada se refere sobre o assunto e só 
na data deste auto, a 18 de setembro, nove dias depois, é lido o referido boletim telegráfico.
Uma leitura mais atenta a este auto de 18 de setembro de 1836 (ver nos documentos) per-
mite verificar que as novas mudanças políticas apanharam desprevenidos os políticos lo-
cais, embora para esta sessão, em concreto, já se tenham convidado outras pessoas. Dize-
mos isto porque, tendo os presentes aderido de imediato à decisão da Rainha, o Secretário 
da Câmara baralhou o texto, escrevendo o seguinte: “E logo reunidos todos proclamaram a 
Carta Constitucional de mil oitocentos e vinte e dois na forma que sua Majestade a Rainha 
tinha determinado.”185 É evidente que não era “Carta Constitucional” mas “Constituição” que 
deveria ter sido escrito!
Como vimos no ponto anterior, em 24 de janeiro deste ano de 1836 tinha sido eleita a nova 
vereação, tendo ficado como Presidente da Câmara Francisco António Pereira de Lemos. E 
foi esta mesma figura que presidiu à sessão de 18 de setembro mas, estranhamente, não 
assinou o respetivo auto, ao contrário dos restantes vereadores e do Administrador do Con-
celho, para além de mais cinco pessoas que estavam presentes. Contudo, Francisco Antó-
nio Pereira de Lemos seria, já na altura, uma das figuras locais a reclamar por mudanças 
políticas e talvez esse motivo nos ajude a perceber por que razão não se verificou alteração 
na composição da Câmara Municipal, de que ele era presidente.
Uns dias depois, na primeira sessão da Câmara que se realizou, em 9 de outubro186, fez-se 
o juramento da Constituição de 1822, (ver nos documentos) exatamente um mês depois de 
implantado o setembrismo.
Este novo período político durará pouco mais de cinco anos, para novamente se regressar 

181 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.215v a f.216v.
182 — Silbert, Albert (1977); Do Portugal do antigo regime ao Portugal oitocentista, Lisboa, Livros Horizonte, p. 179.
183 — Sá, Victor (1978); A revolução de 1836, Lisboa, Livros Horizonte, p. 19.
184 — Idem, p. 20.
185 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.216v.
186 — Idem, f.217r a f.218r.
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à Carta Constitucional de 1826 e instalar-se mais um ciclo político que acabaria em nova 
guerra civil.
Mantinha-se assim o clima de instabilidade política e de significativas alterações jurídicas, 
o que continuava também a não favorecer o normal funcionamento das instituições, dificul-
tando as tarefas da Câmara Municipal, no sentido de zelar pelos interesses e necessidades 
do concelho.
Vamos pois fazer uma leitura para este período, que decorre entre setembro de 1836 e 
fevereiro de 1842, acompanhando apenas o que os autos das sessões da Câmara nos 
transmitem.
Do ponto de vista das questões de política nacional, durante este período, os autos dão-
-nos conta daqueles dois momentos já referidos, mais tarde, já em 6 de maio de 1838187, 
do juramento da nova Constituição publicada nesse ano e finalmente o regresso à Carta 
Constitucional, que significou o fim do setembrismo, no auto de 13 de fevereiro de 1842188 
mas cujo texto se inclui nos documentos do assunto seguinte.
Seria expectável que esta ausência de debate das questões nacionais significasse um re-
forço da atividade municipal, mas parece-nos que isso também não aconteceu, de tal forma 
que para todo este período encontramos apenas dois ou três autos com alguma relevância.

Primeiros Códigos de Posturas Municipais.

O primeiro desses autos é logo de 25 de dezembro de 1836189, pouco depois de se ter inicia-
do o setembrismo, e dá-nos conta do que consideramos ser o primeiro Código de Posturas 
Municipais. Dizemos primeiro tendo em consideração a sua organização e não o assunto, 
pois as posturas sempre fizeram parte da atividade municipal. Aliás, muitas das delibera-
ções ou acórdãos são posturas. No entanto, esta parece ser a primeira vez que se reúnem 
num só documento com alguma organização interna e daí o nome de código.
Apesar de um pouco extenso considerámos importante incluir todo o texto deste auto nos 
documentos, uma vez que não fazemos o mesmo para o segundo e muito mais completo 
Código de Posturas Municipais, aprovado na sessão de 4 de agosto de 1839190, devido 
exatamente à sua dimensão.
Estes dois códigos de Posturas Municipais surgem assim como o trabalho mais notório da 
atividade da Câmara Municipal no período em análise, sem prejuízo, naturalmente, de ou-
tros assuntos a que também faremos uma breve referência.
Sobre o primeiro destes códigos, o de 1836, e como fica disponível o texto completo, dire-
mos apenas que ele surgiu na sequência da reforma administrativa de 6 de novembro deste 
mesmo ano, portanto já do período setembrista e que alterou a área geográfica do concelho 
de Alfândega da Fé, de onde saiu Sendim da Ribeira, para o concelho de Chacim, mas 
entraram Estevais (saída de Moncorvo); Assares, Santa Comba e Quinta de Valbom, desa-
nexada da Trindade (saídas de Vila Flor). Estas novas localidades estavam habituadas às 
posturas municipais dos antigos concelhos e por isso tornava-se necessário e urgente fazer 
a sua integração nas regras do novo concelho, pelo menos nas mais importantes, o que só 
seria possível com um código que juntasse todas as posturas que andavam dispersas por 
vários autos, algumas já esquecidas de todo e outras pouco cumpridas.
O obreiro desta nova forma de encarar as leis locais foi, sem dúvida, Francisco António 
Pereira de Lemos e não será por acaso que ambas se publicam nos momentos em que ele 
foi Presidente da Câmara.
O segundo código, como se disse, foi aprovado na sessão de 4 de agosto de 1839, mas 
está lançado no livro de autos à parte, pois entre o texto daquele auto, que não nos parece 
187 — Idem, f.257v e f.258r.
188 — AHMAFE-Livro 4 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1841-1842”, f.7r e f.7v.
189 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.223v a f.229r.
190 — Idem, f.286v a f.287v.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

205

concluído, e as posturas existem três fólios em branco. Este código ocupa pois os fólios 
289v a 300r, o que mostra bem a sua dimensão.
Em termos de organização, quer jurídica, quer de conteúdos, é um verdadeiro código e 
claramente inspirado no primeiro Código Administrativo Português, publicado em 31 de 
dezembro de 1836, já com o setembrismo. Deixamos aqui um resumo e algumas notas 
complementares que ajudam a perceber o alcance deste documento, que tem um corpo 
principal e um suplemento.
O texto principal tem cinco capítulos: Limpeza191, com sete artigos e um parágrafo; Estra-
das192, com um artigo e dois parágrafos; Guardas de Campo/Polícia Rural193, com quinze 
artigos e cinco parágrafos; Colheitas194, com sete artigos e um parágrafo; o último capítulo 
não tem título195, com quatro artigos e um parágrafo.
O suplemento tem dois capítulos: o primeiro sem título196, com cinco artigos; o segundo 
sobre pesos e medidas197, com sete artigos.
Em 8 de março de 1840198, ainda Francisco António Pereira de Lemos era Presidente da 
Câmara, foi nomeada uma comissão para rever as Posturas Municipais, mas o resultado do 
seu trabalho nunca chegou a aparecer. A explicação pode estar no assunto da sessão de 
16 de julho desse ano, que era eleger um novo Presidente, “visto que pela eleição de Depu-
tados da Nação saíra eleito para aquela Câmara, Francisco António Pereira de Lemos”.199 
Dentro da atividade da Câmara e para além destes importantes documentos das posturas, 
destaca-se a preocupação com os assuntos dos Expostos, algo que já vimos ser caracte-
rística de períodos anteriores, o cumprimento do Código Administrativo, nomeadamente em 
relação aos orçamentos e apresentação de contas, sobretudo da Paróquias, iniciando-se 
a regularização anual destes procedimentos e ainda o esforço para dotar novamente o 
concelho de médico municipal. Nenhum dos autos que trata destes assuntos é específico, 
pelo que os resumos e localização nos respetivos livros podem ser verificados no primeiro 
ponto deste capítulo.

191 — A limpeza inclui normas sobre fontes e tanques públicos, águas correntes, depósitos públicos, regras para as estrumeiras 
e limpeza de caminhos públicos. 
192 — Define de quem é a responsabilidade de construir ou manter as fontes públicas, caminhos e estradas municipais. Não fica 
clara a distinção entre caminhos e estradas municipais, mas prevê-se a figura da expropriação, a existência de inspetores que 
acompanham os trabalhos e um levantamento de profissões para se saber onde é que cada um pode ajudar. 
193 — Define regras sobre proteção da propriedade e trata-se sobretudo de um regulamento para os gados, dando aos Guardas 
Rurais/Polícia Rural os instrumentos para o desempenho das suas funções e aplicação das respetivas coimas.
194 — Mantém a definição das datas das colheitas por parte da Câmara; institui o rebusco mas define as regras.
195 — Este capítulo não tem título talvez pela dificuldade de encontrar um, mas o assunto de que trata é de uma enorme 
relevância, pelo que se resume: os vários artigos destinam-se a promover os rendimentos do concelho através do bom uso dos 
seus bens, nomeadamente dos campos que se achavam incultos; para garantir a adesão de toda a população ao cumprimento 
das posturas municipais e desta preocupação de desenvolvimento, assegurava-se que a terça parte das coimas, das achadas 
e dos foros seria para cada localidade onde se aplicassem, servindo para abater na coleta desses habitantes; se houvesse 
remanescente transitava para os anos seguintes ou era aplicado na povoação. Tudo isto era garantido anualmente no orçamento 
da Câmara. Pode bem dizer-se que esta medida era revolucionária e bem ao espírito original da política setembrista.
196 — Não tem título, mas todo o conteúdo trata do funcionamento dos açougues.
197 — Define a forma e os momentos em que se fazem as “correições”, ou aferimentos, dos pesos e das medidas, para todo o 
tipo de compra e venda, incluindo nas feiras e tem um artigo dedicado especificamente ao controlo do peso do pão vendido pelas 
padeiras.
198 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.321v.
199 — Idem, f.337r.
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e seis, aos dezoito 
dias do mês de Setembro do dito ano, nesta Vila de Alfândega da Fé e paços da Câmara Muni-
cipal desta dita Vila aonde estava o Presidente da mesma, Francisco António Pereira de Lemos, 
o Vereador Fiscal Manuel Inácio de Sá, os Vereadores António Henrique de Mesquita, João Bap-
tista de Lemos e Bento de Sousa Cabral, que todos foram convocados pelo Administrador deste 
mesmo Concelho José António da Costa Macedo (por Manuel José Malheiro Capitão Coman-
dante do Destacamento de Infantaria dois estacionado nesta Vila e pelo Administrador)200 por 
ele foi apresentado um ofício com a cópia do Boletim Telegráfico de Chaves que é o seguinte:
Ofício – Governo Civil de Bragança – Circular – Por boletim Telegráfico datado em chaves a onze 
do corrente, participa-me o Exmo. General da Província constante da cópia junta, ter Sua ma-
jestade sido servida resolver que se adotasse a Constituição de mil oitocentos e vinte e dois. Por 
tão plausível motivo espero que V. Exª dará todas as provas de regozijo, ordenando, de acórdão 
com a Câmara Municipal a quem fará presente este ofício, que haja um Te Deum e luminárias 
por três dias. Vossa Senhoria tomará todas as providências para que por esta ocasião o sossego 
público não seja alterado. Deus guarde a Vossa Senhoria, Bragança, catorze de Setembro de 
mil oitocentos e trinta e seis. O Governador Civil João Manuel de Almeida Morais Pessanha. Ilus-
tríssimo Senhor Administrador do Concelho de Alfândega da Fé.
Cópia junta. Boletim Telegráfico de Chaves onze de Setembro de mil oitocentos e trinta e seis. 
O Telégrafo de Lisboa anuncia o seguinte: Sua Exª o Conde de Lumiares Ministro da Guerra e 
Presidente do Conselho. A todas as autoridades em consequência dos universalmente manifes-
tados pelos cidadãos desta Corte, foi Sua Majestade a Rainha servida resolver que se adotará 
a Constituição de mil oitocentos e vinte e dois, com as modificações que as Cortes que vierem 
a ser conservadas, procedendo-se às eleições, na conformidade da Constituição adotada. A 
mesma Senhora, demitiu o Ministério e nomeia Ministro da Guerra o Visconde de Sá da Bandeira, 
os quais são encarregados de completar o novo Ministério tudo em sossego. Datado de dez do 
corrente. Barão de Telheiras. António José Afonso 1º Sargento Comandante da terceira Bateria 
Telegráfica. Está conforme. Quartel General em Chaves doze de Setembro de mil oitocentos e 
trinta e seis. Alexandre da Costa Leite, Brigadeiro Governador Militar da Província. Está confor-
me. O Secretário Geral, Custódio José Leite.
E logo reunidos todos proclamaram a Carta Constitucional de mil oitocentos e vinte e dois na 
forma que sua Majestade a Rainha tinha determinado. E para constar fiz este auto que todos 
Assinaram e eu José de Morais Castilho Escrivão que o fiz.

Assinaturas (10)
Manuel Inácio Costa e Sá, António Henriques de Mesquita, João Baptista de Lemos, Bento de Mesquita 
Sousa Cabral, José António da Costa Macedo, António José Manuel Vergueiro, [ilegível], Bernardo José 
de Almeida encomendado de Alfândega da Fé, Manuel José Malheiro Capitão de Infantaria 2 e co-
mandante do Destacamento estacionado nesta Vila, João Alves Tenente de Infantaria 2, José António 
Dinis ajudante reformado.

200 — Esta parte do auto parece confusa mas isso deve-se a duas linhas que foram acrescentadas, certamente na própria 
sessão, para enquadrar a presença do Capitão referido, pois ele e o Administrador é que convocaram os restantes.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.215v a f.216v)

“Auto de Câmara de 18 de setembro de 1836”

1.

Documentos
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e seis aos nove 
dias do mês de Outubro do dito ano nos Paços da Câmara do Concelho desta Vila de Alfânde-
ga da Fé, onde estava o Presidente da Câmara Francisco António Pereira de Lemos, o Vereador 
Fiscal José Manuel Ferreira, os Vereadores Manuel Inácio de Sá, António Henrique de Mesquita 
e João Baptista de Lemos e o Administrador do Concelho José António da Costa Macedo e 
as mais autoridades do Concelho abaixo assinadas e empregados Públicos, aí em virtude da 
Portaria de onze de Setembro do presente ano de mil oitocentos e trinta e seis dirigida ao Exmo. 
Governador Civil de Bragança deste Distrito, que o mesmo enviou por cópia a esta Câmara, 
sendo todos presentes cada um de per si prestaram o seguinte juramento.
Juro guardar e fazer guardar a Constituição Política da Monarquia de vinte e três de Setembro 
de mil oitocentos e vinte e dois com as modificações que as Cortes Gerais na Nação Portuguesa 
houverem de decretar.
E todos aqueles que eram empregados Públicos e não tinham autoridade igualmente juraram 
omitidas as palavras = e fazer guardar, jurando todos e cada um deles em o livro dos Sagrados 
Evangelhos que para isso estava destinado. E de que para constar se fez este auto que todos 
assinarão.

Assinaturas (36)
Francisco António Pereira de Lemos; Manuel Inácio Costa e Sá; António Henrique de Mesquita; João 
Baptista de Lemos; Administrador José António da Costa Macedo; Cardanha - O Juiz de Paz Celestino 
José Esteves; Sambade - O Juiz de Paz António Joaquim Ribeiro; Vilares - Juiz de Paz [ilegível]; Gouveia 
- Juiz Eleito Manuel António Rodrigues; Cerejais- [ilegível] José de Santa Margarida de Cardona; Vilares 
- O Juiz Eleito Manuel Caetano Reimão; José Luís Cordeiro de Sousa; Alfândega - O Juiz Eleito Manuel 
da Costa Macedo; Cerejais - O Juiz Eleito, José Manuel [ilegível]; O comissário - Manuel Inácio Ochoa; 
Vilarelhos - O Juiz Eleito Aurélio José; Cardanha - O Juiz Eleito Gaudêncio Dias da Costa; [ilegível]; Gou-
veia - O comissário, Manuel António Esteves; O Padre Francisco de Melo Carneiro; O Padre João Maria 
Esteves; O Padre Pedro Cameirão das Neves; [ilegível] da Vila de Alfândega da Fé; Bernardo José d’Al-
meida; O Vigário (?) António Manuel de Mendonça; O Professor de Primeiras Letras de Alfândega da Fé 
António Joaquim da Costa; José António Dinis Ajudante Reformado; António Roios Esteves Escrivão do 
Juiz Eleito da Cardanha; O Escrivão do Juiz de Paz da Cardanha António Manuel de Oliveira; Manuel 
Luís da Fonseca; Juiz de Paz desta Vila de Alfândega da Fé, [ilegível]; Manuel Luís da Fonseca; António 
José da Fonseca; O Escrivão do Juiz de Paz, Francisco Manuel Dinis Lamas; O comissário Hermenegildo 
de Sá Mesquita; Vilarelhos - O comissário de Paróquia Joaquim José de Morais.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e seis anos aos 
vinte dias do mês de Dezembro do dito ano nesta Vila de Alfândega da Fé, Casas da Câmara 
onde estava o Presidente da Câmara Francisco António Pereira de Lemos, o Vereador Fiscal 
Manuel Inácio de Sá, os Vereadores António Henrique de Mesquita e João Baptista de Lemos e 
o suplente Bento de Mesquita Sousa Cabral, e os abaixo assinados que concorreram à mesma 
Câmara em virtude do edital que para o mesmo fim os convocava que foi afixado em todas as 
Povoações deste concelho e das que de novo se reuniram a ele pelo Decreto de Seis de No-
vembro.
Aí o Presidente da Câmara havendo ponderar a confusão e multiplicidade de acórdãos contra-
ditórios de uns aos outros e que pela sua incerteza e antiquado esquecimento jamais podia ser-
vir de conduta para os diferentes deveres Municipais e regulamentos de Polícia e a necessidade 
de estabelecer de uma vez e por artigos resumidos estes mesmos deveres, e que dos mesmos 
pudesse haver uma cópia registada nos Livros das Juntas de Paróquia lhe apresentou um Projeto 
de Estatuto Municipal que foi aprovado pelos mesmos concorrentes por votação e escrutínio 
sendo lido artigo por artigo ouvidas as reflexões e feitas as emendas e alterações que tiveram 

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.217r a f.218r)

“Auto de Juramento da Constituição de 23 de Setembro de 1822”

2.

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1828-1841”, f.223v a f.229r)

“Auto de Câmara Geral de 25 de Dezembro de 1836”

3.
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lugar pela discussão do mesmo estatuto sendo aprovado na forma que vai transcrita:
Artigo 1º-Todo o vizinho desta Municipalidade será obrigado a acorrer à chamada da Autori-
dade legítima, tanto para o cumprimento de ordens, como para cumprir deveres municipais 
como limpeza de Fontes construção de Caminhos quando a isso forem obrigados os vizinhos de 
qualquer Paróquia pena de que faltando pagarão a multa de duzentos reis por cada vez que 
faltarem nestas faltas leves ficando nas graves sujeitos às Leis vigentes.
Artigo 2º-Serão multados na quantia de quatrocentos reis todos os que forem encontrados a 
lavarem roupas ou efeitos de qualquer natureza, tanto nos tanques e Fontes Públicas destinadas 
para o consumo das gentes e como dos animais domésticos em duplo os que infecionarem as 
águas correntes e poços do campo com troviscadas ou cócas201 (sic) ou outros quaisquer ingre-
dientes.
Artigo 3º-Serão multados na quantia de trezentos reis quem dos Tanques Públicos tirarem águas 
para regas além da que transbordar dos mesmos depósitos os transgressores destas determi-
nações se reincidirem dentro do mesmo ano pagarão as multas estabelecidas com dois três e 
quatro dias de cadeia pela segunda terceira e quarta vez.
Artigo 4º-Atendendo a que esta municipalidade é composta de povoações rurais aonde por um 
costume antigo se costuma fazer estrumeiras aliás tão reprovadas pelo prejuízo que causam à 
saúde se permitem contudo no tempo do Inverno a cada um nas testadas de suas casas e pro-
priedades porém digo sem que para esse efeito possam fazer represas de águas ou escavações 
indo antes pelo contrário a terem seteiras e valas abertas para as suas propriedades pena de 
que sendo digo de serem multados os transgressores na quantia de quinhentos reis.
Artigo 5º-Nos três meses de Julho, Agosto e Setembro serão os vizinhos dentro dos seus limites, 
digo, dentro das Povoações obrigados de quinze em quinze dias a varrerem as testadas de suas 
casas e propriedades tanto para conservar a limpeza útil á saúde como por evitar os incêndios 
e sendo multados os transgressores por cada vez em cento e vinte reis.
Artigo 6º-Todos os que tiverem árvores à beira dos caminhos públicos ou silvagens202 que impe-
çam o livre transporte de carros e cavalgaduras na altura de quinze palmos serão os ditos cami-
nhos limpos à custa dos donos e mais pagarem a multa de duzentos reis.
Artigo 7º-Igualmente serão obrigados os donos das propriedades confinantes com as estradas 
a darem escoante às águas de dez em dez varas conservando as valas que para esse efeito lhe 
forem abertas pelos construtores das estradas pena de que impedindo pagar pela primeira vez 
duzentos reis e pela segunda o duplo.
Artigo 8º-Ninguém lançará nas ruas e caminhos públicos numa distância destes cem varas ani-
mal algum morto pena de ser multado o dono do animal em duzentos até seiscentos reis segun-
do a grandeza dos animais que pelas ordenações do Reino se devem enterrar.
Artigo 9º-Todo e qualquer poderá edificar dentro do alinhamento da rua sem impedir o livre 
serviço da mesma casa ou muro não prejudicando direito adquirido de terceiro, contudo não 
poderá edificar palheiro contíguo a casa de qualquer vizinho e o que a contrário fizer será obri-
gado a desfazer pela autoridade pública impondo-lhe a multa de mil reis se não fizer dentro do 
prazo de seis dias.
Artigo 10º-Ninguém poderá invadir a propriedade tapada com quaisquer gados quer tenha 
quer não fruto pena que sendo achado o Pastor em flagrante pagar a multa de dez reis por ca-
beça sendo ovelha, vinte sendo cabra, quarenta sendo porco, oitenta sendo boi ou besta sem 
fruto e o duplo com fruto, e como esta multa não seja suficiente para conter os Pastores daninhos 
que as mais das vezes sendo criados de servir nada lhes importa que seu amo pague a multa 
quando assim for apanhado em flagrante a coima será paga com um ou dois dias de cadeia 
conforme o estado da propriedade e prejuízo causado.
Artigo 11º-Na mesma pena e do mesmo modo a apresentada incorreção os que quando houve 
frutos principiandos203 (sic) for encontrados e pastoreando debaixo das árvores ainda que no 
baldio e destapadas estejam e a metade desta multa e sem prisão aos que se encontrarem em 
prados particulares ou públicos estando vedados não sendo quando os mesmos estejam guar-
dados para terras porque então vigorarão as disposições acima transcritas neste artigo.
Artigo 12º-Serão encoimados os bois e as cabras na capitação de vinte reis estas e cem reis 
aqueles que forem encontrados debaixo de quatro árvores para cima de fruto juntas ainda que 
o não tenham excetuam-se deste artigo aqueles olivais ou soutos que por consentimento do 
proprietário, e estado das árvores costumam sem prejuízo dar compasco (sic) a esta ou aquela 
qualidade de animais igualmente são excetuadas desta multa às cabras (?)204 de criação de 

201 — Desconhecemos o significado desta palavra.
202 — O mesmo que silvas.
203 — Quererá dizer-se quando houver frutos no princípio da maturação.
204 — Existe uma palavra que não se entende, talvez por não estar toda escrita, mudando de fólio mas não a recuperando no 
início do seguinte, como era habitual. Mas percebe-se que a exceção era para cabras destinadas a fornecer leite para criação de 
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meninos ou a alimentos de pessoas inválidas que poderão andar nos pastos públicos vedados a 
sua espécie guiados, presos ou com guarda à vista.
Artigo 13º-O uso das lenhas miúdas é comum enquanto não for vedado por sinais de amalhoa-
mento205 nos limites da folha os que fizerem lenha assim nos montes amalhoados perdem o tra-
balho para seus donos sendo grossas pagará o tresdobro do valor da lenha a metade para o 
dono e a metade para o concelho.
Artigo 14º-É permitido ao proprietário fazer roças para sementeiras porém ante de lhe botar fogo 
lavrará no circuito a largura de duas varas, e nunca as poderá fazer em distância de árvores de 
fruto menos de vinte passos e o que o contrário fizer pagará para o concelho a multa de mil reis 
ainda que do fogo se não siga prejuízo.
Artigo 15º-É proibido aos pastores portarem armas de fogo roçadouras machadas ou outra qual-
quer arma branca pena de pagar mil reis o que assim for encontrado armado e pela segunda 
vez cm três dias de cadeia mais.
Artigo 16º-A disposição do artigo antecedente se entende dos lavradores que no compasso 
comum trouxerem as mesmas armas, e quando tragam machadas as deverão trazer suspensas 
e presas com dois nós atados sendo a multa quinhentos reis.
Artigo 17º-Pelo direito de propriedade pode qualquem206 (sic) colher seus frutos quando e como 
quiser contudo quando a propriedade seja comum a diferentes proprietários não poderá ser fei-
ta a colheita se não pelo modo e no tempo que a Câmara e Juntas de Paróquia determinarem.
Artigo 18º-Os proprietários desta municipalidade concedem a benefício dos Pobres dela o re-
busco depois da colheita feita. No tempo da mesma não se consentirá rebusqueiro de qualquer 
sexo que seja de 16 anos até 50 de idade excetuando os inválidos pois que sendo beneficiados 
com o rebusco não devem deixar de se empregarem nas colheitas pelo jornal corrente.
Artigo 19º-Um mês depois da colheita serão vedados os gados com a metade das multas para 
deixarem tempo ao rebusco ser feito pelos pobres.
Artigo 20º-Haverá em cada Povoação um Guardador de Campos até quarenta vizinhos, dois 
nos de oitenta, três nos de cento e cinquenta e quatro nos daí para cima os quais além das ter-
ças das coimas receberão o que lhes for arbitrado pelas Juntas respetivas.
O que tudo foi acordado unanimemente e se comprometiam a guardar e fazer guardar como 
Lei Municipal feita à vontade Geral dos Povos.
E logo no mesmo ato sendo representado pelo Presidente desta Assembleia Municipal que ia 
expor a votação pública uma capitação média aos gados desta Municipalidade pelo com-
paro geral das terras incultas deste concelho de propriedades particulares e em conjugação 
do compasco207 (sic) e com atenção aos lucros tirados dos mesmos pelos diferentes pastores foi 
aprovada por dezanove votos contra quinze que se achavam presentes dentro dos Paços do 
Concelho da seguinte maneira:
1º-As ovelhas e carneiros que pastarem nos limites desta Municipalidade e que tiverem de um 
ano para cima serão capitadas anualmente na quantia de dez reis vinte reis as cabras da mes-
ma idade pago em quatro quarteis de Março, Junho, Setembro e Dezembro para amortização 
das despesas Municipais para isto se consideravam os terrenos de cada Povoação divididos em 
duas porções de baldio e folha a folha se dividirá pelos donos dos gados para poderem pastar 
os intermediários incultos obrigando-os a pagar os prejuízos que forem encontrados nas suas 
porções respetivas sem outra alguma averiguação.
2º-Na folha só entrarão os gados de criação e só desde 15 de Dezembro por diante levantando 
quarenta dias antes da colheita e voltando à mesma um mês depois às suas respetivas porções 
até ao fim de Agosto em que o compasco se torna geral.
3º-Não (atolherão?)208 qualquer região compasco tanto no baldio como na folha alguma por-
ção de terrenos ainda que destapado para mata ou outro qualquer uso a esta ou aquela espé-
cie de gado ou a todos geralmente manifestando por anúncios sinais de uma vala ou rego de-
marcante pagando à Municipalidade por cada jeira anualmente a capitação de uma ovelha.
4º-A cada Junta de Paróquia fica ao arbítrio de dividir as folhas marcar os terrenos para o com-
pasco das cabras, negar ou dar compasco às povoações confinantes como for conveniente 
impondo para isto as multas que forem necessárias.
5º-Os gados das Municipalidades limítrofes que forem apanhados dentro dos limites deste pa-
garão as multas em duplo no caso de serem achados em contravenção todas (?) e igualmente 
o tributo do compasco anual sendo apanhados duas vezes.
E como assim o acordarão e convieram mandaram os Vereadores fazer este auto que foi assi-

crianças ou para alimentação de pessoas inválidas.
205 — Significa vedar com malhões, com feixes de giestas.
206 — Entende-se qualquer, ou qualquer pessoa.
207 — Aparece sempre “compasco” mas a palavra correta é compáscuo, que significa pastagem comum.
208 — Pode significar “atulhar”, ou “entulhar”, considerando o resto do texto.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

210

nado por todos os presentes mandando que no prazo de 15 dias fosse uma cópia deste auto re-
metida às Juntas de Paróquia para esta os distribuírem pelos Povos os mesmos para inteligência 
e governo dos mesmos.
Artigo único – Ficam revogados todos os acórdãos na parte que se opuserem à disposição do 
presente estatuto ficando todos os mais em vigor enquanto não for alterado.

Assinaturas (3)
Francisco António Pereira de Lemos, José Joaquim d’Azevedo Ochoa, José Luís Cordeiro de Sousa. 

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e oito anos nesta 
Vila de Alfândega da Fé e nas Casas da Câmara dela aonde estava o Presidente da mesma 
Simão Pedro d’Azevedo e os mais Vereadores e o Administrador do Concelho o Doutor José An-
tónio da Costa Macedo e os mais subalternos abaixo assinados, aí compareceu igualmente o 
Reverendo Reitor Encomendado Bernardo José d’Almeida e em um Missal deferiu o Juramento 
ao Presidente da Câmara e Administrador do Concelho e estes a deferiram aos mais na forma 
do Decreto proferindo cada um deles o seguinte juramento = Juro guardar e fazer guardar a 
Constituição Política da Monarquia Portuguesa que acabam de decretar as Cortes Constituintes 
da mesma Nação = De que para constar fiz este auto de Juramento que todos os circunstantes 
assinaram depois de lido por mim, José Luís Cordeiro de Sousa, Secretário da Câmara que o es-
crevi. = O Reitor Encomendado Bernardo José d’Almeida = O Presidente Simão Pedro d’Azevedo 
= O Vereador Celestino José Esteves = O Vereador Felisberto João Trigo = O Vereador Manuel 
Caetano de Carvalho = O Vereador Manuel Reimão Machado Falcão = O Vereador António 
José de Morais Pimentel = O Administrador José António da Costa Macedo = O Juiz Ordinário 
Manuel Inácio Costa e Sá = O Regedor José António = O Regedor João António Neves = O Rege-
dor Manuel Inácio Teixeira Magalhães = O Juiz Eleito Francisco Xavier Pereira = O Juiz Eleito João 
Pedro de Seixas = O Presidente da Junta de Paróquia de Sambade = Francisco Manuel de Mes-
quita =  O Presidente da Junta de Paróquia de Santa Comba = José Manuel de Morais = Membro 
da mesma Junta Manuel d’Azevedo = Juiz de Paz de Santa Comba José Bernardo Bento Ochoa = 
O Presidente da Junta de Paróquia da Cardanha José Joaquim Valente = O membro da mesma 
Inácio dos Ramos = O membro da Junta de Paróquia de Sambade António Manuel Cordeiro = O 
Secretário da Câmara José Luís Cordeiro de Sousa = O Escrivão da Administração José de Morais 
Castilho = O Professor de Ler de Alfândega da Fé António Joaquim da Costa = José António Dinis 
Ajudante Reformado = José Luís de Sousa Velho O Recebedor do Concelho. João Nepomuceno 
de Morais Gavião = O Regedor Joaquim José de Morais = O Regedor João Manuel Martins = O 
Regedor António Rodrigues.
Está conforme original

(AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 
1828-1841”, f.257v e f.258r)

“Cópia do Auto de Juramento da Constituição Política da Monarquia Portuguesa 
datada de quatro de Abril pretérito deste ano e mandada jurar no dia de hoje pelo 
Decreto de dez de Abril do mesmo ano.”

4.
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2.2.4. – Novo regresso ao cartismo.

O ano de 1842 marca o início de mais um ciclo político na história da primeira metade do 
século XIX.
Depois de várias movimentações políticas contra o regime setembrista, surge um líder po-
lítico nacional, de nome Costa Cabral, curiosamente um dos obreiros do setembrismo, que 
determina o fim da Constituição de 1838 e restaura a Carta Constitucional, através de um 
Decreto, com data de 10 de fevereiro.
No dia 13 do mesmo mês209 a Carta Constitucional é novamente aclamada em Alfândega 
da Fé.
Depois desta data e até 1846 os autos das sessões de Câmara dão-nos muitas informações 
sobre o que se foi deliberando acerca dos assuntos locais, com os temas que já fomos indi-
cando, mas praticamente nenhuma notícia do que se passava a nível nacional.
Mesmo em termos locais, excetuando mais uma vez a questão dos Expostos, sobretudo a 
sempre presente dificuldade de pagar às Amas, o assunto de maior relevo acabou por ser 
o da recuperação do médico municipal, pelo que importa pelo menos referenciar os autos 
que nos servem de orientação.

O partido Médico do concelho.

Ainda em 1842, o auto de 29 de junho210 dá conta da nomeação do cirurgião Manuel José 
Aires, que vivia em Sendim da Serra. A Câmara Municipal tinha um pequeno regulamento 
para o funcionamento do partido médico, mas acabou por ter de aceitar algumas alterações 
em virtude de o candidato admitido não viver na Vila.
Poucos dias depois, em 8 de julho211, o Pároco de Alfândega da Fé, Bernardo José d’Almei-
da, apresenta verbalmente na sessão de Câmara uma reclamação, em nome da população 
da Vila, sobre a residência do médico em Sendim da Serra. É curioso que este auto, dizen-
do respeito a uma sessão de Câmara, não tem outro assunto para lá daquela reclamação, 
não está concluído, nem assinado pela vereação, como se pode verificar no texto completo 
que colocamos nos documentos.
O caso é ainda mais intrigante quando verificamos que o assunto foi objeto de deliberação 
favorável, mas tal decisão está num auto incompleto, com data de 3 de agosto, onde se 
escreve apenas isto: “Acordaram em Câmara, digo, apresentado o Requerimento do Reve-
rendo Reitor desta Vila, que foi deferido com o acórdão” 212

Depois desta última data não temos mais referência ao assunto, nem se o cirurgião nomea-
do se manteve em funções, ou se foi exonerado. É necessário chegar à sessão de 15 de 
setembro de 1844213 para encontrar novamente a questão do Partido médico, para o qual 
foi nomeado Luís Manuel da Costa Pessoa, outro dos cidadãos locais que para além do seu 
desempenho profissional foi também homem de política, como adiante se verá.
Colocamos igualmente este auto nos documentos, pois para além do nome do novo médi-
co municipal e do regulamento de funcionamento deste serviço, também nos elucida que 
depois do referido Manuel José Aires, terá existido outro, João Nepomuceno de Morais, 
que pediu a demissão, o que permitiu a entrada de Costa Pessoa. Da nomeação de João 
Nepomuceno Morais não conhecemos nenhum auto que lhe faça referência na condição de 
médico, mas parece ser a mesma pessoa que em 4 de março 1837214 tomou posse como 
Juiz de Paz interino de Alfândega da Fé e temos a certeza de ser a que é referida em inúme-

209 — AHMAFE-Livro 4 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1841-1842”, f.7r a f.8r.
210 — Idem, f.29v a f.31r. 
211 — Idem, f.32v e f.33r.
212 — Idem, f.34r.
213 — AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.45r a f.46r.
214 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.237r.
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ros autos com o nome completo, João Nepomuceno de Morais Gavião, antigo Tesoureiro, 
com quem a Câmara Municipal travou um diferendo, por causa da apresentação de contas, 
desde 1836 a 1838, que começou pelo menos em 14 de março de 1841215 e ainda se man-
tinha em 10 de novembro de 1850216. A confirmação de que aquele Tesoureiro foi também 
o Médico encontra-se no auto de 1 de junho de 1859217 onde se referem expressamente os 
dois cargos, Tesoureiro e Médico.
O ano de 1845 não trouxe nada de relevante, mas o ano seguinte vai marcar o início de um 
aceso processo de contestação ao governo de Costa Cabral, que acabará em mais uma 
guerra civil. 

Da “Maria da Fonte” à “Patuleia”.

Um país às avessas e à procura de se encontrar a si mesmo é o que pode dizer-se do com-
plexo e complicado período de tempo, embora curto, que decorreu entre 15 de abril de 1846 
e 24 de junho de 1847, para utilizar duas datas que em si mesmo estão longe de esclarecer 
tudo quanto estava em causa.
A primeira data corresponde ao início dos tumultos iniciados no Minho (em Fonte Arcada, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso) e que, alastrando primeiro ao Norte e depois um pouco por 
todo o país, viriam a ficar conhecidos como “Revolução da Maria da Fonte”.
A segunda data é marcada pela assinatura da Convenção do Gramido que pôs fim a uma 
guerra civil que durou cerca de oito meses, opondo setembristas e miguelistas aos cartistas 
e da qual estes últimos acabaram por sair vencedores, em boa parte graças à intervenção 
estrangeira que veio em apoio da rainha Dona Maria II, porventura a grande responsável 
pela situação que o país viveu.
Supomos que este período da Maria da Fonte tenha sido aquele que mais mobilizou poli-
ticamente o concelho mas, tal como temos feito até aqui, procuraremos cingir-nos à docu-
mentação do AHMAF, pelo que muito ficará por dizer. 
Ainda assim e para contextualizar um pouco o que diremos de seguida, importa recordar 
que ao longo deste capítulo fomos discorrendo sobre outros acontecimentos anteriores que 
marcaram igualmente a história política do nosso liberalismo, tendo sempre em conta esta 
direta ligação à documentação de que dispomos no referido arquivo. Foi assim que passa-
mos em revista o início do cartismo, ou seja, do período em que se abandona a constituição 
de 1822 e o vintismo, e o país passa a reger-se pela Carta Constitucional de 1826, outor-
gada por D. Pedro, que seguimos depois para a restauração do absolutismo imposta por D. 
Miguel, que deu origem ao miguelismo, passámos para a queda deste regime e a restau-
ração da Carta, seguimos o período que ficou conhecido por “Revolução Setembrista” de 
que resultou a constituição de 1838 e, finalmente, a queda do setembrismo, o regresso à 
Carta e a transformação do cartismo em cabralismo, derivando esta última designação do 
seu mentor, Costa Cabral.
É exatamente no contexto da luta política contra o cabralismo que teremos de enquadrar os 
acontecimentos a que agora nos referiremos, a “Maria da Fonte” e a “Patuleia”.

“Maria da Fonte” – do religioso ao puramente político.

A chamada “Revolução da Maria da Fonte” tem de ser necessariamente encarada sob duas 
perspetivas distintas, ainda que por força das circunstâncias a segunda decorra da primeira.
A primeira perspetiva diz respeito à origem inicial dos acontecimentos e a segunda ao de-
senvolvimento político que se seguiu, já com uma orientação e objetivos bem diferentes.
Quando em 22 de março de 1846 um grupo de vizinhos de Fonte Arcada, no concelho de 
215 — Idem, f.357v e f.358r.
216 — AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.166r.
217 — Idem, f.293r.
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Póvoa de Lanhoso, maioritariamente composto por mulheres, resolve contrariar a lei que 
então vigorava proibindo os enterros dentro das igrejas, o que estava em causa não era pro-
priamente uma questão política, mas uma resistência da tradição religiosa à modernização 
da sociedade, nomeadamente em termos de saúde pública e o assunto nem sequer tinha 
começado na governação de Costa Cabral, que na altura era já um político pouco aprecia-
do pela população em geral, mas em particular pelos antigos correligionários setembristas 
que o consideravam um traidor à constituição de 1838, pois ele próprio havia sido um dos 
grandes entusiastas do setembrismo.
Na verdade, a intenção de construir cemitérios e acabar com os enterros dentro das igrejas 
é habitualmente localizada em 1835218, através de uma lei publicada na governação cartista 
independente do Marquês de Saldanha, mas na verdade o processo é de 1834, através de 
uma portaria de 18 de junho, integrada na legislação de Joaquim António de Aguiar219. Aliás, 
foi esta portaria de 18 de junho de 1834 que motivou a deliberação da Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé, de 21 de setembro desse ano220, no sentido de serem encontrados os 
terrenos para a construção de cemitérios em todas as Paróquias. 
Portanto, a intenção de construção de cemitérios já tinha quase uma dúzia de anos quando 
se deram os acontecimentos de 1846 e não consta que, pelo menos em Alfândega da Fé, o 
assunto tenha provocado qualquer reação negativa por parte das populações. 
É certo que se a lei de 1834, ou mesmo a de 1835, não foram contestadas na altura, tam-
bém não foram aplicada, pois para que isso acontecesse era necessário construir em tempo 
recorde cemitérios públicos em todas as localidades, o que, como se sabe, não aconteceu 
e no caso concreto deste concelho isso só viria a ser realidade e apenas para a sede, a 
partir de 1878!221

Só muito mais tarde, aí sim, já na governação de Costa Cabral, duas novas leis, uma de 
18 de setembro de 1844 e sobretudo a de 26 de novembro de 1845, que reorganizava toda 
a saúde pública, colocam novamente o assunto da proibição dos enterros nas igrejas em 
discussão pública, mas na generalidade do país continuava a não haver cemitérios e como 
estas leis foram revogadas, a construção de cemitérios continuou adiada na maior parte das 
localidades, sobretudo nas do interior.
Pode pois dizer-se que a razão primeira da revolta da Maria da Fonte assentava no conser-
vadorismo, pois contrariava uma medida de saúde pública que a todos interessava. E nisto 
consiste a primeira perspetiva de análise.
O problema veio imediatamente a seguir, em boa parte motivado pela forma pouco hábil 
como o incumprimento da lei sobre os enterros foi tratado, mas sobretudo porque a par da 
generalização dos tumultos à volta dessa questão se desenvolveu rapidamente um aprovei-
tamento político da situação, com os adversários de Costa Cabral e do que a sua política re-
presentava, desde os miguelistas aos setembristas, a fazerem esquecer rapidamente a tal 
primeira perspetiva e a colocarem no terreno um movimento cujo objetivo era levar à queda 
do governo, o que efetivamente veio a acontecer. E temos então a segunda perspetiva.
O caso de Alfândega da Fé é interessante por se perceber que não existe um só documento 
que fale em enterros, nem qualquer registo de que esse tipo de situação tenha ocorrido. O 
que encontramos é uma postura política virada contra toda a governação e um líder local 
(talvez com mais influência externa do que imaginamos) que vindo da luta contra o migue-
lismo tinha abraçado a causa da Carta Constitucional de 1826 e, quando a governação sob 
a égide desta começou a resvalar para caminhos pouco populares, assumiu claramente o 
setembrismo e a Constituição de 1838. Falamos, novamente, de Francisco António Pereira 

218 — Cf. Pereira, Miriam Halpern (1996); A Maria da Fonte: Entre o saber e a dúvida, in História da Coragem feita com o coração 
– Actas do Congresso Maria da Fonte-150 anos-1846/1996, Braga, Edição da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, p. 25.
219 — Cf. Serrão (1984); ob. cit., vol. VIII, p. 346.
220 — Veja-se o documento 4., no ponto 2.2.2.
221 — AHMAFE- “Livro de documentação de obras – 1871-1890”, processo não numerado, “projeto de um cemitério da vila de 
Alfândega da Fé, 1878”.
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de Lemos, conhecido por Morgado de Vilarelhos e seguramente a figura política de maior 
destaque em todo o século XIX alfandeguense.
Este não é o momento para abordar de forma mais aprofundada esta figura política, pelo 
que nos vamos cingir aos factos que sob a sua liderança ocorreram em Alfândega da Fé 
durante esta mudança política, não esquecendo que em 1834, quando o assunto dos cemi-
térios se colocou foi pela mão dele, então Provedor do Concelho, que o assunto chegou à 
referida sessão da Câmara.
Embora o movimento minhoto tenha começado em finais de março de 1846, a vereação 
municipal eleita de Alfândega da Fé continuou as suas sessões até 3 de maio222 (domingo, 
dia a que habitualmente se realizavam e semanalmente). No mês de abril tinham-se reali-
zado normalmente três sessões (4, 19 e 26)223 e em nenhum destes autos se faz qualquer 
alusão ao que já se estava a passar.
O movimento político só se organiza em Vila Real a 10 de maio, com a criação de uma Junta 
Governativa e seis dias depois o concelho de Alfândega da Fé entra no processo com duas 
medidas concretas de que os documentos nos dão conta: “(…) e seis dias depois este con-
celho insofrido insurge e saúda a Revolução; uma força armada proclama uma Comissão 
de Segurança pública, que anuindo aos votos dos Cidadãos se instala, assume a adminis-
tração e procura dirigir o movimento popular no sentido da Revolução”.224

Ou seja, em 19 de maio de 1846, sob a liderança de Francisco António Pereira de Lemos, 
é destituída a Câmara Municipal e estabelecida uma primeira Comissão Administrativa cuja 
vida foi efémera e nem sequer deixou qualquer registo no livro de atas das sessões. Como 
os próprios descrevem, logo que souberam ter tomado posse o novo Governador Civil, dis-
solveram a Comissão e aguardaram que o assunto fosse tratado institucionalmente, o que 
aconteceu em 28 de maio com a assinatura do alvará que dissolveu a Câmara Municipal 
e instituiu a Comissão Administrativa, cujos membros saíram da anterior, com Francisco 
António Pereira de Lemos como presidente.
Mas os acontecimentos não se ficaram por aqui.
A nova Comissão Municipal, que até tinha o anterior presidente da Câmara como vogal (Ce-
lestino José Esteves) tomou posse em 31 de maio225 e nesse mesmo dia deliberou tratar da 
louvação da Serra do concelho, “isto é do pão que por esta serra devem pagar os Povos de 
Sendim, Ferradosa e Picões (…)”.226 Voltou a reunir em 6 de junho227, para nomear o Reve-
rendo Francisco de Melo Carneiro, da Vila, orador da Função do dia de “Corpos Christi”228, 
que se realizaria dia 11 seguinte e para deliberar mudar a sessão exatamente para este dia, 
convidando os párocos e a “governança” para assistir.
É exatamente o auto deste dia 11 de junho que nos relata tudo o que dissemos sobre o en-
volvimento do concelho na “Revolução”, assim se lhe chama, sem nunca aparecer qualquer 
alusão a enterros ou a “Maria da Fonte”, apenas à “Província do Minho”.
Este mesmo auto nos indica igualmente quais as verdadeiras razões da “Revolução” e os 
objetivos dos seus defensores: convocação de Cortes Constituintes para reformar a Carta 
Constitucional; organização das Guardas Nacionais em todo o país; organização da Fa-
zenda Pública tendo em consideração a miséria geral em que se encontrava a Nação, a 
revogação do “montório de leis injustas, que afrontam a moral, humilham o governo repre-
sentativo e oprimem o povo”229 e, finalmente, “que a Autoridade Pública e a força Nacional 

222 — AHMAFE-Livro 5 - “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.79v a f.80v.
223 — Idem, f.74v a f.77r.
224 — Idem, f.84r.
225 — Idem, f.81r a f.82v.
226 — Idem, f.82v.
227 — Idem, f.83r.
228 — Estas eram seguramente as celebrações religiosas mais importantes do concelho, tanto mais que faziam parte das 
atribuições da vereação. O primeiro registo é de 1798, no auto de 18 de junho.
229 — Idem, f.84v.
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sejam confiadas a homens que por sua probidade deem garantias da legalidade dos seus 
actos.”230

A tudo isto se chama “Maria da Fonte”, mas como se vê existiram mesmo dois momentos 
distintos e duas perspetivas que não podem ser confundidas, por mais romântico que seja 
falar da ousadia e coragem daqueles que desenvolveram os tomultos à volta da questão 
dos enterros.
Como dizíamos, os acontecimentos não terminaram com esta sessão do dia de “Corpos 
Christi”, propositadamente escolhido, não duvidamos, para acalmar e pacificar o concelho 
em torno de uma manifestação religiosa com muita tradição, organizada pela própria Câma-
ra Municipal e de que temos notícias já dos autos de finais do século XVIII. 
Contudo, o aproveitamento político da “Maria da Fonte” não foi um exclusivo dos setembris-
tas, ou até de cartistas descontentes com a governação cabralista. Os miguelistas também 
aproveitaram o momento para tentar novamente o regresso à monarquia não constitucional.
Assim, poucos dias depois, em 22 de junho, entrou na Vila uma força rebelde, partidária do 
miguelismo e restaurou a monarquia absoluta. Existem dois documentos locais231 que rela-
tam estes acontecimentos, embora nenhum deles com os pormenores que nos interessa-
riam, nomeadamente os nomes dos que aceitaram (ou foram compelidos) a fazer parte da 
nova autoridade232, que também foi de muito curta duração. O primeiro desses documentos 
é curioso, pois não se trata de nenhum auto, mas de uma certificação efetuada pelo tabelião 
Francisco José Novais, a pedido, supõem-se, do Secretário da Câmara, para registar o que 
aconteceu ao livro de autos das sessões da Câmara em que esta certificação foi escrita. O 
segundo documento é o auto da sessão da Comissão de 5 de julho233 na qual se relatam 
novamente os acontecimentos, se ratifica o auto de 11 de junho e se reforça a fidelidade à 
carta Constitucional e à Rainha.
Vale a pena explicar de forma breve o que aconteceu com o livro de atas quando na mão 
dos rebeldes miguelistas. O auto de 11 de junho foi todos riscado embora, felizmente, a 
sua leitura não tenha sido inviabilizada. Entre este auto e a certificação do tabelião foram 
cortadas quatro folhas. Não se sabe se estavam escritas, pois isso não é referido em lado 
nenhum ou se, como explica o tabelião, foram tiradas para no seu lugar colocar documen-
tação dos rebeldes, não se percebendo como é que isso seria feito.
Dissemos que Francisco António Pereira de Lemos foi o líder de todo este processo e disso 
não restam dúvidas. Mas convém não esquecer que outras figuras do concelho estiveram 
ao seu lado, convindo deixar aqui uma pequena nota sobre o assunto.
A primeira delas foi Celestino José Esteves. Sendo Presidente da Câmara na altura da dis-
solução a sua continuidade na Comissão Municipal só pode significar que já tinha feito parte 
da Comissão de Segurança Pública já referida, uma vez que todos os membros da Comis-
são Municipal sairam desta. Esta adesão de Celestino Esteves ao movimento anticabralis-
ta ajuda igualmente a perceber dois aspetos importantes: em primeiro lugar, a realização 
pouco regular das sessões da Câmara desde que tomou posse em 1845, pois nesse ano 
só se realizaram vinte, menos de metade das previstas e existiu um período, de 27 de julho 
a 31 de novembro, em que não se realizou nenhuma, para além de que em 1846 a última 
sessão foi em 3 de maio, só voltando a reunir para a sessão da dissolução, no final desse 
mês; em segundo lugar, o não funcionamento do Conselho Municipal, nomeado em 29 de 
dezembro de 1844, e que tinha à cabeça Francisco António Pereira de Lemos; este órgão 
não teve uma única reunião, pois nunca reuniu quórum.

230 — Idem, f.85r.
231 — Para além dos documentos locais existe pelo menos um outro, no Arquivo Histórico Militar, uma carta inserida na 
correspondência entre o barão de Lordelo e José Jorge Loureiro sobre as operações para controlar a revolução miguelista 
generalizada em Trás-os-Montes, particularmente em Torre de D. Chama, Alfândega da Fé, Valpaços, Montalegre, Boticas e 
Ervededo. Cf. PT-AHM/DIV/1/27/01/091.
232 — Na verdade, aparece apenas o nome de um dos nomeados pela força rebelde, o Bacharel José António da Costa Macedo.
233 — AHMAFE-Livro 5 - “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.90r a f.91r.
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A segunda figura que nos parece necessário referir é Luís Manuel da Costa Pessoa, o 
Administrador interino que em 31 de maio de 1846 apresentou o alvará de dissolução da 
Câmara Municipal, assinado em 28 de maio pelo Governador Civil recentemente nomeado 
pelo novo Governo que tinha tomado posse em 20 de maio e era liderado pelo Duque de 
Palmela.
Em 15 de setembro de 1844234 tinha sido nomeado médico-cirurgião do concelho, conforme 
já se referiu e consta do auto da Câmara dessa data. Não temos nenhum registo de quando 
foi nomeado Administrador interino, mas o auto de 19 de julho de 1847235 esclarece que 
havia sido suspenso das funções de médico-cirurgião por razões “puramente políticas”, 
procedendo-se, por isso e após deferimento do Governador Civil, à sua reintegração nesse 
cargo. 
Como também não dispomos de nenhum registo da sua suspensão de médico-cirurgião 
e não é crível que isso tenha sido feito pela Câmara Municipal liderada por Celestino Es-
teves, entende-se que tal suspensão possa ter sido feita pelo Governo Civil, entidade que 
tinha poder para tal. Como é óbvio, a suspensão só pode ter acontecido entre a tomada 
de posse (15-09-1844) e a integração (19-07-1847); olhando para as datas percebemos 
que as razões “puramente políticas” da suspensão só podem relacionar-se com a oposição 
ao regime vigente e a adesão ao movimento anticabralista. Por essa razão e por não se 
conhecer nenhum documento que nos esclareça sobre a data em que passou a ser Ad-
ministrador interino, só compreendemos esta nomeação depois da queda do Governo do 
Duque da Terceira, em 20 de maio de 1846. Ou seja, Luís Manuel da Costa Pessoa, que 
então teria uns trinta anos de idade, era já uma figura com influência política e claramente 
ao lado de Francisco António Pereira de Lemos, caso contrário não se perceberia que, 
estando suspenso das funções de médico-cirurgião fosse nomeado Administrador interino, 
nem o momento e a forma como ocorre a sua reintegração nas funções de médico, cargo 
que exercerá durante longos anos, até à sua morte, já no final do século.
Ainda para esta época da “Maria da Fonte”, registemos também a clara adesão do Pároco 
de Alfândega da Fé, Francisco de Melo Carneiro, assim como da família Fonseca, com mui-
tos dos seus membros a marcarem presença nas sessões mais relevantes de 31 de maio e 
11 de junho de 1846, como se vê pelas assinaturas. 
Esta nossa leitura dos factos resulta dos autos de 31 de maio e de 11 de junho,  certificação 
do tabelião, de 4 de julho e auto de 5 de julho, os quais se encontram nos documentos, 
mas deixamos uma pequena cronologia dos acontecimentos para facilitar a sua consulta e 
compreensão.

22-03-1846 – Início dos acontecimentos de Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso.
03-05-1846 – Última sessão da Câmara Municipal Eleita.
10-05-1846 – Constituição da Junta Governativa de Vila Real.
16-05-1846 – Proclamação da Comissão de Segurança Pública em Alfândega da Fé, que 
assume a administração (entenda-se Câmara Municipal).
28-05-1846 – Alvará de dissolução da Câmara Municipal e nomeação da Comissão Admi-
nistrativa assinado pelo Governador Civil, Júlio de Carvalhal Sousa Teles.
31-05-1846 – Sessão de dissolução da Câmara Municipal e posse da Comissão Municipal.
22-06-1846 – Entrada da força rebelde partidária do absolutismo em Alfândega da Fé e 
nomeação de autoridades miguelistas.
04-07-1846 – Lavrado o auto de certificação do tabelião Francisco José Navarro sobre o 
livro de atas.

234 — Idem, f.45r a f.46r.
235 — Idem, f.92r a f.93r.
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06-07-1846 – Auto da Comissão Municipal relatando os acontecimentos e regressando à 
normalidade.
19-07-1846 – Auto de reintegração do médico-cirurgião Luís Manuel da Costa Pessoa.

Os estranhos acontecimentos da “Patuleia”.

São, de facto, muito estranhos os acontecimentos que se seguem ao que parecia ser o 
regresso à normalidade no concelho, após aquele auto de 5 de julho de 1846.
É sabido que a nível nacional o clima político estava longe de ter entrado num processo de 
estabilidade. De certa forma os setembristas tinham conseguido a queda do cabralismo e a 
convocação de Cortes Constituintes para reformar a Carta Constitucional, mas as eleições 
nunca se chegaram a realizar e Costa Cabral não baixou os braços.
Por Alfândega da Fé a Comissão Municipal continuava a gerir os assuntos municipais de 
forma normal, preparando as eleições municipais, que viriam a realizar-se em 13 de setem-
bro236, e em 9 de agosto é aprovado o orçamento para 1846-1847237, nos termos em que 
se vinha fazendo anteriormente, incluindo com a ausência do Conselho Municipal que nos 
últimos anos nunca tinha sido capaz de reunir, por falta de quórum, ou mesmo da totalidade 
dos seus membros, que eram cinco.
No entanto, em 30 de agosto surge uma alteração na composição da Comissão Municipal 
por razões que desconhecemos: Celestino Esteves, que era o presidente da Câmara na 
altura da dissolução mas que ficara na Comissão Municipal, é exonerado pelo Governador 
Civil e substituído por António Francisco da Fonseca.238

Considerando este facto e o que se passa a seguir podemos colocar a hipótese de que 
localmente também se faziam sentir as lutas políticas que se desenvolviam a nível nacional.
Em 5 de setembro, Francisco António Pereira de Lemos ainda presidiu à sessão da Comis-
são Municipal que se destinou apenas a receber as reclamações sobre o recenseamento 
eleitoral,239 mas as eleições municipais, que se realizaram a 13 de setembro, deram como 
resultado não ter sido eleito nenhum dos membros da composição inicial da Comissão Mu-
nicipal, mas apenas António Francisco da Fonseca, que, como se disse, tinha entrado no 
final de agosto.
O que a seguir se passou é, no mínimo, de difícil interpretação, pois não dispomos de qual-
quer referência documental no AHMAF.
Em 17 de setembro,240 os novos Vereadores tomam posse, mas a sessão é presidida por 
António Francisco da Fonseca e não pelo presidente da Comissão Municipal, nem se faz 
referência ao Administrador do Concelho, que normalmente assistia a este tipo de atos. 
Por outro lado, sendo cinco os Vereadores, apenas se identificam quatro: o próprio António 
da Fonseca, que seria presidente o que significa ter sido o mais votado, Carlos Augusto 
d’Almeida Sampaio, Leopoldo José d’Azevedo e Martinho Carlos de Miranda, que se fez 
representar, com procuração, por João Baptista de Lemos, uma situação pouco usual.
Dos nomes que agora compunham a vereação já nos referimos anteriormente a António 
Francisco da Fonseca. Leopoldo José d’Azevedo tinha pertencido à vereação de 1845-
1846, depois dissolvida, como também já se referiu. Os restantes nunca tinham aparecido 
como vereadores e quanto ao procurador de Martinho Carlos de Miranda, João Baptista de 
Lemos, encontramos o seu nome nas assinaturas do auto de reconhecimento de D. Miguel, 

236 — A indicação da data de realização desta eleição aparece no auto de 8 de outubro.
237 — AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.95r a f.96v.
238 — Idem, f.97v a f.98r. O ofício do Governador Civil transcrito para o auto dá conta de que a data de assinatura fora 22 de 
agosto e em Alfândega da Fé.
239 — AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.98v a f.99r. Este auto não está completo nem 
assinado o que não deixará de ter algum significado, sobretudo tendo sido presidido por Francisco António Pereira de Lemos, que 
levava estas coisas muito a rigor, não fosse ele homem de leis.
240 — Idem, f.99v a f.100r.
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em 8 de julho de 1828,241 e logo a seguir, como se constata pelo auto de 13 de fevereiro de 
1829,242 fez parte da vereação, por nomeação régia (D. Miguel).
Até aqui não conseguimos estabelecer nenhuma ligação desta mudança de nomes a nível 
local com eventuais acontecimentos políticos nacionais. No entanto, neste mesmo mês 
de setembro e poucos dias depois desta tomada de posse, a 23, ocorre a nível nacional 
a organização da “Comissão Central do Partido Cartista” (cabralista). Seria este grupo de 
vereadores apoiantes do regresso do cabralismo? Não sabemos.
Uma coisa é certa, logo a seguir, entre 5 e 6 de outubro, dá-se um acontecimento nacional 
que ficou conhecido por “Emboscada” e do qual resultou a queda do governo de Palmela 
e a constituição de um ministério cabralista presidido pelo Marquês de Saldanha. Costa 
Cabral, embora em Madrid, organizou este golpe palaciano, juntamente com Saldanha e a 
total conivência da rainha. A guerra civil seria inevitável.
Ora, perante este regresso do cabralismo, modelo que tinha estado na origem de todos os 
acontecimentos desde a revolta do Minho, em abril, não deixa de ser surpreendente que em 
8 de outubro243 a Comissão Municipal de Alfândega da Fé volte a ocupar as suas funções, 
por terem sido anuladas as eleições de 13 de setembro! Mas foi apenas e só isso. A próxima 
sessão de câmara que se encontra no livro será de 21 de agosto de 1847244, ou seja, a Câ-
mara Municipal não reuniu durante quase um ano e se o fez os autos ou não foram escritos 
ou foram lançados noutro livro que não chegou até nós.
Entretanto, a guerra civil que se instalou terminaria ainda antes, com a Convenção do Gra-
mido, em 24 de junho de 1847. Isto significa que a ausência de autos das sessões da Câ-
mara Municipal nos privam de saber o que se passou no concelho durante esta guerra civil, 
que opôs claramente os setembristas e miguelistas aos cartistas de Costa Cabral e que 
estes últimos ganharam, como já se disse.
A única coisa que podemos constatar é que os nomes da vereação registados no auto de 21 
de agosto de 1847 não são os mesmos saídos das eleições municipais realizadas em 13 de 
setembro de 1846, o que, em nosso entender, só pode ter significado uma de duas coisas: 
a anulação daquelas eleições obrigou à sua repetição e delas saiu nova vereação, ou a 
guerra civil que se instalou conduziu novamente a um processo de nomeação da vereação, 
ou de recondução da que existia antes da dissolução de que já falámos.
A verdade é que em ambos os casos só conseguimos identificar quatro nomes, quando 
deveriam ser cinco. Por outro lado, ao longo de 1847 só existem três autos de sessões de 
Câmara com os nomes que tentamos identificar de seguida, pois em 21 de novembro desse 
ano tomou posse nova vereação e esta sabemos que foi resultado de eleições.  

241 — AHMAFE-Livro 3 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1828-1841”, f.22v a f.25v.
242 — Idem, f.42v a f.43r.
243 — AHMAFE-Livro – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.100v.
244 — Idem, f.102r.
245 — Já vimos que tinha entrado para a Comissão Municipal pouco antes destas eleições autárquicas que foram anuladas e nas 
quais teria sido eleito Presidente. Aparece no mandato de 1848-1850 como vereador.
246 — Sabemos que era o Presidente da Câmara antes da dissolução na sequência da queda do cabra-lismo, mas manteve-
se na Comissão Municipal então nomeada, até ser exonerado e substituído por António Francisco da Fonseca. Aparece como 
Presidente em 1847, mas depois da posse da vereação de 1848-1850 o seu nome não volta a surgir nos autos.
247 — Era vereador antes da dissolução da Câmara Municipal.
248 — É a única pessoa que se mantém nas duas situações e já era vereador antes da dissolução; será Presidente da Câmara 
logo a seguir, para o mandato de 1848-1858, embora a posse decorra em 21 de novembro de 1847, com imediata entrada em 
funções.
249 — Já vimos que não esteve presente na tomada de posse de 17 de setembro de 1846, mandando um procurador. Em 14 
de novembro de 1847 será eleito Procurador à Junta Geral do Distrito e nesse auto refere-se que era então o Administrador do 
Concelho de Alfândega da Fé.
250 — Havia muitos apelidos “Novais” pelo que não é possível indicar com precisão de que individuo se tratava, mas o nome 
que indicamos corresponde ao que já figurava na vereação antes da dissolução da Câmara. Logo a seguir, em 5 de dezembro 
de 1847, aparece como segundo substituto do Juiz de Paz do Julgado de Alfândega da Fé. Apesar da condição de segundo 
substituto não deixava de ser um cargo importante e era habitual nomear para estas funções pessoas que já tinham estado na 
vereação, como acontece neste caso: o Juiz de Paz era Manuel da Costa Macedo e o primeiro substituto António Joaquim da 
Fonseca, ambos membros de vereações anteriores.
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Vereação saída das eleições de 13 
de setembro de 1846

Vereação indicada no auto de 21 
de agosto de 1847

António Francisco da Fonseca 245 Celestino José Esteves 246

Carlos Augusto d’Almeida Sampaio Felisberto João Trigo 247

Leopoldo José d’Azevedo Leopoldo José d’Azevedo 248

Martinho Carlos de Miranda 249 António Joaquim de Novais (?) 250

Face a esta dificuldade de suporte documental não interessa fazer especulações. Mas pode 
avançar-se um dado seguro: depois de outubro de 1846 as sessões da Câmara Municipal 
deixaram de ter regularidade, pelo menos no seu registo no livro de atas, como se vê pelo 
quadro que se segue.

Anos Nº de autos Longos períodos sem autos

1844 22 Não houve
1845 19 27 de julho a 31de novembro
1846 20 8 de outubro a 31 de dezembro
1847 6 251 1 de janeiro a 21 de agosto

17 de setembro a 14 de novembro
1848 12 27 de fevereiro a 11 de maio

20 de agosto a 1 de outubro
1 de outubro a 6 de dezembro

251 — Na realidade, destes autos só três são da vereação de Celestino José Esteves e todos incompletos! Os restantes três autos 
já são da vereação de Leopoldo José d’Azevedo, que presidiu ao mandato de 1848-1850, mas entrou em funções ainda em 1847.
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta e dois, aos 
treze dias do mês de Fevereiro do dito ano em esta Vila de Alfândega da Fé, Paços do Concelho 
dela aonde estava o Presidente da mesma Câmara António Henriques de Mesquita e os mais 
Vereadores dela abaixo assinados, conjuntamente com o Administrador do Concelho, Empre-
gados, e mais cidadãos também abaixo assinados, aí em virtude do ofício da Administração 
Geral do primeiro do corrente de Fevereiro, apresentado pelo dito Administrador se proclamou 
a carta Constitucional da Monarquia seguindo assim o exemplo da maior parte das Cidades e 
Vilas do Reino em consequência da Gloriosa decisão dos habitantes da Invicta Cidade do Porto 
de vinte e sete de janeiro deste ano, cuja aclamação foi feita com o maior regozijo e entusias-
mo dos concorrentes por verem assim salvada a dignidade do Trono e as Liberais Instituições 
do Imortal Duque de Bragança o Senho D. Pedro 4º - de que para constar mandaram lavrar o 
presente auto que assinaram, lido por mim José Luís Cordeiro de Sousa Secretário da Câmara 
Municipal que o fiz. Seguindo-se a esta aclamação os vivas dados pelo Administrador do Con-
celho à Rainha, a El-Rei à Carta Constitucional da Monarquia, à Religião Católica Apostólica 
Romana, e à Junta Provisória do Porto, e ao brioso Exército Libertador.
Assinaturas (24)
António Henrique de Mesquita [Presidente da Câmara], José António d’Almeida [Conselho Municipal], 
O Administrador do Concelho, Alexandre José de Moura Carvalhais, O Procurador da Junta Geral, 
Francisco Maria d’Azevedo, Ilegível (Arcipreste do Julgado), Francisco Inácio de Sá Novais, O Reitor 
de Alfândega da Fé, Bernardo José d’Almeida, O Juiz Ordinário Substituto em efetivo serviço, António 
Manuel de Almeida Vilas Boas, João Nepomuceno Morais Gavião, D. Felisberto de Macedo [Soto Maior 
Muito Nobre], José António Dinis, Bento de Mesquita Sousa Cabral, Juiz Eleito, Juiz de Paz de (?), José 
Fernandes de Sá, Francisco José Navarro, Albino José de Morais, O Juiz de Paz de (?) Bernardo Manuel 
Dinis Romano, António Francisco da Fonseca, O Recebedor do Concelho, António José da Fonseca 
[Conselho Municipal], O Regedor da Gouveia, Francisco José de Sousa, João Manuel Rodrigues, Ma-
nuel Diogo, O Professor António Joaquim da Fonseca e Costa, Ilegível, Oficial de Diligências, João José 
de Morais Castilho.

Presentes o Presidente Mesquita, o Fiscal Lemos, e o Vereador Silva Aires, faltando por justifi-
cado motivo Azevedo e Pimentel.
Então todos reunidos e constituídos em Sessão apareceu o Reverendo Reitor Bernardo José d’Al-
meida desta Vila e depois de pedir a palavra e de lhe ser concedida disse, que tendo a fazer 
neste ato de Câmara um protesto contra a deliberação desta Municipalidade em vinte e nove 
do pretérito e próximo junho pedia ao mesmo Senado lhe fosse admitido, e depois de concedi-
do o fez desta maneira: Neste ato apareceu Bernardo José d’Almeida Reitor desta Freguesia de 
Alfândega da Fé, em seu nome, e de seus Fregueses, e com todo o respeito, e acatamento pro-
testa contra o ato de Câmara do dia vinte e nove do pretérito mês de junho, em que se deu por 
local para habitar o Cirurgião deste Partido o lugar de Sendim da Serra deste Julgado, quando 
devia ser o seu local esta Vila cabeça do mesmo Julgado, por que nesse ato, e sessão que as-
sim se determinou não se achavam os Membros de toda a Câmara, nem foram convocados os 
vogais para assistir a esse ato, nem se fez menção de outro ato de Câmara em que se dizia que 
poderia o Cirurgião assistir252 em qualquer dos Povos do Concelho, consentindo os moradores 
desta Vila; e como não consentem tenha residência fora dela (e assim o diriam se fossem con-

252 — A palavra quer, com certeza, dizer residir.

(AHMAFE – Livro 4 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1841-1842”, f.7r a f.8r)

“Sessão de Câmara de 13 de Fevereiro para aclamação da C. C. de 26 ”

1.

(AHMAFE-Livro 4 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1841-1842”, f.32v e f.33r)

“Sessão de Câmara de 8 de julho de 1842”

2.

Documentos
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vocados) e por isso face a este protesto para com ele requerem sua Justiça aonde lhe convier a 
requerer se lhe lance no livro competente, e assinou.
Assinaturas (1)
O Reverendo Bernardo José d’Almeida.

Presentes o Vereador Manuel da Costa Macedo, servindo de Presidente da Câmara, o Ve-
reador Fiscal Fonseca, e o Vereador Manuel Caetano Reimão faltando por justificado motivo o 
Presidente Ferreira, e o Vereador António Ribeiro, digo, António Joaquim Ribeiro e então todos 
reunidos acordaram o seguinte.
Que tendo sido nomeado por esta Câmara Luís Manuel Pessoa para Médico Cirurgião do Par-
tido desta Vila, digo, que achando-se muito precária a saúde pública em todo este município, 
pela falta de Facultativo que tem havido no mesmo pela demissão do médico do Partido o 
bacharel João Nepomuceno de Morais e desejando esta Câmara remediar tão grandes males 
como interessante do bem público, e usado do poder que lhes é concedido no artº 127º nº 6 do 
novo Código Administrativo, nomeado para Cirurgião Médico deste concelho a Luís Manuel da 
Costa Macedo, digo, Costa Pessoa com o ordenado anual de cem mil reis que de ora em diante 
começará a vencer em quatro prestações iguais em cada ano, arbitramento que se lhe faz em 
consequência de não reunir número suficiente de conselheiros Municipal que para tal resolução 
foram convocados em conformidade do artº 170º do Código Administrativo por que a Câmara 
em virtude do artigo 171º do mesmo Código houve por nomeado o sobredito Luís Manuel da 
Costa Pessoa Médico Cirurgião deste Partido com as seguintes condições:
1ª – Que ele Professor residirá nesta Vila, Capital do concelho durante o exercício de sua profis-
são, não podendo sair do mesmo concelho sem prévia licença da Câmara.
2ª – Que curará gratuitamente os Expostos de todo o concelho, assistindo-os, com as visitas que 
necessário forem, vacinando-os igualmente, e aplicando-lhes os mais remédios que necessários 
forem para a sua saúde.
3ª – Que igual curativo e aplicação de remédios fará aos pobres desvalidos que não pagarem 
acima de duzentos e quarenta reis de Décima, pois que aos que excederem esta coleta fica 
livre a ele Professor o avençar-se ou ajustar-se com os pretendentes da sua arte, para o que lhe 
deixam o pulso livre.
E que nesta forma ficará sujeito às mais disposições que a tal respeito se acham decretadas no 
novo Código Administrativo, lavrando-se escritura pública perante o Presidente desta Câmara 
ou quem suas vezes fizer. E presente o referido Professor, disse que aceitava o Partido na forma 
estipulada, e então a Câmara deliberou que eu Secretário remetesse ao Conselho de Distrito a 
presente deliberação para ser confirmada como orçamento suplementar, ficando a escritura 
do contrato reservada para quando confirmada pelo mesmo Concelho de Distrito. E nada mais 
e assinaram depois de lido por mim José Luís Cordeiro de Sousa, Secretário da Câmara Munici-
pal o fiz.
Assinaturas (4)
Costa Macedo, Fonseca
Convencido em quanto ao pulso livre isto é taxa de visitas – Falcão253

Luís Manuel da Costa Pessoa

Ano do nascimento de Nosso senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta e seis aos 
trinta e um dias do mês de Maio do dito ano a on digo e Casas dos Paços deste Concelho a 
onde se achava na sua maioria a atual Câmara Municipal presidida pelo Presidente Celestino 

253 — Esta nota no meio das assinaturas significa que o Vereador Manuel Caetano Reimão Machado Falcão não tinha concordado 
com a questão de o médico poder decidir a taxa a cobrar fora das situações que tinha de atender gratuitamente.
 

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.45r a f.46r)

“Sessão de Câmara de 15 de Setembro de 1844 ”

3.

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.81r a f.82r)

“Sessão de Câmara extraordinária de 31 de Maio de 1846”
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José Esteves; e logo comparecendo na mesma sessão o cidadão Luís Manuel da Costa Pes-
soa Administrador interino deste concelho por ele foi apresentado o Alvará de dissolução da 
presente Câmara enviado pelo Excelentíssimo Governador Civil do Distrito – Júlio de Carvalhal 
Sousa Teles e ofício do mesmo Governo Civil ambos datados em Mirandela de vinte e oito do 
corrente, sendo pelo último autorizado a levar a efeito a mesma dissolução, e então sendo pelo 
dito Administrador lidas as peças mencionadas houve a presente Câmara por dissolvida em 
virtude da autorização de que estava investido, e em seguida empossou e meteu em exercício 
os Membros da Comissão Municipal nomeados no mesmo Alvará a saber = Presidente Francisco 
António Pereira de Lemos – Vogais José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Luís Cláudio d’Aze-
vedo Ochoa, Celestino José Esteves, Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro, os quais sendo pre-
sentes assumiram o exercício de sua autoridade passando a ocupar a cadeira da presidência o 
segundo nomeado no impedimento do primeiro e então pelo vice-presidente foi dito que tendo 
caido o Ministério cabral e com ele o sistema ruinoso daquela administração, que dissipando 
de um modo nunca visto as rendas públicas chegava a ameaçar e por em risco a liberdade e 
as garantias mais vitais do cidadão outorgadas na Carta Constitucional; e sendo esta mudança 
Política devida à decisão da Nação e à energia e dedicação patriótica do Povo Português que 
em toda a parte mas principalmente nas três Provincias do Norte correu em massa às armas, 
opondo-se ao exército Mercenário, e vencendo-o em muitos pontos em tanto grau que ao final 
o fez decidir a abraçar do coração à causa do Povo, por todas estas considerações os membros 
da actual Comissão Municipal ao entrarem em exercício, entenderam que era do seu dever 
consignar neste auto da vereação um Tributo solene de gratidão e reconhecimento aos Serviços 
do Povo, que por uma Revolução a mais extraordinária nos Anais da Nação souberam segurar a 
liberdade, e quebrar o poder de um Ministério que dizendo-se apoiado pelo voto, e opinião ge-
ral da Nação só tinha por única escora de seu poder as baionetas dos soldados, e uma imensa 
falange de Empregados a quem em paga dos serviços que lhes prestavam lhe tolerava todos os 
excessos. A Comissão, pois, ao entrar nas funções procurará tratar com a possível diligência de 
promover os interesses do Município dentro da esfera marcada pelo Código Administrativo e Leis 
posteriores e igualmente protesta manter[em] eles o quantos de si dependerem , os sagrados 
penhores da Carta, e Rainha, e pugnarem em todo o tempo pelos princípios consagrados pela 
Revolução Popular. E neste acto subiu à cadeira o referido Presidente por se haver desimpedido. 
E de tudo para constar mandaram fazer o presernte auto que todos assinaram depois de lido por 
mim José Luís Cordeiro de Sousa, Secretário da Câmara Municipal que o fiz.
Assinaturas (16)
Francisco António Pereira de Lemos, José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Celestino José Esteves, 
Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro, Luís Manuel da Costa Pessoa, Felisberto João Trigo, Jacinto de 
Matos Teixeira Pinto, José Joaquim Ferreira, José António Dinis da Fonseca, António José da Fonseca, 
José Augusto de Morais Castilho, José Luís de (?) Velho, António Francisco da Fonseca, Manuel Luís da 
Fonseca, Domingos José Neves, (Ilegível).

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos quarenta e seis aos onze 
dias do mês de Junho do dito em esta Vila d’Alfândega da Fé e Paços do Concelho aonde se 
achava reunida a actual Comissão Municipal abaixo assinados, presidida pelo seu presidente 
o Bacharel Francisco António Pereira de Lemos, aí foi ponderada pela mesma Comissão que 
estando animada do mais veemente desejo de concorrer para a manutenção da Ordem e tran-
quilidade pública e de ver consumada a gloriosa Revolução Popular e assegurado o seu triunfo, 
convinha levar aos pés do Trono o tributo da sua obediência, submissão e elevada fidelidade, 
para prova da qual a Comissão se compraz em historiar suscintamente a maneira briosa porque 
se houveram os habitantes do mesmo Município na melindrosa e mais extraordinária crise por 
que acaba de passar toda a Nação. Os Povos deste concelho, um dos mais importantes do 
Distrito Administrativo de Bragança, por sua população e riqueza deploravam há muito tempo 
o errado sistema do Ministério transacto, que levava de rojo a um abismo certo os Cabrais e a 
liberdade da Nação, mas sempre fieis aos seus monarcas e respeitando no Governo as prorro-
gativas do Trono, que o elegera, sofriam resignados e devoravam em silêncio o seu despeito; 
contudo, o mal acrescia de dia para dia e a paciência pública havia chegado ao último termo, 
além da qual não restava senão o aviltamento e o opróbrio. Entretanto, a bela Província do Mi-

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.83r a f.85v)

“Sessão de Câmara Geral de 11 de Junho de 1846”
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nho havia levantado o grito da Revolução a qual logo achou eco em Trás-os-Montes; uma Junta 
Governativa é criada em Vila Real em dez de Maio próximo pretérito para encaminhar as forças 
do Povo e seis dias depois este concelho insofrido insurge-se e saúda a Revolução; uma força ar-
mada proclama uma Comissão de Segurança pública, que anuindo aos votos dos Cidadãos se 
instala, assume a administração e procura dirigir o movimento popular no sentido da Revolução, 
a qual no seu entusiasmo soube respeitar a Propriedade, e mostrou uma moderação digna dos 
maiores elogios. Nestas circunstâncias a Comissão depois de haver funcionado quinze dias, logo 
que lhe constou haver entrado em exercício o novo Governador Civil dissolve-se e a maioria 
dos seus membros passaram a fazer parte da actual Comissão Municipal nomeada por aquele 
para substituir a Câmara dissolvida, e continuam a cuidar dos interesses Municipais até que uma 
eleição regular designe a nova Câmara que lhe deve suceder. Agora pois que acalmadas as 
paixões a ordem pública vai entrar no seu estado normal, a Comissão Municipal por si, e como 
interprete dos sentimentos dos Cidadãos do Município se apressa a depositar aos pés de sua 
Magestade a Rainha os protestos da sua adesão e ilimitada confiança nos Decretos Reais e pos-
suída da mais extremada lealdade sinceramente acredita, que sua Magestade por intervenção 
do ilustrado Ministério que acaba de nomear, há-de levar a efeito as reais promessas que fez à 
Nação em recompensa do Sangue que se derramou e do grande valor com que reconquistou 
para si a Liberdade e assegurou a Sua Magestade o trono abalado por uma facção. A Comissão 
Municipal identificada com os desejos manifestados por toda a Nação pede respeitosamente a 
sua Magestade, que em cumprimento da Régia promessa feita no decreto de dez de Fevereiro 
de mil oitocentos e quarenta e dois se convoquem Cortes Constituintes para Reformar a Carta e 
para fazer as leis orgânicas sem as quais aquela não é mais que uma letra morta.
Pede que se organizem quanto antes as Guardas Nacionais em Todo o Reino.
Pede que se resolva a importantíssima questão da Fazenda Pública, assentando-se esta Re-
forma em bases sólidas, e atendendo-se a despesas indispensáveis do Serviço, duma maneira 
acomodada à miséria geral em que se acha a Nação.
Pede-se que se proponha pelo Governo ou Cortes a Revogação desse montório de leis injustas, 
que afrontam a moral, humilham o governo representativo e oprimem o povo e pede que a 
Autoridade Pública e a força Nacional sejam confiadas a homens que por sua probidade deem 
garantias da legalidade dos seus actos.
Pede finalmente, se façam responsáveis todos os Funcionários desde o maior ao menor qual-
quer malversação que tiverem cometido na gerência de suas funções e se castiguem os que 
prevaricarem. Com semelhantes providências, e com as mais que nas Cortes livremente eleitas 
houverem de legislar a Comissão confessa sinceramente que cessará a ansiedade pública a 
máquina social abalada pelos fundamentos será reconstruída de um modo duradouro e que 
desvanecida de todo o pretexto para Revoluções os povos voltarão de novo aos seus trabalhos, 
e à obediência e submissão proverbiais entre os Portugueses. Tais são os votos desta Comissão 
Municipal e dos mais cidadãos concorrentes a este acto Municipal, e dos povos que representa.
E nada mais acordaram e assinaram lido por mim José Luís Cordeiro de Souza, secretário da 
Câmara Municipal que o fiz.
Assinaturas (21)
Francisco António Pereira de Lemos, José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Luís Cláudio de Azevedo 
Ochoa, Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro., Luís Manuel da Costa Pessoa, António José da Fonse-
ca, João de Santa Maria Esteves (Prior da Gouveia), Francisco do Bom Jesus Rodrigues, José António de 
Almeida Ferraz, João Firmino da Silva (?) Pinto, António Luís d’Azevedo (Vigário de Vilarelhos), Manuel 
Maria Teixeira (Pároco de Santa Comba), José Marcelo d’Azevedo, Padre Francisco de Melo Carneiro, 
José Luís de (?) Velho, José António Dinis da Fonseca, O pároco Francisco Maria d’Azevedo, João An-
tónio Neves, José Augusto de Morais Castilho, António Francisco da Fonseca, Manuel Luís da Fonseca.

Francisco José Navarro Escrivão Proprietário Encartado (?). Ofícios diante do Juiz Ordinário 
deste Julgado de Alfândega da Fé a Rainha que Deus Guarde
Certifico que no dia vinte e dois de mês próximo futuro portanto de Junho entrou nesta Vila 
uma força Rebelde comandada por Sérgio Augusto Pereira do Lágo da Ferradosa concelho 
de D. Chama a qual dirigindo-se aos Paços do Concelho desta Vila e reunindo várias pessoas 
da mesma e de fora da mesma, mas do Concelho vieram acto igualmente presentes alguns 

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.89r a f.89v)

“Aos Senhores que a presente virem”
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dos principais Chefes da mesma guerrilha mandaram lavrar neste Livro um auto Camarário no 
qual aclamaram como Monarca absoluto e Rei de Portugal e seus domínios ao proscrito usur-
pador Dom Miguel Maria do Patrocínio, nomearam várias Autoridades para erguer o Concelho 
no sentido do regime absoluto; a saber Juiz de Fora e Câmara e saindo desta Vila para o lugar 
de Sambade na tarde do mesmo dia vinte e dois do passado deixaram o presente Livro de 
acórdãos na mão do atual Secretário José Luís Cordeiro de Sousa o qual porém que havia sido 
demitido do seu ofício pelos Revolucionários, mandou entregar o presente livro que é destinado 
para nele se lavrarem as actas das sessões camarárias pelo oficial da Câmara Francisco Antó-
nio Domingues ao Bacharel José António da Costa Macedo e por digo Macedo o qual havia 
pelos Rebeldes sido nomeado e por este foi entregue e restituído no dia de hoje ao referido 
atual Secretário da Câmara José Luís Cordeiro de Sousa na presença de mim Escrivão Tabalião 
e na das testemunhas João José de Morais Castilho Oficial de Diligências deste Juízo e Francisco 
António Domingues Oficial da Câmara e fazendo eu Escrivão Tabalião e o sobredito Secretário 
da Câmara de testemunhas presenciais um ligeiro exame sobre a maneira por que se achava o 
presente livro no ato de entrega vemos que o mesmo se achava truncado e cortadas as folhas 
que decorrem desde folhas oitenta e uma exclusive até folhas oitenta e nove inclusive sinal evi-
dente de que naquelas folhas arrancadas e depois do auto de Câmara Geral de onze de Junho 
passado a folhas oitenta e três verso, e seguintes se achava exarado o auto de aclamação e 
mais documentos Revolucionários que se quiseram inutilizar pelo arrancamento das ditas folhas, 
do que de tudo dou fé.
E para constar passo a presente que assino em Alfândega da Fé digo que assino com as indica-
das testemunhas e Secretário atual em Alfândega da Fé aos 4 de Julho de 1846.
Assinaturas (4)
José Luís Cordeiro de Sousa, Francisco António, João José de Morais Castilho, Francisco José Navarro.

Ano do Nascimeno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta e seis aos cin-
co dias do mês de Julho de dito ano em esta Vila de Alfândega da Fé, e Paços deste Concelho 
aonde se acavam reunidos o Presidente e mais Membros da Comissão Municipal desta mesma 
Vila Francisco António Pereira de Lemos, José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Luís Cláudio 
d’Azevedo Sequeira digo Azevedo Ochoa, Felisberto Espírito santo Trigo Ribeiro com assistência 
do Administrador do Concelho Luís Manuel da Costa Macedo254, e aí por todos reunidos foi to-
mada em consideração a grande mágoa com que se deploravam que neste concelho, sempre 
fiel ao legítimo Governo de Sua Magestade a Rainha a Senhora D. Maria Segunda, e da carta 
Constitucional se tivessem realizado os inauditos, e gravíssimos acontecimentos do dia vinte e 
dois de Junho próximo passado, no qual uma Guerrilha Rebelde levantando o grito revolucio-
nário a favor do proscrito governo absoluto, nos Concelhos de Dona Chama e Carrazedo de 
Monte Negro, penetrou neste Concelho, e dirigindo-se a esta Vila nela proclamou o Governo de 
D. Miguel proscrito pelas leis, e nomeou autoridades para o regerem no sentido de Governo Ab-
soluto. A Câmara pois retomando o exercício de suas funções reprova, estigmatiza quanto dela 
depende aquela rebelião que ora se acha rechaçada, e ratifica o Auto de vereação extraordi-
nária a folhas oitenta e três verso, e seguintes, de onze de Junho findo, e por si, e em nome dos 
habitantes do Município cujos interesses representa repete os votos de submissão ao Governo de 
Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Maria Segunda, e ao regime representativo segundo 
a Carta, e as Reformas que nela fizerem as Cortes Constituintes que vão eleger-se. E de como 
assim o disseram mandaram lavrar o presente Auto que assinaram com o referido Administrador 
e Juiz Ordinário deste Julgado que também se achava presente lido por mim José Luís Cordeiro 
de Sousa Secretário da Câmara Municipal o fiz.
Assinaturas (6)
Francisco António Pereira de Lemos, José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Luís Cláudio d’Azevedo 
Ochoa, Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro, Luís Manuel da Costa Pessoa, João Baptista de Lemos.

254 — É “Pessoa” e não “Macedo”.

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.90r a f.90v)

“Sessão de Câmara de 5 de Julho de 1846”
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta e seis aos de-
zanove dias do mês de Julho do dito ano em esta Vila de Alfândega da Fé e Paços do Concelho 
dela aonde se achavam os atuais Vereadores da Câmara Municipal para o efeito digo o Presi-
dente e mais Membros da Câmara Municipal o Bacharel Francisco António Pereira de Lemos, o 
Bacharel José Maria d’Azevedo Sequeira e Sousa, Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa, Felizberto do 
Espírito Santo Trigo Ribeiro, para efeito de deliberar digo de deliberar sobre o requerimento de 
Luís Manuel da Costa Pessoa, remetido a este repartição pelo Governo Civil do Distrito, ordenan-
do que se levante aquela suspensão do lugar de cirurgião do Município no qual se achava com-
petentemente provido e encartado, reservando à Comissão a liberdade de o restituir, com a de-
claração que não poderá acumular os dois vencimentos como cirurgião e como Administrador 
do concelho, cargo que está servindo interinamente. A Comissão tomando em consideração a 
exposição do Requerente, comprovada como documento públic o, e atendendo a que o mes-
mo fora suspenso por motivos puramente políticos, e não por erro de ofício, ordenaram que fosse 
restituído e assim o houveram ao exercício e vencimento de cirurgião do Partido deste Município 
com efeito retroativo ao tempo em que foi suspenso, com declaração que seria contemplado 
no orçamento respetivo com a soma de cem mil reis como cirurgião do Partido, mas que não 
venceria como interino e Administrador do Concelho, o ordenado do costume, mas somente a 
gratificação para despesas de material de secretaria que será atendido no mesmo orçamento. 
Outro sim retificando a reintegração do requerente declaram que no tempo decorrido por que 
esteve suspenso se deverão descontar dois meses que o exponente consumiu fora do Concelho 
para seus negócios particulares como se prova pelo mesmo documento. E nada mais e assina-
ram lido por mim José Luís Cordeiro de Sousa, Secretário da Câmara Municipal que o fiz.
Rubricas(4)
Lemos, Azevedo, Trigo, Ochoa.

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e quarenta e seis aos 
oito dias do mês de outubro do dito ano em esta Vila de Alfândega da Fé, e Paços do Concelho 
dela aonde se achavam presentes o Bacharel Francisco António Pereira de Lemos, Felizberto 
do Espírito Santo Trigo Ribeiro e disseram que eles, na qualidade de membros da Comissão Mu-
nicipal, e de presidente dela o primeiro tinham sido previamente oficiados pela Administração 
deste Concelho para de novo entrarem em exercício de suas funções neste importante ramo de 
serviço público; e porque digo público em consequência de haver sido anulada a eleição da 
Câmara de treze de Setembro findo, pelo Conselho de Distrito em [não indica data] e porque 
igualmente haviam sido oficiados os mais membros desta Câmara para concorrerem à Sessão 
Extraordinária do dia de hoje, e não compareceram por isso se houveram os presentes por inves-
tidos na antiga posse tomando o primeiro nomeado a presidência como lhe cumpria pelo antes 
já haver sido e continuar a mesma Comissão a funcionar. E mais nada e assinaram lido por mim 
José Luís Cordeiro de Sousa, Secretário da Câmara que o fiz.
Assinaturas (2)
Francisco António Pereira de Lemos, Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro.

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.92r a f.92v)

“Auto de sessão ordinária de 19 de Julho para a revisão do orçamento”

8.

(AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1842-1859”, f.100v)

“Sessão de Câmara de 8 de Outubro”
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2.3. – Mudanças geográficas, extinção e restauração.

Não sendo possível nesta publicação, por manifesta falta de espaço, uma apresentação 
mais desenvolvida de toda a documentação dos autos das sessões de Câmara, não qui-
semos, contudo, deixar de incluir alguns demasiado relevantes, pois dizem respeito às mu-
danças de área geográfica e sobretudo à extinção e restauração do concelho, já no final do 
século XIX. 
Do ponto de vista do seu espaço territorial e da sua própria existência, o concelho de Alfân-
dega da Fé conheceu, ao longo do século XIX, quatro grandes momentos que apresenta-
mos com base no que os autos refletem.
O primeiro momento aconteceu em 1836, como vimos quando tratámos das Posturas Mu-
nicipais, não ficando registado de forma direta em nenhum auto. Recordemos apenas que 
nesta altura saiu Sendim da Ribeira (para Chacim) e entraram Estevais, que pertencia a 
Moncorvo, Assares, Santa Comba e Quinta de Valbom (esta desanexada da Trindade), que 
pertenciam a Vila Flor.
No final de 1852 a nova reforma administrativa promoveu alterações geográficas significati-
vas no concelho e não se encontra um único auto que dê conta do assunto, nem sequer ao 
longo de 1853. Apenas em 1854, com Francisco António Pereira de Lemos na presidência 
da Câmara, se encontra uma deliberação no sentido de que “em atenção a estarem em 
discussão os acórdãos gerais que devem vigorar em todo o município (…) continuam em 
execução nas povoações que ultimamente foram incorporadas a este Concelho as posturas 
que nas mesmas vigoravam antes da divisão territorial (…)”255. A verdade é que a divisão 
territorial foi bem mais significativa do que os autos deixam transparecer: Castro Vicente, 
Vilarchão, Parada, Sendim da Ribeira, Agrobom e Valpereiro, que pertenciam ao concelho 
de Chacim passaram para o de Alfândega da Fé, mas este perdia Santa Comba, Assares e 
Valbom, para Vila Flor e Estevais, Póvoa, Cardanha, Adeganha, Nozelos e Junqueira, para 
Moncorvo. Entre saídas e entradas movimentaram-se quinze localidades e isso não foi su-
ficiente para merecer mais atenção da Câmara Municipal. 
O terceiro momento aconteceu em 1855 e conferiu ao concelho a área geográfica que ainda 
hoje possui. As mudanças não envolveram tantas localidades e só se registou a saída de 
Castro Vicente para Mogadouro. Entraram Soeima, Gebelim e Saldonha.
Francisco António Pereira de Lemos foi Presidente da Câmara entre 1854 e 1857, mas den-
tro deste período não aparece qualquer referência a esta alteração geográfica do concelho.
O quarto e último momento aconteceu em 1885 e ditou a extinção do concelho, pelo que é 
ainda mais incompreensível a fraca preocupação que a Câmara Municipal revelou.
De facto, a sessão de 21 de janeiro de 1895256 foi marcada com caráter extraordinário e só 
para analisar este assunto mas, ou a discussão foi pobre, ou o auto não a registou, como se 
vê no texto completo que colocamos nos documentos. Não nos parece que o Presidente da 
Câmara e demais Vereadores acreditassem que eram apenas boatos, tanto mais que ele, 
Presidente, tinha recebido uma curta mas objetiva carta do congénere de Sever do Vouga, 
com o seguinte teor: 

“Estando os nossos concelhos ameaçados de supressão próxima e como creio que um tal 
facto há de prejudicar os povos desse concelho como os deste, decerto que a Câmara de 
sua digna presidência há de procurar os meios de evitar a realização dela e porque esta 
Câmara deseja proceder de acordo, venho rogar a V. Exª se digne dizer-me quais os que 
adote para tal fim.

255 — AHMAFE-Livro 5 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1842-1859”, f.224v.
256 — AHMAFE-Livro 11 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1891-1895”, f.40v
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Deus Guarde V. Exª
Sever do Vouga, 19 de Janeiro de 1895”257

Assina: O Presidente, Joaquim Martins Pereira.

Por este texto se compreende que o assunto da reforma administrativa não estava no início, 
mas em andamento acelerado.
Por essa razão, perante uma circunstância desta gravidade, seria de esperar que ao longo 
do ano o assunto tivesse sido acompanhado e objeto de maior discussão, tanto mais que 
à frente da Câmara Municipal estava uma figura local com importância e prestígio, mesmo 
fora do concelho, o Dr. António Manuel d’Azevedo Costa.258

Mas isso só acontece já no dia 7 de agosto, poucos dias antes da extinção do concelho, 
quando a Câmara Municipal, a um apelo de luta chegado de Évora, em forma de manifes-
to impresso (ver fotos) com data de 29 de julho, ainda decidiu, como resposta à proposta 
de uma reunião a realizar em Lisboa no dia 12 de agosto, dar “plenos poderes ao Exmo. 
Conselheiro Eduardo José Coelho, a fim de a representar na referida reunião, aprovando e 
prometendo cumprir qualquer deliberação ali tomada.”259

Mas já era tarde para todos. O concelho de Alfândega da Fé seria extinto pelo decreto de 14 
de agosto, precisamente no mesmo dia em que a Câmara Municipal realizava, talvez sem 
o saber, a sua última sessão260, na qual só tratou de pagamentos!
A extinção do concelho durou menos de três anos e em 31 de janeiro de 1898261 instalava-
-se a Comissão Municipal.
No ano seguinte, em 11 de janeiro262, o concelho congratulava-se com a elevação a comar-
ca de 3.ª classe e endereçava os agradecimentos aos que tinham ajudado na restauração 
do concelho: Conselheiro José Luciano de Castro, Conselheiro José Maria de Alpoim Cer-
queira Borges Cabral, Conselheiro Eduardo José Coelho, Governador Civil do Distrito e 
Camilo Mendonça.

257 — AHMAFE – “Pasta de Correspondência Recebida – 1889-1895”, 1895, carta não numerada.
258 — Desta figura alfandeguense diremos apenas que não lhe faltava vontade para lutar contra a extinção do concelho, embora 
os tempos políticos não fossem favoráveis à sua ação. Acabará por ser determinante na restauração do concelho, logo em 
1898. O Padre João Manuel de Almeida Morais Pessanha dedica-lhe o livro que escreveu em 1897, em defesa da restauração 
do concelho, pois era primo deste Presidente da Câmara, como aliás do Conselheiro José Luciano de Castro, que também se 
empenhará na mesma luta. (Pessanha, João Manuel de Almeida Morais (1897); Alfândega da Fé – ou breve estudo feito acerca 
d’esta vila de Portugal, Bragança, Tipografia Brigantina, pp XXVII-XXX).
259 — AHMAF-Livro 11 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1891-1895”, f.45v.
260 — Idem, f.46r.
261 — AHMAFE-Livro 13 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1898-1902”, f.2r e f.2v.
262 — AHMAFE-Livro 13 – “Autos das Sessões da Câmara Municipal – 1898-1902”, f.22r e f.22v.



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

241

Presidência do Exmo. Sr. Dr. António Manuel d’Azevedo Costa.
Presentes os vereadores: Francisco António Teixeira e Carlos Augusto Ochoa; assistindo também 
o Administrador do Concelho António Manuel da Fonseca.
Lida a ata da sessão precedente foi aprovada.
Aberta a sessão ele presidente disse: que tinha convocado esta sessão a fim de participar à 
camara os boatos que insistentemente correm de que a nova reforma administrativa suprimirá 
este concelho ou lhe cerceará as suas já limitadas regalias, e lembrava a conveniência de se 
representar a Sua Majestade El-Rei pedindo a conservação deste concelho e que não seja des-
pojado de nenhum dos privilégios de que goza em harmonia com as leis atualmente em vigor. A 
camara deliberou unanimemente se fizesse a representação a que alude o Sr. Presidente e pe-
diu ao Sr. Administrador do Concelho que intercedesse em o Exmo. Governador Civil do distrito 
para que patrocinasse o justo pedido d’esta camara.
E não havendo mais de que tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que 
vai ser assinada. Luiz Manuel Amaral secretário da camara a escrevi.

Assinaturas (3)
António Manuel d’Azevedo Costa, Francisco António Teixeira, Carlos Augusto Ochoa

Presidência do Exmo. Sr. Dr. António Manuel d’Azevedo Costa.
Presentes os vereadores: Francisco António Teixeira e Carlos Augusto Ochoa”
(…)
“Foi presente a circular da Comissão de Resistência do distrito de Évora, convidando esta ca-
mara a fazer-se representar na reunião que deve celebrar-se em Lisboa, no dia 12 do corrente, 
onde tem de acorda-se nos meios de exercer uma Acão coletiva para a conservação e auto-
nomia dos concelhos suprimidos e ameaçados pela última reforma administrativa: a camara 
congratulando-se com a iniciativa da comissão adere por completo e dá plenos poderes ao 
Exmo. Conselheiro Eduardo José Coelho, a fim de a representar na referida reunião, aprovando 
e prometendo cumprir qualquer deliberação ali tomada.
(…)

Assinaturas (3)
António Manuel d’Azevedo Costa, Francisco António Teixeira, Carlos Augusto Ochoa

(AHMAFE-Livro 11 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1891-1895”, f.40v)

“Auto da sessão extraordinária da Câmara, de vinte e um de ja-
neiro de mil oitocentos e noventa e cinco.”

1.

(AHMAFE-Livro 11 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1891-1895”, f.45v)

“Auto da sessão de Câmara de sete de Agosto de mil oitocentos 
e noventa e cinco”

2.

Documentos
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Aos trinta e um dias do mês de janeiro de mil oitocentos noventa e oito nesta vila d’Alfan-
dega da Fé e paços do concelho, onde se achava reunida a comissão municipal nomeada 
por decreto de 25 do corrente mês composta dos Srs. Visconde de Valpereiro, Manuel José de 
Novais Sá, Adolfo Acácio Rodrigues, vogais efetivos e Artur de Magalhães e Acácio Santiago, vo-
gais substitutos; estando também presente o Administrador do Concelho, Sr. Dr. António Manuel 
d’Azevedo Costa: ali sob presidência do vogal mais velho, Manuel José Novais Sá, se instalou a 
comissão depois de haver prestado o juramento marcado no artigo 16º do código administrati-
vo, o qual lhe foi deferido pelo administrador do concelho. Em seguida procedeu a comissão à 
nomeação de presidente e vice-presidente; e, observadas as formalidades legais, verificou-se 
ter ficado eleito presidente o Sr. Visconde de Valpereiro, que obteve quatro votos, tendo obtido 
um voto para o mesmo cargo o Sr. Manuel José de Novais Sá; para o cargo de vice-presidente 
ficou eleito o Sr. Manuel José de Novais Sá, que obteve quatro votos, obtendo um voto para o 
mesmo fim o Sr. Adolfo Acácio Rodrigues. Findo o ato assumiu a presidência o Sr. Visconde de 
Valpereiro que agradeceu a honra que acabava de lhe ser conferida; referiu-se com entusias-
mo ao ato de justiça que o Governo de Sua Majestade havia feito aos povos deste concelho 
restituindo-lhe as suas regalias.
Em seguida deliberou a comissão que as suas sessões ordinárias tivessem lugar nas quartas-feiras 
por 11 horas da manhã, passando para o dia imediato quando aqueles fossem santificados ou 
feriados.
Deliberou também a comissão em harmonia com o disposto no artigo 18º da lei de 21 de maio 
de 1896, nomear para vogal efetivo da comissão do recenseamento eleitoral que tem de fun-
cionar no corrente ano o Sr. Manuel José de Novaes Sá e para vogal substituto o Sr. Acácio San-
tiago, ambos vogais da comissão municipal.
E não havendo mais de que tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que 
vai ser assignada. E eu Luiz Manuel d’Amaral, secretário da camara a subscrevi.

Assinaturas (6)
Visconde de Valpereiro, Manuel José de Novais Sá, Arthur de Magalhães, Adolfo Acácio Rodrigues, 
Acácio Santiago, António Manuel d’Azevedo Costa

Presidência do Sr. Visconde de Valpereiro.
Presentes os vereadores efetivos Sr. Carolino Augusto Trigo, António Manuel Rodrigues e Manuel 
José Teixeira d’Araújo.
O Sr. Administrador do Concelho assistiu à sessão.
Sendo onze horas da manhã do indicado dia onze de janeiro de mil oitocentos e noventa e 
nove, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão, passando-se em seguida à leitura, aprovação e 
assinatura da ata da sessão anterior.
Propostas e deliberações.
O Sr. Presidente disse: que o diário do governo de 9 do corrente mês, chegado hoje, publica o 
decreto de 29 de dezembro de 1898 pela qual é criada uma comarca de 3ª classe n’este conce-
lho; por este motivo a sessão d’hoje deve ser exclusivamente dedicada a perpetuar a gratidão 
dos povos d’esta comarca aos ilustres cavalheiros que concorreram tão eficazmente para que a 
este concelho fosse feita a justiça que há muito reclamava. A criação da nossa comarca foi um 
ato de justiça praticado pelo Governo de Sua Majestade, mas nós devemos considerá-lo como 
um alto favor que jamais deverá ser esquecido. Está portanto realizado o nosso mais veemente 
desejo e satisfeitas as nossas mais justas aspirações; cumpre-nos agora agradecer tão relevante 

(AHMAFE-Livro 13 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1898-1902”, f.2r e f.2v)

“Ata da sessão da instalação da Comissão Municipal do concelho 
de Alfândega da Fé celebrada em 31 de janeiro de 1898.”

3.

(AHMAFE-Livro 13 – “Autos das Sessões da Câmara 
Municipal – 1898-1902”, f.22r e f.22v)

“Ata da sessão ordinária celebrada pela camara municipal do 
concelho de Alfandega da Fé em 11 de janeiro de 1899.”

4.
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benefício e por isso propõem que na ata fique exarado um voto de profundo reconhecimento 
aos Ex.mos Sr. Conselheiro José Luciano de Castro, presidente do Conselho de Ministros; Conse-
lheiro José Maria de Alpoim Cerqueira Borges Cabral, ministro da justiça, Conselheiro Eduardo 
José Coelho, Visconde das Arcas, Governador Civil do Distrito e Camilo Mendonça.
O vereador Sr. Carolino Trigo disse: que votava com entusiasmo a proposta do Sr. Presidente pois 
que àqueles ilustres cavalheiros é que este concelho deve a sua autonomia. Os nomes de suas 
Exas e principalmente o do Exmo. Sr. Camilo de Mendonça, ficarão de hoje para o futuro grava-
dos no coração dos habitantes deste concelho.
Em seguida a camara aprovou por unanimidade a proposta do Sr. Presidente e deliberou que a 
suas Exas se enviasse já telegramas de agradecimento.
Antes de encerrada a sessão o Sr. Presidente levantou vivas a Suas Majestades, Conselheiros 
José Luciano de Castro, José Alpoim, Eduardo José Coelho, Visconde das Arcas e Camilo de 
Mendonça, vivas que foram calorosamente correspondidas.
E para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada. E eu Luiz Manuel d’Amaral, secre-
tário da camara a subscrevi.

Assinaturas (4)
Visconde de Valpereiro, Carolino Augusto Trigo, Manuel José Teixeira d’Araújo, António Manuel Rodri-
gues.
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AHMAFE – “Pasta de Correspondência Recebida – 
1889-1895”, 1895, circular impressa não numerada.)

5.
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Presidentes e Vereadores (1828-1859) 

Ano Presidentes Vereação
Procuradores
Provedores
Administradores

1828 263 Juiz de Fora Felisberto de Macedo Sotto Mayor e 
Castro Muito Nobre
José António Esteves
Francisco António Pereira de Lemos 264

Felisberto João Trigo 
265

1828 266 Juiz de Fora João José Fernandes Branco
Manuel José da Silva
Manuel Inácio de Sá

Não há indicação

1829 Juiz de Fora João Batista de Lemos
Leopoldo Inácio de Faria Figueiredo
Manuel Joaquim de Sousa Pimentel

Francisco José da 
Veiga 267 

1830 Juiz de Fora Mateus de Sá Pereira
Estevão de Morais Sarmento
António Manuel Pinto Santiago 268 

Francisco José de 
Morais 269

1831 Juiz de Fora Francisco José de Almeida Lemos
Manuel António Cordeiro
Manuel António Rodrigues

Procurador do 
Concelho
José António Pinto de 
Moura

1832 Juiz de Fora Manuel Caetano Reimão de Meneses
António José Pimentel
Manuel António de Azevedo

Procurador do 
Concelho
João de Seixas

1833 Juiz de Fora Não há nomeação de Vereadores Não há indicação
1834 Juiz de Fora Não há nomeação de Vereadores Não há indicação
1834 270 Juiz de Fora Felisberto de Macedo Sotto Mayor e 

Castro Muito Nobre
Francisco António Pereira de Lemos
Manuel da Costa Macedo 271 

Felisberto João Trigo 
272

1834 273 José António da Costa 
Macedo

Vereador Fiscal: António José da Fonseca 
Rocha
Doutor José Manuel Ferreira

Francisco António 
Pereira de Lemos 274

1834 275 Simão Pedro de Azevedo Vereador Fiscal: Manuel Joaquim de 
Sousa Pimentel
António José da Fonseca e Rocha

Francisco António 
Pereira de Lemos 276

1835 277 Manuel António Lopes de 
Azevedo

Vereador Fiscal: Manuel da Costa 
Macedo
Francisco Inácio da Silva Moreno
Manuel Luís da Fonseca
Alexandre José de Moura Carvalhais

Francisco António 
Pereira de Lemos 278

José António da 
Costa Macedo 279

263 — Vereação Cartista.
264 — Trata-se do Morgado de Vilarelhos. É a primeira vez que temos notícia documental da sua participação política em 
Alfândega da Fé.
265 — Procurador do Concelho.
266 — Vereação Miguelista.
267 — Procurador do Concelho.
268 — Foi substituído, devido a doença, por Leopoldo Inácio Teixeira de Faria Figueiredo, vereador do ano anterior.
269 — Procurador do Concelho.
270 — Com o fim do miguelismo é reposta a vereação cartista de 1828.
271 — Substitui José António Esteves, Vereador em 1828, entretanto falecido.
272 — Procurador do Concelho que tinha estado em funções em 1828.
273 — Depois de reposta a vereação de 1828 é constituída uma Comissão Municipal Provisória.
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Ano Presidentes Vereação
Procuradores
Provedores
Administradores

1836 Francisco António Pereira 
de Lemos

Vereador Fiscal: José Manuel Ferreira
António Henrique de Mesquita
Manuel Inácio de Sá
João Baptista de Lemos

José António da 
Costa Macedo

1837 280 Manuel Luís da Fonseca Vereador Fiscal: José Fernandes da Silva
José Bernardo Pinto Ochoa
Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa
Felisberto de Macedo Sotto Mayor e 
Castro Muito Nobre

José António da 
Costa Macedo

1838 281 Simão Pedro d’Azevedo Manuel Caetano Machado Falcão
António José da Fonseca
António José de Morais Pimentel
Felisberto João Trigo
Manuel António Lopes d’Azevedo
Celestino José Esteves
Por substituição:
Manuel Joaquim de Sousa Pimentel
Manuel da Costa Macedo

José António da 
Costa Macedo

1839 Francisco António Pereira 
de Lemos

Vereador Fiscal: João Baptista de Lemos 
282

Estevão de Mariz Sarmento
António Henriques de Mesquita
Manuel Caetano de Carvalho
José Paulo d’Azevedo

Alexandre José de 
Moura Carvalhais

1840 283 Francisco António Pereira 
de Lemos

José Manuel Ferreira 284

Vereador Fiscal: Joaquim José de Novais
Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa
José António d’Almeida Ferraz
Simão Pedro d’Azevedo
José Manuel Ferreira
Manuel da Costa Macedo
Joaquim José de Novais

Não há indicação

1841 António Henrique de 
Mesquita

Vereador Fiscal: João Baptista de Lemos
Manuel José da Silva Aires
António José de Morais Pimentel
José Paulo d’Azevedo

Não há indicação

1842 António Henrique de 
Mesquita

Não é eleita nova Vereação Não há indicação

1843 285 José Manuel Ferreira Procurador Fiscal: António José da 
Fonseca
António Joaquim Ribeiro
Manuel Caetano Reimão Machado 
Falcão
Manuel da Costa Macedo
António Joaquim da Fonseca e Costa

Francisco António 
Pereira de Lemos 286
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Ano Presidentes Vereação
Procuradores
Provedores
Administradores

1844 José Manuel Ferreira Mesma vereação Martinho Carlos de 
Miranda

1845 Celestino José Esteves Procurador Fiscal: Francisco Manuel 
Dinis Lamas
Leopoldo José d’Azevedo
Felisberto João Trigo
José António Lopes

Não há indicação

1846 287 Celestino José Esteves Mesma vereação Não há indicação
1846 288 Francisco António Pereira 

de Lemos 
José Maria d’Azevedo Sequeira Sousa
Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa
Celestino José Esteves 289

Felisberto do Espírito Santo Trigo 
Ribeiro
António Francisco da Fonseca 

Luís Manuel da Costa 
Pessoa 290

1846 291 António Francisco da 
Fonseca 

Carlos Augusto d’Almeida Sampaio
Leopoldo José d’Azevedo
Martinho Carlos de Miranda

Não há indicação

1846 292 Francisco António Pereira 
de Lemos 

José Maria d’Azevedo Sequeira Sousa
Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa
Felisberto do Espírito Santo Trigo 
Ribeiro
António Francisco da Fonseca 

Não há indicação

1847 293 Celestino José Esteves Felisberto João Trigo
Leopoldo José d’Azevedo 
António Joaquim de Novais? 294

Não há indicação

1847 295 Leopoldo José d’Azevedo José Manuel Ferreira
Inácio Bernardino d’Almeida Ferraz
António Francisco da Fonseca.
António José de Morais Pimentel

Martinho Carlos de 
Miranda

1848 Leopoldo José d’Azevedo Mesma vereação Não há indicação
1849 José Manuel Ferreira António Francisco da Fonseca

António José de Morais Pimentel
Inácio Bernardino d’Almeida
Cláudio d’Azevedo Ochoa

Não há indicação

1850 Celestino José Esteves Felisberto do Espírito Santo Trigo 
Ribeiro
António Francisco da Fonseca
José de Morais Pimentel
António Manuel Rodrigues

Não há indicação

1851 Celestino José Esteves Mesma Vereação Não há indicação
1852 José Manuel Ferreira Vereador Fiscal: António José da Fonseca

Inácio Bernardino d’Almeida
José António Fernandes Branco
José Luís Moreiras Esteves

Alexandre José de 
Moura Carvalhais.

1853 José Manuel Ferreira Mesma Vereação Não há indicação
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Ano Presidentes Vereação
Procuradores
Provedores
Administradores

1854 Francisco António Pereira 
de Lemos

Leopoldo José d’Azevedo
Manuel Caetano Reimão
José Manuel de Morais Sarmento
Carlos Augusto d’Almeida

Não há indicação

1855 296 Francisco António Pereira 
de Lemos

Mesma Vereação Não há indicação

1856 297 Francisco António Pereira 
de Lemos

Vice-Presidente: Leopoldo José 
d’Azevedo
Francisco António de Sequeira
João José Cordeiro
Manuel Caetano Reimão

Não há indicação

1857 298 Francisco António Pereira 
de Lemos

Mesma Vereação Não há indicação

1858 Felisberto do Espírito Santo 
Trigo Ribeiro

Vice-Presidente: António José da Fonseca 
e Rocha
José Manuel Ferreira
Carlos Augusto d’Almeida
Felisberto do Espírito Santo Trigo 
Ribeiro
João António Neves

Não há indicação

1859 Felisberto do Espírito Santo 
Trigo Ribeiro

Mesma Vereação Não há indicação

 (Fonte: AHMAFE: Livros de Autos das Sessões de Câmara: 1828-1859; 4 livros.)

 
274 — Provedor do Concelho (interino).
275 — Nova vereação saída da Comissão Municipal Provisória.
276 — Provedor do Concelho (interino).
277 — Convém verificar que a vereação passou de três para cinco elementos.
278 — Provedor do Concelho (sem ser interino).
279 — Administrador do Concelho. Foi o primeiro no concelho de Alfândega da Fé. A partir deste ano o cargo mantém o nome 
de Administrador.
280 — Neste ano o Presidente da Câmara quase não esteve presente. Aparecem como Presidentes interinos, José Fernandes 
da Silva, Felisberto de Macedo Soto Maior Muito Nobre e Luís Cláudio d’Azevedo Ochoa.
281 — Foi um ano complicado. Simão Pedro d’Azevedo aparece como Presidente interino e no final como Presidente, mas não 
existe auto de eleição. Pediram escusa de mandato Manuel António Lopes d’Azevedo (por falta de idade) e António José da 
Fonseca (por impedimento do Código Administrativo). Entraram os substitutos eleitos: Manuel Joaquim de Sousa Pimentel e 
Manuel da Costa Macedo.
282 — João Baptista de Lemos não figurava inicialmente como vereador eleito. Um dos nomes restantes será substituto, mas 
não se sabe qual deles.
283 — A lista de Vereadores inclui os substitutos, mas não se sabe quais são.
284 — Passou a Presidente para substituir Francisco António Pereira de Lemos, que tinha sido eleito Deputado.
285 — O Presidente da Câmara passa a ser o Vereador mais votado nas eleições, deixando assim de ser eleito dentro da 
Vereação. Os mandatos passam a dois anos. Um destes nomes seria Vereador substituto, mas não se identifica qual deles.
286 — Era Administrador substituto. Não se sabe quem era o efetivo.
287 — Até maio deste ano.
288 — Em maio a Câmara foi dissolvida e até setembro funciona uma Comissão Municipal Provisória.
289 — Era o anterior Presidente da Câmara. Será exonerado desta Comissão e substituído por António Francisco da Fonseca.
290 — Administrador do Concelho (interino).
291 — Tomaram posse, mas as eleições, realizadas em 13 de setembro, foram anuladas. Deveriam ser cinco Vereadores, mas 
não aparece um nome.
292 — Em outubro retoma funções a Comissão Municipal Provisória.
293 — Para este ano só existem autos das sessões de Câmara a partir de agosto, mas havia vereação.
294 — Só aparece a rubrica. Falta outro Vereador, cujo nome não aparece.
295 — Toma posse, juntamente com os restantes, em novembro deste ano.
296 — Neste ano apenas se realizaram três sessões de Câmara e Francisco António Pereira de Lemos só participou numa, pois 
estava doente. José Manuel de Morais Sarmento aparece como presidente interino.
297 — O Presidente da Câmara continuava doente, substituindo-o o Vice-Presidente. Mesmo assim, Francisco António Pereira de 
Lemos também era membro da Junta Geral do Distrito.
298 — Só se realizaram quatro sessões durante todo o ano. Aparece o Vereador Felisberto do Espírito Santo Trigo Ribeiro e, no 
final, Leopoldo José d’Azevedo surge como Presidente, sem a indicação de interino.
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3 ADMINISTRAÇÃO 
DO CONCELHO

O Decreto de 18 de julho de 1835, que desenvolve a organização administrativa introduzida 
pela Carta de Lei de 25 de abril do mesmo ano, estabeleceu para os Distritos a Junta Geral 
do Distrito e o Governador Civil, para os Concelhos a Câmara Municipal e Administrador do 
Concelho e para as Paróquias a Junta de Paróquia e o Comissário de Paróquia.
O que agora nos interessa é o Administrador do Concelho, que era nomeado pelo Gover-
no, com base numa lista quíntupla dos cidadãos mais votados, apresentada pela Câmara 
Municipal.
O exercício das funções do Administrador do Concelho deu origem à Administração do 
Concelho, que rapidamente se organizou internamente e de forma autónoma da Câmara 
Municipal, com instalações próprias, funcionários e guarda de documentos.
De acordo com aquele decreto ao Administrador do Concelho não competiam funções que 
se relacionassem com o registo de testamentos e certamente por essa razão não chegaram 
até nós documentos desses anteriores a 1842. Nesta data (16 de março) foi publicado o se-
gundo Código Administrativo do nosso país (o primeiro era de 1836) que estabelece como 
uma das funções do Administrador do Concelho o registo dos testamentos.
Das muitas outras funções do Administrador do Concelho não nos chegaram documentos, 
mas sobreviveram 35 livros de registos de testamentos e 1 de abertura dos mesmos. 
Estes livros de testamentos têm uma data na capa que nos induziu em erro quando, em 
1994, fizemos a primeira indicação das datas extremas, que ficaram entre 1867-1899. Em-
bora já nesse ano se tenha feito o plano de classificação dos documentos do arquivo, não 
se efetuou uma confirmação da cronologia dos documentos no interior de alguns livros. 
Acontece que, como se disse, a função do Administrador passou a ser a de registar os tes-
tamentos e a verdade é que entre a data em que é escrito o testamento, muitas vezes pelos 
próprios e confirmado pelo Tabelião, e o seu registo na Administração do Concelho pode 
haver discrepâncias e foi exatamente isso que agora verificámos ao percorrer, um a um, as 
quase quatro centenas de testamentos que aqueles livros contêm.
Não foi um trabalho em vão. Para além de ficarmos a saber que existem testamentos de 
1840 a 1899, este levantamento possibilitou elaborar o quadro que se apresenta com todos 
os nomes dos que os fizeram entre essas datas, organizados por localidades.
Por outro lado, encontrámos testamentos de figuras públicas que contém dados que ainda 
não se tinham conseguido obter a partir de outros documentos.
Mais uma vez, o objetivo deste trabalho é dar a conhecer a documentação existente no 
AHMAFE e não proceder à sua análise e interpretação, pelo que fica a porta aberta e um 
contributo para quem eventualmente pretenda aprofundar este assunto.  

3.1. Os testamentos como fonte de informação

Os testamentos são atualmente considerados documentos de extrema importância para 
vários campos do estudo histórico, nomeadamente para a história das mentalidades, da 
família, da economia e da sociedade.
Podemos elencar alguns dos aspetos que retirámos destes documentos:
-Usos e costumes, sobretudo em relação às exéquias dos funerais; santos de devoção dos 
testadores, o que permite fazer um levantamento interessante;
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-Tipo de esmola1 deixada às famílias pobres da localidade, o que não era feito apenas pelos 
mais ricos, mas também por pessoas de posses médias;
-Situações familiares que de outra forma dificilmente se conheceriam, filhos ilegítimos que 
se legitimam, amigos e amigas que foram muito mais do que isso, familiares distantes, ir-
mãos bastardos que de outra forma ficariam no esquecimento;
-Identifica-se a origem das riquezas por via das heranças e até desentendimentos familia-
res, casamentos que não se realizaram, ou outras situações;
-Permitem conhecer a dispersão pelo concelho de apelidos de família e estabelecer algu-
mas relações entre eles;
-Ficamos a conhecer a toponímia de zonas agrícolas e das localidades.
Na identificação das testemunhas, por sua vez, fica a informação sobre a sua localidade de 
residência, as suas profissões e estado civil.
É ainda possível saber quem eram os tabeliões e de que localidade e se as pessoas se 
deslocavam ou se os chamavam a casa; se o testamento era escrito pelo tabelião ou pelo 
próprio testador, que neste caso só necessitava daquele para o registar.
E por que razões se fazia um testamento?
Talvez as mesmas de hoje. Mas olhando para o que nos dizem estes de que falamos pode-
mos apontar algumas:
-Resolver questões das heranças entre os filhos;
-Garantir herança a filhos ilegítimos;
-Agradecer a pessoas que trataram na doença, ou a amigos, ou simplesmente trabalhado-
res e criados, no caso das grandes casas agrícolas;
-Evitar desavenças entre os familiares, quando não há herdeiros diretos.
Os testamentos também têm “falhas” ou seja, há certas informações que raramente nos 
fornecem, como a idade do testador e a profissão. Em alguns casos não se indica sequer o 
estado civil (solteiro, casado ou viúvo).

3.2. Quadro resumo dos testamentos existentes

Por questões de espaço e até técnicas, o quadro que agora se apresenta não pode conter 
toda a informação recolhida no levantamento a que já nos referimos.
Para além destes dados, que são os mais simples, mas suficientes para encaminhar qual-
quer pessoa para o livro onde se encontra o testamento que procura, no AHMAF será dis-
ponibilizada a listagem completa com toda a informação, que contém o fólio do livro, dia e 
mês, quem escreveu o testamento, se o próprio, se outra pessoa a pedido, o tabelião que 
o registou, os testamentários, ou testamenteiros, o grau de parentesco (quando existe essa 
informação) com o testador, os herdeiros, quando foi aberto o testamento, para os casos 
em que existe documento de abertura e outras informações sobre os testadores, retiradas 
do próprio testamento ou obtidas noutros documentos. 

1 — Condução do caixão por homens pobres a quem se paga uma boa jeira ($800 reis, por exemplo e às vezes mais); o pão 
cozido e o azeite que se distribui pelos pobres uns dias depois da morte (raramente no próprio dia) ou no aniversário da morte. 
Meio pão cozido, ¼ de pão cozido e um quartilho de azeite.
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TESTAMENTOS EXISTENTES NO AHMAFE
LIVRO ANO LOCALIDADE TESTADOR ESTADO

1885-1894 1893 Agrobom Agostinho António Carapuça Casado
1857-1867 1866 Agrobom Alexandre José Morais
1870-1886 1876 Agrobom Ana Joaquina de Sá Casada
1870-1891 1885 Agrobom Ana Maria Castelinha Viúva
1870-1886 1880 Agrobom António Félix de Morais Solteiro
1870-1880 1873 Agrobom António Rego Viúvo
1885-1894 1890 Agrobom Filipe José d’Araújo Casado
1870-1880 1875 Agrobom Inocência Joaquina Caldeira Viúva
1891-1899 1891 Agrobom João António Aires de Madureira
1881-1891 1891 Agrobom João José Bernardino Casado
1891-1899 1899 Agrobom João Manuel Ferreira Viúvo
1864-1887-A 1881 Agrobom José António Pinheiro Solteiro
1870-1891 1890 Agrobom Luísa Rosa de Morais Solteira
1857-1867 1857 Agrobom Manuel António Sebastião
1850-1868 1866 Agrobom Manuel António Xavier Viúvo
1864-1887-B 1882 Agrobom Maria Benedita Viúva
1886-1894 1894 Agrobom Maria Clara de Araújo Solteira
1873-1886 1880 Agrobom Maria da Glória de Morais Solteira
1881-1891 1886 Agrobom Maria de Deus Veríssimo Solteira
1863-1874 1870 Agrobom Maria do Carmo Casada
1870-1891 1889 Agrobom Maria do Carmo Viúva
1858-1870 1862 Agrobom Maria do Patrocínio Viúva
1870-1879 1871 Agrobom Maria do Patrocínio Belchior Viúva
1857-1869 1865 Agrobom Maria Joana Alvares Viúva
1864-1887-A 1881 Agrobom Miguel José Rego Viúvo
1886-1894 1886 Agrobom Teresa de Jesus Veríssima Solteira
1870-1891 1878 Alf. da Fé Angélica Emília da Costa Viúva
1872-1886 1883 Alf. da Fé Antónia Joaquina da Silva Viúva
1870-1880 1880 Alf. da Fé António José Félix Casado
1886-1894 1894 Alf. da Fé António José Teixeira Casado
1886-1896 1890 Alf. da Fé Bernardo do Carmo Almeida Solteiro
1869-1883 1883 Alf. da Fé Carlota Joaquina Moreiras de Carvalho Solteira
1861-1870 1870 Alf. da Fé Celestino Pedro Franco Solteiro
1870-1886 1877 Alf. da Fé Clemente Martins Casado
1863-1876 1874 Alf. da Fé Delfina Rosa de Jesus Solteira
1873-1886 1882 Alf. da Fé Francisco Desidério do Rego Viúvo
1872-1889 1881 Alf. da Fé Gaspar António Jaldim Casado
1873-1886 1886 Alf. da Fé Guiomar Violante da Rocha Viúva
1863-1876 1875 Alf. da Fé Joaquim António da Costa Macedo Solteiro
1861-1876 1875 Alf. da Fé Joaquim d’Azevedo Ochoa Solteiro
1886-1894 1890 Alf. da Fé Joaquina do Espírito Santo Morais Viúva
1864-1887-A 1871 Alf. da Fé Joaquina Emília Ribeiro Viúva
1850-1868 1867 Alf. da Fé José Augusto de Morais Castilho
1850-1868 1866 Alf. da Fé José dos Ramos Soutelo Casado
1869-1883 1883 Alf. da Fé José Joaquim d’Oliveira Malafaia Solteiro
1869-1883 1869 Alf. da Fé José Joaquim Pardal Viúvo
1850-1868 1867 Alf. da Fé José Maria Martins Casado
1863-1874 1874 Alf. da Fé Josefa Rosa Cordeiro de Sousa Casada
1867-1871 1871 Alf. da Fé Leonor Teresa Viúva
1870-1879 1878 Alf. da Fé Libânia Augusto Cordeiro de Sousa Viúva
1858-1878 1871 Alf. da Fé Luís Zeferino Rodrigues Casado
1857-1869 1868 Alf. da Fé Manuel da Assunção Viúvo
1863-1876 1873 Alf. da Fé Manuel José de Novais Casado
1872-1886 1886 Alf. da Fé Manuel José Portas Casado
1864-1887-B 1874 Alf. da Fé Margarida Costa Solteira
1857-1867 1864 Alf. da Fé Maria de Jesus Casada
1858-1878 1871 Alf. da Fé Maria de Jesus Moura Viúva
1863-1876 1875 Alf. da Fé Maria de Moura Separada
1891-1899 1898 Alf. da Fé Maria Joaquina Rodrigues Solteira
1875-1899 1875 Alf. da Fé Maria José Casada
1863-1876 1874 Alf. da Fé Maria José do Patrocínio Viúva
1879-1884 1884 Alf. da Fé Maria Josefa da Fonseca Solteira
1885-1894 1894 Alf. da Fé Miguel Veiga Solteiro
1863-1874 1872 Alf. da Fé Miquelina Rosa Ferreira Solteira
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LIVRO ANO LOCALIDADE TESTADOR ESTADO

1872-1886 1885 Alf. da Fé Rita de Moura Solteira
1858-1871 1871 Alf. da Fé Teresa Afonso Casada
1867-1871 1871 Alf. da Fé Teresa de Jesus Viúva
1879-1884 1884 Alf. da Fé Teresa de Jesus Casada
1877-1888 1879 Alf. da Fé Teresa de Jesus Afonso Viúva
1879-1884 1884 Alf. da Fé Teresa de Jesus Seixas Casada
1872-1889 1887 Cabreira Ana Joaquina Viúva
1840-1869 1868 Castelo António Joaquim Carvas Solteiro
1863-1876 1866 Castelo Felisberto Rodrigues Pereira Casado
1872-1886 1882 Cerejais Ana Joaquina Pinto Santiago Solteira
1858-1870 1869 Cerejais Antónia Maria Casado
1870-1886 1880 Cerejais Antónia Maria Herdeira Viúva
1870-1880 1880 Cerejais António Inácio Pereira Viúvo
1863-1876 1875 Cerejais Bernarda Maria de Morais Casada
1885-1894 1893 Cerejais Cândida de Jesus Casada
1861-1870 1861 Cerejais José de Santa Margarida de Cortona Solteiro
1870-1879 1878 Cerejais Manuel António Ferreira Viúvo
1861-1876 1869 Cerejais Manuel Inácio Valpereiro Casado
1857-1867 1867 Colmeais Ana Joaquina Monteiro
1869-1883 1880 Colmeais António Cordeiro Solteiro
1863-1876 1872 Colmeais Ermelinda de Jesus Viúva
1863-1876 1875 Colmeais Francisca Rosa Casada
1867-1871 1871 Colmeais Joaquim José de Morais Viúvo
1840-1869 1861 Colmeais José Martins Casado
1886-1898 1886 Colmeais José Mouteiro Viúvo
1850-1868 1866 Colmeais Manuel Cordeiro Viúvo
1872-1886 1880 Colmeais Maria Antónia Cordeiro Solteira
1872-1886 1882 Covelas João Manuel Gonçalves Casado
1858-1871 1871 Covelas José António dos Santos Casado
1877-1888 1887 Eucísia Alexandrina Rosa Camela Casada
1857-1867 1864 Eucísia Ana Gertrudes de Morais Sarmento Solteira
1870-1891 1889 Eucísia Angélica Maria Viúva
1870-1879 1874 Eucísia Antónia d’Assunção Pires Viúva
1840-1869 1862 Eucísia António José Teixeira Viúvo
1870-1880 1879 Eucísia António Manuel de Magalhães Solteiro
1863-1874 1872 Eucísia António Manuel Gomes Casado
1870-1886 1880 Eucísia Benedita Delfina Viúva
1870-1891 1889 Eucísia Bernardina de Jesus Solteira
1873-1886 1886 Eucísia Francisco da Ressureição de Castro Casado
1886-1894 1894 Eucísia João Maria Carneireiro Casado
1885-1894 1885 Eucísia José António d’Almeida
1885-1894 1893 Eucísia José Luís Moreiras Esteves Viúvo
1881-1891 1885 Eucísia José Manuel Pires Solteiro
1875-1899 1893 Eucísia Josefa Rita Pires Casada
1870-1879 1877 Eucísia Luísa Bernarda Carneireira Viúva
1886-1894 1888 Eucísia Luísa Caetana Dobrões Casada
1881-1891 1888 Eucísia Manuel António Carneireiro Casado
1840-1869 1859 Eucísia Manuel dos Santos Cordeiro Viúvo
1840-1869 1865 Eucísia Manuel dos Santos Cordeiro Viúvo
1864-1887-B 1869 Eucísia Marcelina Joaquina de Castro Solteira
1863-1874 1870 Eucísia Maria de Jesus Viúva
1858-1871 1867 Eucísia Maria dos Santos Viúva
1870-1886 1879 Eucísia Rita Amália Pinto Casada
1877-1888 1888 Eucísia Rosária Maria Camela Casada
1879-1884 1884 Felgueiras Francisco dos Santos Pereira Solteiro
1877-1888 1888 Felgueiras Francisco José de Sá Solteiro
1861-1876 1861 Felgueiras Jerónimo Manuel Caldeira Viúvo
1861-1876 1876 Felgueiras Maria Marta Solteira
1897-1897 1897 Felgueiras Sância Maria Solteira
1861-1876 1867 Ferradosa Carlos Augusto d’Almeida Casado
1872-1889 1887 Ferradosa Francisco Manuel Meleiro Casado
1864-1887-A 1881 Ferradosa Joana de São Pedro Solteira
1869-1883 1880 Ferradosa Joaquina Margarida Solteira
1873-1886 1886 Ferradosa Manuel António Rodrigues Solteiro
1879-1884 1884 Ferradosa Maria das Dores Rodrigues Solteira
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LIVRO ANO LOCALIDADE TESTADOR ESTADO

1840-1869 1869 Ferradosa Maria Joaquina Casada
1873-1886 1886 Ferradosa Miguel Francisco d’Almeida Solteiro
1869-1883 1883 Gebelim Agostinho das Neves Gabriel Viúvo
1870-1886 1880 Gebelim Alexandrina Rosa Farela Casada
1854-1871 1870 Gebelim Ana Joaquina Casada
1858-1871 1858 Gebelim António Dias Solteiro
1850-1868 1867 Gebelim António José Rufino Viúvo
1885-1894 1893 Gebelim António José Sobral Casado
1872-1889 1872 Gebelim Francisco José Varandas Viúvo
1864-1887-B 1882 Gebelim Gertrudes Benigna Viúva
1858-1870 1858 Gebelim Joana Joaquina Viúva
1872-1889 1888 Gebelim Joana Rosa dos Santos Solteira
1861-1870 1870 Gebelim João António Vilares Solteiro
1863-1874 1871 Gebelim João Bernardo de Morais Casado
1864-1887-A 1882 Gebelim João Cepeda Viúvo
1858-1871 1868 Gebelim José Manuel Vergueiro Casado
1877-1888 1881 Gebelim José Maria de Morais Cameirão Solteiro
1864-1887-A 1872 Gebelim Juliana Clara Casada
1850-1868 1868 Gebelim Luís Caetano Moreno Viúvo
1854-1871 1859 Gebelim Luísa Maria Sendina Solteira
1881-1891 1891 Gebelim Manuel José Vilares Casado
1857-1869 1868 Gebelim Maria do Carmo Vergueiro Solteira
1877-1888 1881 Gebelim Maria José de Morais Solteira
1840-1869 1869 Gebelim Maria José Pinto da Costa Viúva
1840-1869 1868 Gebelim Maria José Vilares Solteira
1881-1891 1889 Gebelim Maria Madalena Casada
1857-1867 1867 Gebelim Maria Moreno Casada
1861-1876 1876 Gebelim Silvestre do Espírito Santo Solteiro
1863-1876 1875 Gebelim Umbelina do Nascimento de Sá Casada
1863-1874 1873 Gouveia Ana Maria de Morais Solteira
1870-1891 1890 Gouveia Angelina da Conceição Cordeiro Viúva
1863-1874 1874 Gouveia António Manuel Afonso Viúvo
1872-1889 1885 Gouveia Florência de Jesus Martins Solteira
1857-1867 1867 Gouveia Inácio Pires Solteiro
1870-1880 1877 Gouveia João António d’Almeida Viúvo
1864-1887-B 1882 Gouveia José Joaquim Miguel Casado
1861-1876 1873 Gouveia José Paulo d’Azevedo Viúvo
1854-1871 1863 Gouveia Madalena Maria de Morais Solteira
1854-1871 1867 Gouveia Manuel António Rodrigues Casado
1861-1870 1869 Gouveia Maria Bernarda Rodrigues Solteira
1870-1880 1880 Gouveia Maria de Jesus Viúva
1861-1876 1862 Legoinha Francisca Henriqueta de Mendonça Casada
1863-1874 1872 Legoinha João Manuel Silvestre Casado
1850-1868 1865 Legoinha Luís Ferreirinha Casado
1858-1871 1865 Legoinha Maria de São José Casada
1877-1888 1877 Olmos Águeda Maria Gonçalves Solteira
1891-1899 1893 Parada Ana Raquel Casada
1886-1898 1899 Parada António Manuel Caseiro Sénior Casado
1840-1869 1858 Parada Caetana Maria Cordeiro Casada
1864-1887-A 1873 Parada Francisco António da Bárbara Solteira
1857-1867 1867 Parada José Joaquim da Bárbara Solteiro
1886-1898 1895 Parada Josefina da Anunciação Clemente Viúva
1864-1887-B 1874 Parada Manuel António Pinhel Solteiro
1886-1898 1898 Picões António Manuel Urbano Solteiro
1870-1880 1880 Picões Dionísio Inácio Viúvo
1857-1869 1865 Picões Dionísio Inácio Pinto
1870-1879 1874 Picões Francisco Inácio Rodrigues d’Oliveira Solteiro
1870-1879 1875 Picões Joaquim Lopes Viúvo
1869-1883 1883 Picões Leonida Augusta Guimarães Solteira
1850-1868 1850 Picões Maria da Assunção Vicente Solteira
1863-1874 1873 Picões Teresa de Jesus Viúva
1858-1878 1872 Pombal Antónia Maria de Escovar Viúva
1872-1886 1880 Pombal João António Queijo Casado
1879-1884 1882 Pombal José Joaquim Correia Casado
1872-1889 1888 Pombal Luís Francisco de Morais Viúvo
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LIVRO ANO LOCALIDADE TESTADOR ESTADO

1858-1878 1877 Pombal Maria Joana Fernandes Casada
1863-1876 1868 Pombal Maria Teresa Camela Viúva
1840-1869 1840 Pombal Maria Teresa d’Azevedo Viúva
1864-1887-A 1881 Saldonha Ana Joaquina Viúva
1858-1878 1877 Saldonha Antónia Joana Gamboa Solteira
1858-1878 1871 Saldonha Antónia Maria de Sequeira Solteira
1867-1871 1867 Saldonha Antónia Maria Pereira Viúva
1870-1886 1877 Saldonha António José Pereira Rijo Solteiro
1867-1871 1868 Saldonha António Manuel da Rocha Solteiro
1840-1869 1868 Saldonha António Rodrigues Casado
1870-1879 1879 Saldonha Cândido da Ressureição Casado
1879-1884 1884 Saldonha Felisbina Cândida Solteira
1863-1876 1875 Saldonha Felisbina da Graça Viúva
1861-1870 1870 Saldonha Francisco António de Sequeira Solteiro
1869-1883 1880 Saldonha Inocêncio da Rocha Casado
1864-1887-A 1871 Saldonha Joaquina Cândida de Sequeira Solteira
1857-1869 1869 Saldonha Luís Manuel Ferreiro Solteiro
1885-1894 1894 Saldonha Manuel Fernandes Lagoa Casado
1870-1891 1891 Saldonha Maria da Conceição Solteira
1869-1883 1883 Saldonha Maria do Carmo da Rocha Solteira
1870-1886 1875 Saldonha Paulo Joaquim Queijo Solteiro
1861-1870 1870 Saldonha Rosa Joaquina de Sequeira Solteira
1881-1891 1890 Sambade Amélia Joaquina Borges Solteira
1873-1886 1885 Sambade Ana Joaquina Viúva
1873-1886 1880 Sambade Ana Joaquina de Mesquita Solteira
1872-1886 1876 Sambade Antónia Maria Casada
1863-1874 1863 Sambade Antónia Maria de Mesquita Solteira
1861-1870 1868 Sambade António Fernandes Rolo Casado
1863-1876 1874 Sambade António Inácio Machado Viúvo
1879-1884 1883 Sambade António José Félix de Carvalho Casado
1863-1874 1872 Sambade Claudina Teresa Pereira Casada
1861-1870 1869 Sambade Engrácia Maria Solteira
1850-1868 1868 Sambade Francisco António Fernandes Casado
1850-1868 1862 Sambade Francisco José Fernandes Vizinho
1858-1870 1867 Sambade Joana Soares Solteira
1879-1884 1881 Sambade José António d’Almeida Viúvo
1870-1886 1876 Sambade José António Fernandes Dinis Casado
1879-1884 1881 Sambade Manuel Joaquim de Carvalho Solteiro
1858-1870 1870 Sambade Maria Afonsa Solteira
1857-1869 1868 Sambade Maria Antónia Solteira
1867-1871 1869 Sambade Maria Antónia Dinis Casada
1870-1891 1870 Sambade Maria das Dores Casada
1858-1870 1869 Sambade Maria de Jesus
1864-1887-A 1879 Sambade Maria do Patrocínio Alves Solteira
1858-1878 1871 Sambade Maria dos Santos Casada
1861-1870 1870 Sambade Maria Ermelinda da Costa Solteira
1864-1887-A 1881 Sambade Maria José Aires Viúva
1881-1891 1888 Sambade Maria Raquel Martins Viúva
1872-1886 1883 Sambade Maria Vitória Viúva
1869-1883 1875 Sambade Rosa Maria Pereira Casada
1863-1874 1873 Sambade Teresa de Jesus Dinis Viúva
1857-1867 1867 Sambade Teresa Vilares Mendes Viúva
1872-1889 1889 Sardão Francisco Manuel Saro Casado
1864-1887-A 1864 Sardão Isabel Maria Bordela Viúva
1866-1870 1870 S. da Ribeira Antónia Joaquina de Mendonça Casada
1857-1869 1857 S. da Ribeira António Joaquim Vaz
1858-1871 1871 S. da Ribeira Caetano José Salgueiro Casado
1877-1888 1886 S. da Ribeira Joana do Carmo Camela Viúva
1863-1876 1872 S. da Ribeira Joana do Carmo Ferreira Viúva
1877-1888 1886 S. da Ribeira José Joaquim Lopes Antunes Casado
1873-1886 1873 S. da Ribeira Manuel Inácio Pinto Viúvo
1840-1869 1869 S. da Ribeira Maria do Carmo Rosário Casada
1885-1894 1891 S. da Serra António Manuel d’Azevedo Casado
1863-1874 1872 S. da Serra Francisco António de Carvalho Viúvo
1879-1884 1879 S. da Serra Joana d’Assunção Ochoa Viúva
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1863-1874 1873 S. da Serra João Caetano Fernandes Casado
1870-1886 1876 S. da Serra João das Neves Casado
1890-1899 1899 S. da Serra Leopoldina d’Anunciação Pousada Casada
1840-1869 1869 S. da Serra Maria da Graça Viúva
1854-1871 1854 S. da Serra Maria da Trindade Casada
1864-1887-A 1881 S. da Serra Maria Joaquina Pinto Solteira
1873-1886 1878 Soeima Ana Maria Teixeira Viúva
1858-1871 1869 Soeima António Carvalho Viúvo
1863-1874 1869 Soeima António Maurício Viúvo
1872-1886 1884 Soeima Bruno José Pires Casado
1858-1878 1874 Soeima Catarina Afonso Viúva
1886-1894 1892 Soeima Cosme Joaquim Correia Casado
1866-1870 1866 Soeima Domingos da Cruz Viúvo
1850-1868 1868 Soeima Francisco Martins Correia Casado
1870-1891 1890 Soeima João Batista Branco Casado
1854-1871 1869 Soeima João Manuel da Silva Viúvo
1857-1869 1863 Soeima João Martins Viúvo
1870-1880 1880 Soeima João Pires Torres Solteiro
1863-1874 1869 Soeima José António Maurício Viúvo
1864-1887-B 1866 Soeima José António Torres
1863-1874 1872 Soeima Manuel António da Silva Casado
1870-1879 1870 Soeima Manuel António Dias Solteiro
1873-1886 1880 Soeima Maria de Jesus Afonso Solteira
1897-1897 1897 Soeima Maria do Rosário Cepeda Casada
1872-1886 1872 Vales Angélica Maria Pinto Casada
1873-1886 1882 Vales Antónia Maria Viúva
1858-1870 1869 Vales Carlota Joaquina Viúva
1872-1889 1888 Vales Francisco António d’Alcunha Casado
1890-1899 1899 Vales Gracinda dos Santos Casada
1890-1899 1899 Vales Joana Maria Cachopa Casada
1870-1886 1877 Vales José Luís Parada Casado
1867-1871 1869 Vales Manuel Inácio de Morais Viúvo
1840-1869 1861 Vales Maria Barbosa Casada
1872-1886 1881 Vales Maria das Neves Casada
1863-1874 1872 Vales Maria Francisca Vilares Casada
1872-1886 1882 Vales Maria Inácia Viúva
1863-1874 1873 Vales Maria Raimunda Viúva
1863-1876 1875 Valpereiro Aurélio António Casado
1870-1891 1881 Valpereiro Eduardo dos Reis Casado
1881-1891 1891 Valpereiro Francisco António Cordeiro Manso Viúvo
1870-1886 1886 Valpereiro Gertrudes Umbelina Solteira
1850-1868 1868 Valpereiro João António da Fonseca Solteiro
1870-1891 1889 Valpereiro João Xavier Cordeiro
1870-1886 1870 Valpereiro Luísa dos Santos das Neves Solteira
1863-1874 1873 Valpereiro Manuel Joaquim Pinto Casado
1863-1876 1875 Valpereiro Maria Joana Cristova Casada
1881-1891 1890 Valpereiro Maria Joaquina Borges Casada
1864-1887-B 1881 Valpereiro Ricarda Felgueiras Viúva
1863-1876 1876 Valpereiro Sância Maria Manso Viúva
1857-1869 1866 Valpereiro Susana Maria Pires Viúva
1872-1886 1882 Valverde Antónia Maria Viúva
1850-1868 1868 Valverde António Manuel Rodrigues Casado
1879-1884 1883 Valverde António Manuel Teixeira Casado
1870-1879 1878 Valverde António Maria Solteiro
1872-1889 1889 Valverde Francisca dos Anjos Fonseca Rocha Casada
1873-1886 1885 Valverde Joana Correia Pereira Viúva
1854-1871 1863 Valverde José Paulo Moreno Casado
1870-1891 1886 Valverde Luís António Lopes Viúvo
1840-1869 1865 Valverde Manuel António Torres Viúvo
1858-1871 1871 Valverde Maria Joaquina Viúva
1872-1886 1885 Vila Nova Ana Joaquina Viúva
1869-1883 1883 Vila Nova António Joaquim Rodrigues Gonçalves Casado
1873-1886 1886 Vila Nova Engrácia Maria Casada
1885-1894 1885 Vila Nova Estevão Manuel Torres Viúvo
1885-1894 1893 Vila Nova Manuel Borges Viúvo
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1858-1878 1878 Vila Nova Maria dos Prazeres Viúva
1861-1870 1867 Vila Nova Marinho Borges Viúvo
1840-1869 1861 Vilarchão Ana Maria Borges Viúva
1850-1868 1868 Vilarchão António José de Oliveira Viúvo
1857-1869 1868 Vilarchão Bárbara Maria Solteira
1870-1880 1880 Vilarchão Bernardina de Jesus Jaldim Solteira
1877-1888 1883 Vilarchão Bernardina Joaquina Jaldim Casada
1858-1878 1877 Vilarchão Domingos João Grave Viúvo
1858-1871 1871 Vilarchão Domingos Rodrigues Valente Casado
1881-1891 1882 Vilarchão Francisca Rosa Ferreira Casada
1886-1896 1896 Vilarchão Inácia Maria Matias Viúva
1840-1869 1868 Vilarchão Isabel Maria Cereijeira Casada
1864-1887-B 1864 Vilarchão João Batista Pereira Solteiro
1885-1894 1885 Vilarchão João José Cordeiro Casado
1872-1889 1886 Vilarchão José Joaquim de Almeida Viúvo
1873-1886 1886 Vilarchão José Manuel Paradelo Viúvo
1854-1871 1871 Vilarchão Josefa Teresa Jaldim Viúva
1886-1896 1892 Vilarchão Manuel Inácio Governo Viúvo
1870-1886 1878 Vilarchão Manuel José Moreno Casado
1840-1869 1867 Vilarchão Maria do Espírito Santo Viúva
1870-1880 1870 Vilarchão Maria Emília Solteira
1864-1887-B 1882 Vilarchão Maria Joana Casada
1854-1871 1867 Vilarchão Maria Joana Jacob Casada
1877-1888 1880 Vilarchão Maria José Madureira Solteira
1857-1869 1868 Vilarchão Maria Violanta de Sá Borges Solteira
1858-1871 1864 Vilarchão Nicolau José
1869-1883 1881 Vilarelhos Augusta da Glória de Morais Solteira
1869-1883 1880 Vilarelhos Balbina de Jesus Viúva
1858-1878 1858 Vilarelhos Clemência Maria Vilares Viúva
1869-1883 1875 Vilarelhos Francisco António Pereira de Lemos Viúvo
1879-1884 1884 Vilarelhos Francisco José da Cunha Solteiro
1867-1871 1871 Vilarelhos Francisco Manuel Sobral Casado
1857-1869 1867 Vilarelhos Joaquim José de Morais
1858-1878 1874 Vilarelhos José Inácio Fernandes Viúvo
1864-1887-B 1882 Vilarelhos Josefa Rita Santa Viúva
1890-1899 1890 Vilarelhos Maria Bárbara de Morais Solteira
1885-1894 1892 Vilarelhos Maria do Carmo Viúva
1857-1869 1868 Vilarelhos Maria do Carmo Queijo
1870-1880 1880 Vilarelhos Maria do Espírito Santo Casada
1854-1871 1869 Vilarelhos Maria Raquel Pereira de Lemos Viúva
1870-1886 1880 Vilarelhos Mariana de Carvalho Casada
1870-1879 1878 Vilarelhos Teresa Maria Solteira
1877-1888 1886 Vilares Ana Joaquina Gonçalves Casada
1857-1869 1869 Vilares Ana Júlia Solteira
1870-1891 1890 Vilares Ana Maria dos Ramos Solteira
1870-1880 1880 Vilares Angélica Maria Vilares Viúva
1864-1887-B 1881 Vilares Carlota Amália da Cunha e Sousa Viúva
1866-1870 1870 Vilares Damazo José Sarmento Solteiro
1872-1886 1879 Vilares Diogo dos Santos Solteiro
1886-1896 1886 Vilares Domingos António Asseiro
1854-1871 1871 Vilares Francisca de Sá Sarmento Viúva
1858-1878 1877 Vilares Hermegildo de Sá Mesquita Casado
1858-1870 1868 Vilares Justino Machado Falcão de Menezes Viúvo
1864-1887-A 1887 Vilares Manuel Caetano Reimão de M. Machado Falcão Viúvo
1861-1876 1875 Vilares Maria Angusta Botelho Pimentel Sarmento Solteira
1881-1891 1881 Vilares Maria d’Assunção Rodrigues Solteira
1866-1870 1870 Vilares Maria de Deus Solteira
1864-1887-B 1880 Vilares Maria dos Anjos Silva Viúva
1869-1883 1879 Vilares Maria dos Santos Silva Solteira
1857-1869 1865 Vilares Urbana Lina de Sá Mesquita Solteira
1875-1899 1899 Zacarias Aniceto d’Ascensão Solteiro

Fonte: AHMAFE – (Sr) “Registos de Testamentos – 1840-1899”.
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Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo aos dez dias do mês de abril e na minha 
casa de viver por várias considerações.2

Achando-me de idade de setenta e cinco anos prostrado, sem forças, em espírito já muito decli-
nado indicando o termo breve de meus dias, julgando-me contudo com o entendimento claro; 
faço pelo presente o meu testamento e últimas vontades, sem coação, medo ou outra qualquer 
coisa estranha ao meu livre pensamento e vontade. Declaro que sou Cristão convicto de que 
o sangue do calvário regenerou a humanidade e se este precioso bálsamo não tem curado 
todas as feridas, é porque tem os que são; encarregados de o ministrar vendilhões hipócritas e 
falsos. Jamais me liguei a outras contra que não fosse religião Pátria e Família, não me acusando 
a consciência que alguma vez traísse estes sentimentos. Confessando contudo, que pela debi-
lidade de meu espírito muitas vezes ofendi as leis que regulam as relações que me obrigavam 
a convergir minhas ações para aqueles centros. Sou fraco talvez mais que ninguém, tenho mil 
faltas para Deus, para a humanidade, não tenho crimes. Faço este impressionado por uma re-
voltante ingratidão que comigo praticou José Manuel Piçarro meu caseiro levantando-me [?] 
negando-me os compromissos que comigo teve. Quero que os meus herdeiros prossigam em 
juízo as ações jurídicas até final [de] sentença não lhe perdoando coisa alguma que por ela seja 
condenado; perdoando ao mesmo tempo toda a Injúria que lançou à minha reputação. Não 
quero que o meu enterro seja com pompa, antes sim envolto em mortalha que se oculte o que o 
pudor exige; levado por seis pobres a quem se dará oitocentos reis a cada um, acompanhado 
pelo pároco da freguesia e mais sete sacerdotes dando-se a cada um mil e duzentos reis, e mais 
duzentos e quarenta reis para celebrarem cada um sua missa no mesmo dia sendo possível, e 
não o sendo outro dia com aumento de cento e sessenta mais, isto no templo em que for sepul-
tado; ao pároco se lhe dará além do uso, quatrocentos reis por um responso; que o acompa-
nharão cinquenta pobres da freguesia e Quinta da Cabreira, que se dará a cada um duzentos 
e quarenta reis e uma vela de dose em quilograma um sexto aproximado do antigo arrátel. 
Deixo aos criados da casa a cada um quatro mil e quinhentos reis, e ao criado e criada que 
me assistir na última doença por cada dia cem reis além da sua soldada, no fim mais quatro mil 
e quinhentos reis que os outros criados. Deixo que [se] o José Tolo não for conservado em casa 
pelos meus herdeiros, lhe paguem à pessoa que o alimentar parente ou estranho quarenta reis 
diários, e um vestido completo de camisa, calça, véstia cada ano e uns tamancos. Deixo a meu 
irmão bastardo quatro mil e quinhentos reis mensais enquanto vivo for, a cada filho do primeiro 
matrimónio oitenta mil reis, ao do segundo trinta mil reis, ao do terceiro doze mil reis por uma 
vez somente quando chegarem à maior idade. Deixo a Maria Trindade doze mil reis e quatro 
alqueires de pão e oito litros de azeite anuais até que case; se casar receberá quatro anuidades 
a vencer a pensão, ficando extinta. Deixo perdoada a dívida a Maria casada com Francisco de 
Araújo da Eucísia e um saco de seis alqueires de pão. Deixo a Antónia, criada que saiu da casa 
há um mês antes da data deste testamento igual quantia, que deixo aos criados que na casa 
estiverem. Deixo nos aniversários da minha morte quatro a seguir depois dela, quatrocentos reis 
ao pároco por um responso rezado e cem reis a cada pobre que assista a eles em número de 
cinquenta desta freguesia e da Cabreira, um de cada casa escolhido pela Junta de paróquia e 
assistência de meu herdeiro e sua aprovação. Os pobres serão todos menores de doze anos ou 

2 — Não se refere o ano, mas a confirmação do Tabelião, no f.15r, indica 1875. Francisco António Pereira de Lemos só faleceu 
em 1883.

Documentos

(AHMAFE – “Livro de Registo de Testamentos – 
1869-1883”, f.13v a f.16r)

“Testamento que resolvi escrever e que abaixo vai escrito.”

1.

Testamento de 
Francisco António Pereira de Lemos 

(Morgado de Vilarelhos).
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maiores de sessenta e cinco os imprégados,3 cegos ou aleijados e os entrevados se lhe dará em 
casa ainda que não vão à igreja. Se o meu herdeiro se achar livre do alcance que lhe deixo na 
casa pela traição do caseiro Piçarra; estabelecerá em Vilarelhos um montepio de cereais para 
conforme os estatutos que fiz na Cabreira com exceção que só aos que não pagam contribui-
ção ou que a paguem inferior a duzentos reis, tudo o mais conforme os ditos estatutos, seiscentos 
alqueires. Se a minha morte for anterior à da minha irmã Ana é minha vontade, que além do 
rendimento de sua legítima, não vivendo com os meus herdeiros lhe seja dada a pensão de vinte 
e cinco mil reis anuais até ao seu falecimento. Deixo ao predito meu irmão Francisco António, 
todo o fato do meu uso, e um vestido completo aos filhos do terceiro matrimónio, no valor de 
quatro mil reis cada um. Declaro que o mesmo se fará aos netos filhos de Libânia de Benlhevai, 
netos do mesmo meu irmão, declaro que as filhas de meu irmão Libânia e Ana já estão pagas 
com o dote que lhe fiz para o casamento, se José Inácio Fernandes de idade de oitenta e dois 
anos se não puder ser conservado em casa lhe seja dado a cada ano seis alqueires de trigo e 
um arrátel de carne cada semana esta de vitela, vaca ou carneiro. Confirmo a doação que fiz 
a minha prezada sobrinha Antónia Vicência Vasconcelos e Lemos desejando que me pague o 
benefício, com afeição continuada a minha filha Maria a quem recomendo correspondência. 
Deixo a meu sobrinho e afilhado José, filho de minha sobrinha que nas casas que doei a sua 
mãe, lhe fiquem quatro camas de roupa, dúzia e meia de cadeiras, uma dúzia das duas que 
estão na sala de visitas e meia das que estão de fora dela à escolha de minha sobrinha ou quem 
o represente, um traste de prata e serpentina, quatro leitos, a roupa que seja da melhor, seis len-
çóis, um travesseiro, uma toalha, tudo liso, duas cobertas de seda e duas brancas escolhendo 
minha herdeira quatro primeiro, e as outras o legatário. Deixo ao dito meu afilhado José Pessoa 
quando apresente título de aprovação em alguma disciplina que se professam nas escolas su-
periores um brinde no valor de oitenta mil reis, e sendo a do Instituto Agrícola da quinta regional 
mais vinte mil reis para pagar o diploma; deixo-lhe mais as benfeitorias que fiz nas casas e horta 
contígua feitos depois da doação, pavilhão e quarto de banho e tudo o mais que fiz acrescen-
tando às casas depois da doação. Deixo mais metade das mesas, um consolo, um camarate, 
metade dos trastes da cozinha exceto as ferramentas e utensílios de lavoura, a forja com suas 
pertenças que ficam à minha herdeira, assim como todos os moventes. Deixo que em lugar da 
esmola à porta que só serve para criar abusos se mande ao domicílio do necessitado o objeto 
da caridade, que comporte as forças de rendimento anual nos meses de Dezembro e Maio à 
exceção dos entrevados que o farão quando possam nos outros meses, isto, quando ser possa 
à vontade da minha herdeira. Todos os legados serão satisfeitos em quatro anos consecutivos 
depois de minha morte, à exceção dos que têm determinação em ocasião certa, no tempo 
exarado. No remanescente dos móveis de que posso dispor instituo por minha universal herdeira 
a minha filha perfilhada Maria Augusta, que comigo vive, e ao meu muito presado genro Camilo 
de Mendonça Machado e Araújo a quem nomeio testamenteiro, pedindo-lhe que por mim faça 
o que espero da sua honra e belas qualidades.
Declaro que por este revogo todos os testamentos que tenha feito na [?] ou fora dela valendo só 
este que rogo seja cumprido na forma que se declara, depois de encerrado com as formalida-
des legais. Vilarelhos dia, mês, era et supra.
Francisco António Pereira de Lemos. Instrumento de aprovação. Saibam quantos este publico 
instrumento de aprovação de testamento cerrado virem, que sendo no Ano do Nascimento de 
Nosso senhor Jesus Cristo de mil oitocentos setenta e cinco aos onze dias do mês de abril do dito 
ano neste lugar de Vilarelhos Julgado de Alfândega da Fé e casas da morada do Excelentíssimo 
Francisco António Pereira de Lemos, onde eu tabelião vim. Aqui compareceu presente em sua 
própria pessoa o predito Excelentíssimo Francisco António Pereira de Lemos, viúvo, proprietário 
de maior idade, morador e domiciliado neste lugar o qual reconheço pelo próprio de que dou 
fé, e sendo também presentes as cinco testemunhas idóneas ao diante nomeadas e no fim as-
sinadas, que também conhecem o testador e eu reconheço a estas, nos certificamos em como 
o testador está em seu perfeito juízo claro entendimento e livre de toda e qualquer coação, de 
que de tudo outro sim dou fé; e na presença das ditas cinco testemunhas pelo mencionado 
Francisco António Pereira de Lemos me foi entregue este testamento cerrado escrito, assinado e 
rubricado por ele testador em três laudas de papel branco pautado completos e nove linhas na 
quarta lauda no fim das quais está assinado, que tudo quanto nele se contém era a sua última 
e derradeira vontade e para assim se cumprir me pediu lho autorizasse aprovasse e fechasse 
para a sua verdadeira validade; o qual papel eu Tabelião tomei da sua mão, vi e não li e achei 
estar escrito assinado e rubricado pelo testador, em três laudas e nove linhas em outra em papel 
pautado e no fim assinatura do testador sem borrão ou entrelinhas, e só com uma nódoa gran-

3— “Imprégado” significa “entrevado”. Não esquecer que no falar tradicional se pronuncia “intrevado” e também se utiliza a forma 
que aparece neste testamento.
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de e duas pequenas de cor amarela, duas no verso da primeira lauda repassando para esta, e 
outra na terceira lauda fora da escrituração e bem assim na terceira linha abaixo da dita nódoa 
um retoque de tinta e outro igual no princípio da linha que se segue. E ao testado perguntei se é 
este o seu testamento e se o há por bom, firme e valioso, ao que respondeu, que sem dúvida é 
este o seu testamento o qual há por firme e valioso e bom e por isso me pede este instrumento de 
aprovação, o qual eu fiz, aprovei e autorizei, tanto quanto posso e devo e o direito me permite 
em razão do meu ofício, ficando fechado com quatro pontos de linha branca cobertos de papel 
e obreia branca sobre os quais firmei o meu apelido de Castilho. Dando-lhe seu princípio logo no 
fim da escrituração do testamento, sendo testemunhas presentes o Reverendo Manuel António 
Romano, pároco nesta freguesia, António Jacinto Cordeiro, solteiro proprietário aliás professor 
primário neste lugar, Mateus Félix Pereira Vilares, casado, negociante, António Caetano Teixeira, 
casado, alfaiate, e António do Nascimento de Morais, casado, proprietário, todos moradores 
neste lugar, que assinaram com o testador e este o rubricou também, estas formalidades foram 
praticadas em ato contínuo de cujo cumprimento dou fé, depois de lido em voz alta por mim 
José Augusto de Morais Castilho tabelião que o escrevi e assino em público e raso de que uso. 
Em testemunho, lugar do sinal público, da verdade. O tabelião José Augusto de Morais Casti-
lho – Francisco António Pereira de Lemos – Padre Manuel António Romano – António Jacinto 
Cordeiro – Mateus Félix Pereira Vilares – António Caetano Teixeira – António do Nascimento 
Morais.
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Testamento de Francisco António Pereira de Lemos (Morgado de Vilarelhos).
(AHMAFE – “Livro de Registo de Testamentos – 1869-1883”, f.13v a f.16r)

1.
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s documentos que permitem o estudo das mais variadas vertentes da história do 
atual território do concelho de Alfândega da Fé, ou de outros que dele já fizeram 
parte, estão longe de se esgotar no acervo do AHMAFE, mas encontram-se dis-
persos por vários outros arquivos, por sua vez espalhados pelo território nacional, 

o que dificulta a sua pesquisa, estudo e divulgação, pese embora o facto de nos últimos 
anos ser meritória a política da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) 
que, através da rede portuguesa de arquivos, tem facultado o acesso via internet a um ex-
traordinário volume de informação.
Existe atualmente conhecimento da existência de uma parte significativa dessa documen-
tação sobre Alfândega da Fé, dispersa pelos vários arquivos, nomeadamente a Torre do 
Tombo, o Arquivo Distrital de Braga, o Arquivo Distrital de Bragança e o Arquivo da Diocese 
de Bragança-Miranda, mas entre o saber-se da sua existência até ao seu estudo e edição 
vai um grande passo que só pode ser percorrido com insistência, muita pesquisa, muitos 
apoios e muito trabalho, o que desde logo deixa perceber ser uma tarefa que só poderá con-
cretizar-se com o contributo de muitas pessoas empenhadas em tão importante assunto. E 
certamente que no percurso desta longa tarefa acabarão por se encontrar outros documen-
tos agora desconhecidos e que, porventura, venham a alterar muitas das ideias, opiniões 
e hipóteses que até agora se têm formulado sobre a história deste concelho, abrindo-se 
novos campos de estudo e investigação.
Dedicando-se esta publicação ao AHMAFE e nem sequer nesse campo esgotando tudo 
quanto existe para divulgar, entendemos, no entanto, que ela não ficaria completa sem uma 
referência, ainda que resumida, ao mais importante fundo documental do distrito de Bragan-
ça, o Arquivo Distrital, pertencente à referida rede da DGLAB. 
O que se deixa nas páginas seguintes não tem, por isso, outro objetivo que não seja o de 
reforçar a importância deste arquivo, que neste ano de 2016 cumpre o seu primeiro cente-
nário.
Os registos paroquiais aparecem aqui em destaque. Não será por acaso que a estes precio-
sos livros, onde se guardam os registos individuais de batismo, casamento e óbito e dentro 
deles outras informações importantes para a demografia, a história da família e da socieda-
de, damos um destaque evidente. São seguramente os documentos mais procurados, por 
razões de investigação histórica, de genealogia, ou até simples curiosidade e muitos dos 
que se encontram no Arquivo Distrital de Bragança (ADBGC) estão disponíveis via internet. 
Importa ainda referir que em matéria de registos paroquiais não pode ignorar-se que tam-
bém no arquivo da Diocese de Bragança-Miranda existe importante documentação sobre 
este assunto. 
Para apresentação desta documentação do ADBGC mantiveram-se as informações adi-

OUTRA INFORMAÇÃO 
DOCUMENTAL SOBRE O 

CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
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cionais produzidas pelos serviços deste arquivo, por nos parecer que são relevantes para 
a compreensão das características e especificidades da própria documentação e, pontual-
mente, acrescentámos outras que resultam do nosso próprio entendimento acerca de al-
guns assuntos. 
No caso concreto dos registos paroquiais, em algumas situações os livros apresentados 
não preenchem as datas extremas indicadas, mas isso resulta do facto de alguns deles 
ainda não estarem disponíveis, pelo que aparecem como “informação não disponível”. Esta 
disponibilização de novos livros vai-se fazendo à medida que aquele arquivo trata a docu-
mentação, pelo que poderá estar alterada no momento da saída desta publicação. Aliás, 
alguma desta documentação ainda não está tratada arquivisticamente, como o próprio ar-
quivo indica para cada caso. Acrescente-se, finalmente, que estes livros são apresentados 
pela sua sequência numérica, tal como aparecem na organização do arquivo.
Depois dos registos paroquiais, abordamos sucintamente o Fundo Notarial, no que diz res-
peito ao Cartório Notarial de Alfândega da Fé, deixando sobretudo as indicações sobre a 
localização da documentação, com algumas notas, quer do ADBGC, quer nossas. Toda 
esta documentação merecia um estudo bem mais aprofundado, pois não restam dúvidas 
de que aí se encontram muitos temas relevantes para a história local, mas este não é o 
momento, nem o espaço, para tecer mais considerações sobre o assunto. Ainda assim, 
não podemos deixar de referir que nesta vasta documentação se encontram notas para os 
testamentos e escrituras, sabendo-se quanta informação daqui se pode retirar, em muitos 
casos sobre determinados assuntos acerca dos quais podem nem sequer existir outras fon-
tes documentais. O Índice Alfabético dos Notários, tal como está organizado pelo ADBGC, 
fecha esta abordagem. Em nossa opinião, este índice pode ser melhorado, quer quanto à 
precisão dos nomes, quer definindo melhor o tempo de exercício de funções de cada um 
dos titulares daquele cargo. Há ainda situações de substituição do Notário por funcionários 
que não tinham essa condição, o que também importaria distinguir.
Finalmente, o fundo documental do Governo Civil. Considerando o tempo de existência dos 
Governos Civis (1835-2011), pode imaginar-se a importância, para todo o distrito, desta 
imensa documentação, essencialmente relevante para o estudo dos séculos XIX e XX. 
Muitos dos temas da história local encontram aqui as fontes documentais que por vezes 
não existem ou estão incompletas nos arquivos municipais, nomeadamente no campo da 
correspondência que diariamente circulava do Governo Civil para as Câmaras e vice-ver-
sa. O que se apresenta não poderia ser, como se compreende, a identificação de todas 
as secções que compõem este fundo, pelo que optámos por uma seleção que tivesse em 
consideração aspetos documentais que complementam os que existem no AHMAFE e ou-
tros que neste não estão presentes. No primeiro caso, podemos considerar, por exemplo, 
os assuntos relacionados com os expostos, o recenseamento eleitoral, as obras públicas 
e a instrução pública, e, no segundo, as associações e similares (onde se enquadram as 
confrarias) ou ainda a emigração e os registos de passaporte.
Sobre este último aspeto fomos um pouco mais longe, recolhendo cópia de todos os re-
gistos de passaporte que entre 10 de setembro de 1844 e 20 de setembro de 1910 foram 
deferidos a pessoas que residiam no concelho de Alfândega da Fé, considerando apenas 
as freguesias que o passaram a constituir a partir de 1855.
Esse levantamento deu origem a um quadro com o nome de todos os indivíduos, informa-
ção que certamente será útil para muitas pessoas, uma vez que alguns apelidos correspon-
dem a famílias de que ainda existem muitos descendentes.
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1 – Arquivo Distrital de Bragança

1.1. – Registos Paroquiais 1

PARÓQUIA DE AGROBOM 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE01)

Datas extremas: 1818 – 1911

Registo de Baptismos 
Datas: 1829 – 1911
1829 – 1890 1871 – 1871 1883 – 1883 1897 – 1897 1891 – 1901
1862 – 1862 1873 – 1873 1891 – 1891 1898 – 1898 1902 – 1911
1863 – 1863 1875 – 1875 1892 – 1892 1899 – 1899 
1864 – 1864 1876 – 1876 1893 – 1893 1895 – 1895 
1866 – 1866 1881 – 1881 1894 – 1894 1896 – 1896

Registo de Casamentos
Datas: 1819 – 1911
1860 – 1860 1876 – 1876 1885 – 1885 1892 – 1892 1899 – 1899
1864 – 1864 1877 – 1877 1886 – 1886 1893 – 1893 1819 – 1902
1865 – 1865 1880 – 1880 1887 – 1887 1894 – 1894 1903 – 1911
1870 – 1870 1881 – 1881 1888 – 1888 1895 – 1895
1871 – 1871 1882 – 1882 1889 – 1889 1896 – 1896
1872 – 1872 1883 – 1883 1890 – 1890 1897 – 1897
1873 – 1873 1884 – 1884 1891 – 1891 1898 – 1898

Registo de Óbitos 
Datas: 1818 – 1911
1818 – 1877 1866 – 1866 1873 – 1873 1891 – 1891 1898 – 1898
1860 – 1860 1867 – 1867 1874 – 1874 1892 – 1892 1899 – 1899
1861 – 1861 1868 – 1868 1875 – 1875 1893 – 1893 1900 – 1900
1862 – 1862 1869 – 1869 1876 – 1876 1894 – 1894 1901 – 1901
1863 – 1863 1870 – 1870 1877 – 1877 1895 – 1895 1902 – 1902
1864 – 1864 1871 – 1871 1878 – 1878 1896 – 1896 1903 – 1911
1865 – 1865 1872 – 1872 1879 – 1890 1897 – 1897

PARÓQUIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE02)

Datas extremas: 1764 – 1911

Registo de Baptismos2

Datas: 1787 – 1911 
1816 – 1846 1864 – 1864 1870 – 1870 1880 – 1880 1896 – 1896
1846 – 1859 1865 – 1877 1871 – 1871 1888 – 1888 1897 – 1897
1860 – 1864 1865 – 1865 1737 – 1890 1891 – 1911 1898 – 1898
1860 – 1860 1866 – 1866 1872 – 1872 1892 – 1892 1899 – 1899
1861 – 1861 1867 – 1867 1873 – 1873 1893 – 1893 1902 – 1902 
1862 – 1862 1868 – 1868 1874 – 1874 1894 – 1894 1891 – 1911
1863 – 1863 1869 – 1869 1876 – 1876 1895 – 1895

1 — A datas a negrito e sublinhado indicam os livros que já se encontram disponíveis online.
2 — Não há livros de registo para os anos de 1900 e 1901. (Cf. ADBGC)
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Registo de Casamentos
Datas: 1764 – 1911
1764 – 1833 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899 1903 – 1903
1785 – 1833 1892 – 1892 1896 – 1896 1900 – 1900 1904 – 1911
1835 – 1859 1893 – 1893 1897 – 1897 1901 – 1901
1860 – 1891 1894 – 1894 1898 – 1898 1902 – 1902

Registo de Óbitos
Datas: 1791 – 1911
1791 – 1824 1867 – 1867 1879 – 1879 1892 – 1892 1903 – 1903
1811 – 1855 1868 – 1868 1880 – 1880 1893 – 1893 1904 – 1904
1831 – 1864 1869 – 1869 1882 – 1882 1894 – 1894 1905 – 1905
1860 – 1860 1870 – 1870 1883 – 1883 1895 – 1895 1906 – 1906
1861 – 1861 1871 – 1871 1884 – 1884 1896 – 1896 1907 – 1907
1862 – 1862 1872 – 1872 1885 – 1885 1897 – 1897 1908 – 1908
1863 – 1863 1873 – 1873 1886 – 1886 1898 – 1898 1909 – 1909
1864 – 1864 1874 – 1874 1887 – 1887 1899 – 1899 1910 – 1910
1865 – 1888 1876 – 1876 1888 – 1888 1900 – 1900 1911 – 1911
1865 – 1865 1877 – 1877 1889 – 1890 1901 – 1901
1866 – 1866 1878 – 1878 1891 – 1891 1902 – 1902

Registo de Perfilhações
Datas: 1898 – 1898
1898 - 1898

PARÓQUIA DE CEREJAIS 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE03)

Datas extremas: 1811 – 1910

Registo de Baptismos3

Datas: 1851 – 1910
1860 – 1860 1868 – 1868 1879 – 1879 1887 – 1887 1896 – 1896
1861 – 1861 1869 – 1869 1880 – 1880 1889 – 1889 1897 – 1897
1862 – 1862 1873 – 1873 1881 – 1881 1890 – 1890 1898 – 1898
1863 – 1863 1874 – 1874 1882 – 1882 1891 – 1891 1899 – 1899
1864 – 1864 1875 – 1875 1883 – 1883 1892 – 1892 1851 - 1910
1865 – 1865 1876 – 1876 1884 – 1884 1893 – 1893
1866 – 1866 1877 – 1877 1885 – 1885 1894 – 1894
1867 – 1867 1878 – 1878 1886 – 1886 1895 – 1895

Registo de Casamentos4

Datas: 1812 – 1910
1812 – 1890 1868 – 1868 1879 – 1879 1887 – 1887 1896 – 1896
1860 – 1860 1873 – 1873 1880 – 1880 1889 – 1889 1897 – 1897
1862 – 1862 1874 – 1874 1882 – 1882 1891 – 1891 1898 – 1898
1863 – 1863 1875 – 1875 1883 – 1883 1891 – 1910 1899 – 1899
1864 – 1864 1876 – 1876 1884 – 1884 1892 – 1892 1891 – 1910
1865 – 1865 1877 – 1877 1885 – 1885 1893 – 1893
1866 – 1866 1878 – 1878 1886 – 1886 1895 – 1895

Registo de Óbitos5

Datas: 1811 – 1910
1811 – 1870 1869 – 1869 1881 – 1881 1892 – 1892 1902 – 1902
1860 – 1860 1870 – 1884 1882 – 1882 1893 – 1893 1903 – 1903
1861 – 1861 1873 – 1873 1883 – 1883 1894 – 1894 1904 – 1904
1862 – 1862 1874 – 1874 1884 – 1884 1895 – 1895 1905 – 1905
1863 – 1863 1875 – 1875 1885 – 1885 1896 – 1896 1906 – 1906
1864 – 1864 1876 – 1876 1886 – 1886 1897 – 1897 1907 – 1907

3 — Não há livros de registo para os anos de 1870, 1871, 1872 e 1888. (Cf. ADBGC)
4 — Idem para o ano de 1894. (Cf. ADBGC)
5 — Idem para o ano de 1888. (Cf. ADBGC)
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1865 – 1865 1877 – 1877 1887 – 1887 1898 – 1898 1908 – 1908
1866 – 1866 1878 – 1878 1889 – 1889 1899 – 1899 1909 – 1909
1867 – 1867 1879 – 1879 1890 – 1890 1900 – 1900 1910 – 1910
1868 – 1868 1880 – 1880 1891 – 1891 1901 – 1901

PARÓQUIA DE EUCÍSIA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE04)

Datas extremas: 1840 – 1911

Registo de Baptismos6

Datas: 1840 – 1911
1860 – 1860 1868 – 1868 1876 – 1876 1889 – 1889 1897 – 1897
1861 – 1861 1869 – 1869 1877 – 1877 1890 – 1890 1898 – 1898
1862 – 1862 1870 – 1870 1878 – 1878 1891 – 1891 1899 – 1899
1863 – 1863 1871 – 1871 1879 – 1879 1892 – 1892 1840 – 1911
1864 – 1864 1872 – 1872 1880 – 1880 1893 – 1893
1865 – 1865 1873 – 1873 1886 – 1886 1894 – 1894
1866 – 1866 1874 – 1874 1887 – 1887 1895 – 1895
1867 – 1867 1875 – 1875 1888 – 1888 1896 – 1896

Registo de Casamentos7

Datas: 1861 – 1911
1861 – 1861 1872 – 1872 1878 – 1878 1889 – 1889 1895 – 1895
1862 – 1862 1873 – 1873 1879 – 1879 1890 – 1890 1896 – 1896
1863 – 1863 1874 – 1874 1880 – 1880 1891 – 1891 1897 – 1897
1864 – 1864 1875 – 1875 1887 – 1887 1892 – 1892 1898 – 1898
1868 – 1868 1876 – 1876 1887 – 1887 1893 – 1893 1899 – 1899
1869 – 1869 1877 – 1877 1888 – 1888 1894 – 1894 1874 – 1911

Registo de Óbitos8

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1860 1865 – 1865 1891 – 1891 1897 – 1897 1903 – 1903
1861 – 1861 1866 – 1866 1892 – 1892 1898 – 1898 1904 – 1904
1862 – 1862 1867 – 1867 1893 – 1893 1899 – 1899 1905 – 1905
1863 – 1863 1868 – 1868 1894 – 1894 1900 – 1900 1906 – 1906
1864 – 1864 1869 – 1869 1895 – 1895 1901 – 1901
1864 – 1864 1870 – 1890 1896 – 1896 1902 – 1902

PARÓQUIA DE FERRADOSA 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE05)

Datas extremas: 1812 – 1911

Registo de Baptismos
Datas: 1832 – 1911
1832 – 1873 1881 – 1881 1887 – 1887 1895 – 1895 1899 – 1899
1874 – 1891 1882 – 1882 1892 – 1892 1896 – 1896 1891 – 1911
1879 – 1879 1883 – 1883 1893 – 1893 1897 – 1897
1880 – 1880 1884 – 1884 1894 – 1894 1898 – 1898

Registo de Casamentos9

Datas: 1802 – 1911
1802 – 1850 1883 – 1883 1888 – 1888 1894 – 1894 1899 – 1899
1879 – 1879 1884 – 1884 1889 – 1889 1895 – 1895 1851 – 1911

6 — Idem para os anos de 1881 a 1885. (Cf. ADBGC)
7 — Idem para os anos de 1865, 1867, 1870, 1871, e 1881 a 1886. (Cf. ADBGC)
8 — Os livros 00029 a 00033 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
9 — Não há livros de registo para o ano de 1890. (Cf. ADBGC)
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1880 – 1880 1885 – 1885 1890 – 1890 1896 – 1896
1881 – 1881 1886 – 1886 1892 – 1892 1897 – 1897
1882 – 1882 1887 – 1887 1893 – 1893 1898 – 1898

Registo de Óbitos
Datas: 1829 – 1911
1829 – 1872 1891 – 1891 1897 – 1897 1903 – 1903 1909 – 1909
1872 – 1876 1892 – 1892 1898 – 1898 1904 – 1904 1910 – 1910
1876 – 1878 1893 – 1893 1899 – 1899 1905 – 1905 1911 – 1911
1879 – 1891 1894 – 1894 1900 – 1900 1906 – 1906
1880 – 1880 1895 – 1895 1901 – 1901 1907 – 1907
1889 – 1889 1896 – 1896 1902 – 1902 1908 – 1908

PARÓQUIA DE GEBELIM
(PT/ADBGC/PRQ/AFE06)

Datas extremas: 1823 – 1911

Registo de Baptismos10

Datas: 1823 – 1911
1823 – 1887 1868 – 1868 1877 – 1877 1886 – 1886 1895 – 1895
1860 – 1860 1869 – 1869 1878 – 1878 1887 – 1887 1896 – 1896
1861 – 1861 1870 – 1870 1879 – 1879 1888 – 1888 1897 – 1897
1862 – 1862 1871 – 1871 1880 – 1880 1889 – 1889 1898 – 1898
1863 – 1863 1872 – 1872 1881 – 1881 1890 – 1890 1899 – 1899
1864 – 1864 1873 – 1873 1882 – 1882 1891 – 1891
1865 – 1865 1874 – 1874 1883 – 1883 1892 – 1892
1866 – 1866 1875 – 1875 1884 – 1884 1893 – 1893
1867 – 1867 1876 – 1876 1885 – 1885 1894 – 1894

Registo de Casamentos11

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1860 1866 – 1866 1872 – 1872 1892 – 1892 1898 – 1898
1861 – 1861 1867 – 1867 1873 – 1873 1893 – 1893 1899 – 1899
1862 – 1862 1868 – 1868 1874 – 1874 1894 – 1894 1900 – 1900
1863 – 1863 1869 – 1869 1875 – 1875 1895 – 1895
1864 – 1864 1870 – 1870 1876 – 1890 1896 – 1896
1865 – 1865 1871 – 1871 1891 – 1891 1897 – 1897

Registo de Óbitos12

Datas: 1832 – 1911
1832 – 1870 1865 – 1865 1871 – 1890 1896 – 1896 1902 – 1902
1860 – 1860 1866 – 1866 1891 – 1891 1897 – 1897 1903 – 1903
1861 – 1861 1867 – 1867 1892 – 1892 1898 – 1898 1904 – 1904
1862 – 1862 1868 – 1868 1893 – 1893 1899 – 1899 1905 – 1905
1863 – 1863 1869 – 1869 1894 – 1894 1900 – 1900 1906 – 1906
1864 – 1864 1870 – 1870 1895 – 1895 1901 – 1901

10 — O livro 00042 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
11 — Idem para o livro 00028. (Cf. ADBGC)
12 — Idem para os livros 00030 a 00034. (Cf. ADBGC)
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PARÓQUIA DE GOUVEIA 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE07)

Datas extremas: 1717 – 1911

Registo de Baptismos13

Datas: 1816 – 1911

1860 – 1860 1867 – 1867 1879 – 1879 1889 – 1889 1896 – 1896
1861 – 1861 1868 – 1868 1880 – 1880 1890 – 1890 1897 – 1897
1862 – 1862 1874 – 1874 1881 – 1881 1891 – 1891 1898 – 1898
1863 – 1863 1875 – 1875 1882 – 1882 1892 – 1892 1899 – 1899
1864 – 1864 1876 – 1876 1886 – 1886 1893 – 1893
1865 – 1865 1877 – 1877 1887 – 1887 1894 – 1894
1866 – 1866 1878 – 1878 1888 – 1888 1895 – 1895

Registo de Casamentos14

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1860 1865 – 1865 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899
1861 – 1861 1866 – 1866 1892 – 1892 1896 – 1896
1863 – 1863 1868 – 1868 1893 – 1893 1897 – 1897
1864 – 1864 1871 – 1890 1894 – 1894 1898 – 1898

Registo de Óbitos15

Datas: 1717 – 1911
1717 – 1867 1892 – 1892 1896 – 1896 1900 – 1900 1904 – 1904
1817 – 1887 1893 – 1893 1897 – 1897 1901 – 1901 1905 – 1905
1888 – 1890 1894 – 1894 1898 – 1898 1902 – 1902 1906 – 1906
1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899 1903 – 1903

PARÓQUIA DE PARADA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE08)

Datas extremas: 1816 – 1911 

Registo de Baptismos16

Datas: 1833 – 1911
1860 – 1860 1868 – 1868 1876 – 1876 1889 – 1889 1897 – 1897
1861 – 1861 1869 – 1869 1877 – 1877 1890 – 1890 1898 – 1898
1862 – 1862 1870 – 1870 1882 – 1882 1891 – 1891 1899 – 1899
1863 – 1863 1871 – 1871 1884 – 1884 1892 – 1892 1833 – 1911
1864 – 1864 1872 – 1872 1885 – 1885 1893 – 1893 1883 – 1883
1865 – 1865 1873 – 1873 1886 – 1886 1894 – 1894
1866 – 1866 1874 – 1874 1887 – 1887 1895 – 1895
1867 – 1867 1875 – 1875 1888 – 1888 1896 – 1896

Registo de Casamentos17

Datas: 1816 – 1911
1860 – 1860 1867 – 1867 1873 – 1873 1882 – 1882 1862 – 1910
1861 – 1861 1868 – 1868 1874 – 1874 1883 – 1883 1816 – 1862
1862 – 1862 1869 – 1869 1875 – 1875 1886 – 1886 1884 – 1884
1865 – 1865 1870 – 1870 1876 – 1876 1888 – 1888 1885 – 1885
1866 – 1866 1872 – 1872 1877 – 1877 1889 – 1889

13 — Não há livros de registo para os anos de 1869, 1873, 1883-1885. O livro 00033 ainda se encontra como “informação não 
disponível” (Cf. ADBGC)
14 — Idem, para os anos de 1862 a 1867, 1869 e 1870. Não houve casamentos nos anos de 1894 e 1896. O livro 00018 ainda 
se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
15 — Os livros 00020 a 00024 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC).
16 — Não há livros dos anos de 1878 e 1881. Os registos do ano de 1883 encontram-se no livro 0002M. (Cf. ADBGC)
17 — Idem, para os anos de 1863, 1864, 1871, 1878-881 e 1887. Os três últimos livros têm a numeração 1M, 2M e 4M. (Cf. 
ADBGC)
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Registo de Óbitos18

Datas: 1817 – 1911
1860 – 1860 1891 – 1891 1901 – 1901 1908 – 1908 1884 – 1884
1861 – 1861 1892 – 1892 1902 – 1902 1909 – 1909 1885 – 1885
1862 – 1862 1897 – 1897 1903 – 1903 1910 – 1910
1863 – 1863 1898 – 1898 1904 – 1904 1911 – 1911
1863 – 1890 1899 – 1899 1906 – 1906 1817 – 1838
1893 – 1893 1900 – 1900 1907 – 1907 1883 – 1883

PARÓQUIA DE POMBAL 
(PT/ADBGC/PRQ/AFE09)

Datas extremas: 1720 – 1911 

Registo de Baptismos19

Datas: 1830 – 1911
1860 – 1860 1874 – 1874 1882 – 1883 1890 – 1890 1898 – 1898
1861 – 1861 1875 – 1875 1884 – 1884 1891 – 1891 1899 – 1899
1862 – 1862 1876 – 1876 1885 – 1885 1892 – 1892 1830 – 1911
1863 – 1863 1877 – 1877 1886 – 1886 1893 – 1893
1864 – 1864 1878 – 1878 1887 – 1887 1894 – 1894
1865 – 1868 1879 – 1879 1888 – 1888 1895 – 1895
1873 – 1873 1880 – 1880 1889 – 1889 1897 – 1897

Registo de Casamentos20

Datas: 1720 – 1911
1720 – 1871 1880 – 1880 1890 – 1890 1899 – 1899 1906 – 1906
1865 – 1868 1883 – 1883 1891 – 1891 1900 – 1900 1907 – 1907
1873 – 1911 1884 – 1884 1893 – 1893 1901 – 1901 1908 – 1908
1875 – 1875 1885 – 1885 1894 – 1894 1902 – 1902 1909 – 1909
1876 – 1876 1886 – 1886 1896 – 1896 1903 – 1903 1910 – 1910
1877 – 1877 1887 – 1887 1897 – 1897 1904 – 1904 1873 – 1873
1878 – 1878 1889 – 1889 1898 – 1898 1905 – 1905

Registo de Óbitos21

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1860 1865 – 1868 1897 – 1899 1906 – 1906 1911 – 1911
1861 – 1861 1871 – 1891 1900 – 1901 1907 – 1907
1862 – 1862 1891 – 1891 1902 – 1903 1908 – 1908
1863 – 1863 1892 – 1893 1904 – 1904 1909 – 1909
1864 – 1864 1894 – 1896 1905 – 1905 1910 – 1910

PARÓQUIA DE SALDONHA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE10)

Datas extremas: 1767 – 1911

Registo de Baptismos22

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1861 1866 – 1866 1883 – 1883 1890 – 1890 1897 – 1897
1860 – 1911 1867 – 1867 1884 – 1884 1891 – 1891 1898 – 1898
1861 – 1861 1868 – 1868 1885 – 1885 1892 – 1892 1899 – 1899
1862 – 1862 1869 – 1869 1886 – 1886 1893 – 1893 1860 – 1911

18 — Idem, para os anos de 1839 a 1859 e de 1894 a 1896.Os últimos quatro livros têm a numeração 1M, 2M, 3M e 4M. (Cf. 
ADBGC)
19 — Idem, para os anos de 1869-1872, 1881 e 1896. (Cf. ADBGC)
20 — Idem, para os anos 1872, 1874, 1879, 1881, 1882, 1892 e 1895. (Cf. ADBGC)
21 — Idem, para os anos 1869 e 1870. (Cf. ADBGC)
22 — Idem, para os anos de 1870 a 1877 e de 1879 a 1880. (Cf. ADBGC)
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1863 – 1863 1878 – 1878 1887 – 1887 1894 – 1894
1864 – 1864 1881 – 1881 1888 – 1888 1895 – 1895
1865 – 1865 1882 – 1882 1889 – 1889 1896 – 1896

Registo de Casamentos23

Datas: 1816 – 1911
1860 – 1860 1867 – 1867 1896 – 1896 1902 – 1902 1910 – 1910
1862 – 1862 1868 – 1868 1897 – 1897 1904 – 1904 1911 – 1911
1863 – 1863 1878 – 1878 1898 – 1898 1905 – 1905 1879 – 1911
1865 – 1865 1881 – 1881 1900 – 1900 1908 – 1908 1816 – 1852
1866 – 1866 1882 – 1895 1901 – 1901 1909 – 1909

Registo de Óbitos24

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1870 1866 – 1866 1881 – 1881 1901 – 1901 1908 – 1908
1860 – 1860 1867 – 1867 1882 – 1895 1902 – 1902 1909 – 1909
1861 – 1861 1868 – 1868 1896 – 1896 1903 – 1903 1910 – 1910
1862 – 1862 1869 – 1869 1897 – 1897 1904 – 1904 1911 – 1911
1863 – 1863 1878 – 1878 1898 – 1898 1905 – 1905
1864 – 1864 1879 – 1879 1899 – 1899 1906 – 1906
1865 – 1865 1880 – 1880 1900 – 1900 1907 – 1907

PARÓQUIA DE SAMBADE
(PT/ADBGC/PRQ/AFE11)

Datas extremas: 1767 – 1911

Registo de Baptismos25

Datas: 1828 – 1911
1828 – 1874 1865 – 1865 1871 – 1871 1879 – 1879 1897 – 1897
1860 – 1860 1866 – 1866 1872 – 1872 1880 – 1880 1898 – 1898
1861 – 1861 1867 – 1867 1873 – 1873 1884 – 1884 1899 – 1899
1862 – 1862 1868 – 1868 1874 – 1874 1886 – 1886
1863 – 1863 1869 – 1869 1875 – 1875 1888 – 1888
1864 – 1864 1870 – 1870 1875 – 1896 1889 – 1889

Registo de Casamentos26

Datas: 1838 – 1911
1838 – 1861 1865 – 1865 1871 – 1871 1892 – 1892 1898 – 1898
1860 – 1860 1866 – 1866 1872 – 1872 1893 – 1893 1899 – 1899
1861 – 1861 1867 – 1867 1873 – 1873 1894 – 1894
1862 – 1862 1868 – 1868 1874 – 1874 1895 – 1895
1863 – 1863 1869 – 1869 1875 – 1890 1896 – 1896
1864 – 1864 1870 – 1870 1891 – 1891 1897 – 1897

Registo de Óbitos27

Datas: 1767 – 1911
1767 – 1874 1865 – 1865 1872 – 1872 1893 – 1893 1903 – 1903
1860 – 1862 1866 – 1866 1873 – 1873 1894 – 1897 1904 – 1904
1860 – 1860 1867 – 1867 1874 – 1874 1898 – 1898 1905 – 1905
1861 – 1861 1868 – 1868 1875 – 1890 1899 – 1899 1906 – 1906
1862 – 1862 1869 – 1869 1876 – 1876 1900 – 1900
1863 – 1863 1870 – 1870 1891 – 1891 1901 – 1901
1864 – 1864 1871 – 1871 1892 – 1892 1902 – 1902

23 — Idem, para os anos de 1852 a 1859, 1861, 1864, 1869 a 1877, 1879 e 1880. Não houve casamentos no ano de 1899. (Cf. 
ADBGC)
24 — Não há livros de registo dos anos 1871 a 1877. (Cf. ADBGC)
25 — O livro 00028 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
26 — Encontram-se no IAN/TT: Casamentos 1816-1852. Arquivo Distrital de Bragança - microfilme n.º 57. O livro 00027 ainda se 
encontra como “informação não disponível. (Cf. ADBGC)
27 — Os livros 00033 a 00037 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
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PARÓQUIA DE SENDIM DA RIBEIRA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE12)

Datas extremas: 1720 – 1911

Registo de Baptismos28

Datas: 1828 – 1911
1860 – 1860 1868 – 1868 1876 – 1876 1888 – 1888 1896 – 1896
1861 – 1861 1869 – 1869 1877 – 1877 1889 – 1889 1897 – 1897
1862 – 1862 1870 – 1871 1878 – 1878 1890 – 1890 1898 – 1898
1863 – 1863 1871 – 1871 1882 – 1882 1891 – 1891 1899 – 1899
1864 – 1864 1872 – 1872 1883 – 1883 1892 – 1892
1865 – 1865 1873 – 1873 1884 – 1884 1893 – 1893
1866 – 1866 1874 – 1874 1885 – 1885 1894 – 1894
1867 – 1867 1875 – 1875 1886 – 1886 1895 – 1895

Registo de Casamentos29

Datas: 1720 – 1911
1720 – 1846 1866 – 1866 1874 – 1874 1885 – 1885 1896 – 1896
1860 – 1860 1867 – 1867 1875 – 1875 1889 – 1889 1897 – 1897
1861 – 1861 1868 – 1868 1876 – 1876 1891 – 1891 1898 – 1898
1862 – 1862 1870 – 1870 1877 – 1877 1892 – 1892 1899 – 1899
1863 – 1863 1871 – 1871 1878 – 1878 1893 – 1893 1900 – 1900
1864 – 1864 1872 – 1872 1882 – 1882 1894 – 1894
1865 – 1865 1873 – 1873 1883 – 1883 1895 – 1895

Registo de Óbitos
Datas: 1800 – 1906
1800 – 1864 1864 – 1864 1894 – 1894 1899 – 1899 1904 – 1904
1860 – 1860 1864 – 1890 1895 – 1895 1900 – 1900 1905 – 1905
1861 – 1861 1891 – 1891 1896 – 1896 1901 – 1901 1906 – 1906
1862 – 1862 1892 – 1892 1897 – 1897 1902 – 1902
1863 – 1863 1893 – 1893 1898 – 1898 1903 – 1903

PARÓQUIA DE SENDIM DA SERRA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE13)

Datas extremas: 1816 - 1911

Registo de Baptismos30

Datas: 1816 – 1911
1860 – 1860 1875 – 1875 1882 – 1882 1891 – 1891 1897 – 1897
1862 – 1862 1876 – 1876 1886 – 1886 1892 – 1892 1898 – 1898
1870 – 1870 1877 – 1877 1887 – 1887 1893 – 1893 1899 – 1899
1871 – 1871 1878 – 1878 1888 – 1888 1894 – 1894
1872 – 1872 1879 – 1879 1889 – 1889 1895 – 1895
1873 – 1873 1880 – 1880 1890 – 1890 1896 – 1896

Registo de Casamentos31

Datas: 1816 – 1910
1816 – 1887 1889 – 1889 1892 – 1892 1895 – 1895 1899 – 1899
1879 – 1879 1890 – 1890 1893 – 1893 1896 – 1896
1888 – 1888 1891 – 1891 1894 – 1894 1897 – 1897

28 — Não há livros de registo dos anos de 1879, 1880, 1881 e 1887. O livro 00037 ainda se encontra como “informação não 
disponível”. (Cf. ADBGC)
29 — Idem, para os anos de 1847 a 1859, 1869, 1879, 1880, 1881, 1884, 1886, 1887, 1888 e 1890. O livro 00034 ainda se 
encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
30 — Idem, para os anos 1861, 1863 a1869, 1874, 1881 e 1883 a 1885. O livro 00028 ainda se encontra como “informação não 
disponível”. (Cf. ADBGC)
31 — Idem, para o ano 1898. O livro 00014 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC) 
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Registo de Óbitos32

Datas: 1816 – 1911

1816 – 1872 1893 – 1893 1897 – 1897 1901 – 1901 1905 – 1905
1872 – 1890 1894 – 1894 1898 – 1898 1902 – 1902 1906 – 1906
1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899 1903 – 1903
1892 – 1892 1896 – 1896 1900 – 1900 1904 – 1904

PARÓQUIA DE SOEIMA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE14)

Datas extremas: 1783 – 1911

Registo de Baptismos33 
Datas: 1826 – 1911
1826 – 1890 1872 – 1872 1884 – 1884 1894 – 1894 1898 – 1898
1863 – 1863 1877 – 1877 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899
1865 – 1865 1878 – 1878 1892 – 1892 1896 – 1896
1868 – 1868 1883 – 1883 1893 – 1893 1897 – 1897

Registo de Casamentos34

Datas: 1807 – 1911
1860 – 1860 1868 – 1868 1876 – 1876 1886 – 1886 1894 – 1894
1861 – 1861 1869 – 1869 1877 – 1877 1887 – 1887 1896 – 1896
1862 – 1862 1870 – 1870 1878 – 1878 1888 – 1888 1897 – 1897
1863 – 1863 1871 – 1871 1879 – 1879 1889 – 1889 1898 – 1898
1864 – 1864 1872 – 1872 1880 – 1880 1890 – 1890 1899 – 1899
1865 – 1865 1873 – 1873 1881 – 1881 1891 – 1891
1866 – 1866 1874 – 1874 1882 – 1882 1892 – 1892
1867 – 1867 1875 – 1875 1884 – 1884 1893 – 1893

Registo de Óbitos35

Datas: 1783 – 1911
1783 – 1873 1866 – 1866 1873 – 1891 1897 – 1897 1904 – 1904
1860 – 1860 1867 – 1867 1891 – 1891 1898 – 1898 1905 – 1905
1861 – 1861 1868 – 1868 1892 – 1892 1899 – 1899 1906 – 1906
1862 – 1862 1869 – 1869 1893 – 1893 1900 – 1900
1863 – 1863 1870 – 1870 1894 – 1894 1901 – 1901
1864 – 1864 1871 – 1871 1895 – 1895 1902 – 1902
1865 – 1865 1872 – 1872 1896 – 1896 1903 – 1903

PARÓQUIA DE VALPEREIRO
(PT/ADBGC/PRQ/AFE15)

Datas extremas: 1817 – 1911 

Registo de Baptismos36 
Datas: 1817 – 1911
1817 – 1876 1867 – 1867 1875 – 1875 1886 – 1886 1894 – 1894
1860 – 1860 1868 – 1868 1876 – 1876 1887 – 1887 1895 – 1895
1861 – 1861 1869 – 1869 1877 – 1877 1888 – 1888 1896 – 1896
1862 – 1862 1870 – 1870 1878 – 1878 1889 – 1889 1897 – 1897
1863 – 1863 1871 – 1871 1881 – 1881 1890 – 1890 1898 – 1898
1864 – 1864 1872 – 1872 1882 – 1882 1891 – 1891 1899 – 1899

32 — Os livros 00019 a 00023 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
33 — O livro 00019 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
34 — Não há livros de registo dos anos de 1883, 1885 e 1895. O livro 00038 ainda se encontra como “informação não disponível”. 
(Cf. ADBGC)
35 — Os livros 00032 a 00036 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
36 — O livro 0002M ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)



Roteiro Documental
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé

do

280

1865 – 1865 1873 – 1873 1883 – 1883 1892 – 1892 1878 – 1902
1866 – 1866 1874 – 1874 1884 – 1884 1893 – 1893

Registo de Casamentos37

Datas: 1818 – 1911
1861 – 1861 1869 – 1869 1878 – 1878 1890 – 1890 1897 – 1897
1862 – 1862 1870 – 1870 1882 – 1882 1891 – 1891 1898 – 1898
1863 – 1863 1872 – 1872 1883 – 1883 1892 – 1892 1818 – 1902
1864 – 1864 1873 – 1873 1886 – 1886 1893 – 1893 1900 – 1900
1865 – 1865 1874 – 1874 1887 – 1887 1894 – 1894
1866 – 1866 1875 – 1875 1888 – 1888 1895 – 1895
1868 – 1868 1876 – 1876 1889 – 1889 1896 – 1896

Registo de Óbitos38

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1860 1869 – 1869 1878 – 1878 1894 – 1894 1904 – 1904
1861 – 1861 1870 – 1870 1881 – 1881 1896 – 1896 1905 – 1905
1862 – 1862 1871 – 1885 1882 – 1882 1897 – 1897 1906 – 1906
1863 – 1863 1871 – 1871 1883 – 1883 1898 – 1898 1907 – 1907
1864 – 1864 1873 – 1873 1884 – 1884 1899 – 1899 1908 – 1908
1865 – 1865 1874 – 1874 1885 – 1890 1900 – 1900 1909 – 1909
1866 – 1866 1875 – 1875 1891 – 1891 1900 – 1900 1910 – 1910
1867 – 1867 1876 – 1876 1892 – 1892 1901 – 1901 1911 – 1911
1868 – 1868 1877 – 1877 1893 – 1893 1903 – 1903 1902 – 1902

PARÓQUIA DE VALES
(PT/ADBGC/PRQ/AFE16)

Datas extremas: 1816 – 1911

Registo de Baptismos39

Datas: 1816 – 1911
1816 – 1853 1872 – 1872 1880 – 1880 1888 – 1888 1896 – 1896
1857 – 1859 1873 – 1873 1881 – 1881 1889 – 1889 1897 – 1897
1860 – 1860 1874 – 1874 1882 – 1882 1890 – 1890 1898 – 1898
1861 – 1861 1875 – 1875 1883 – 1883 1891 – 1891 1899 – 1899
1862 – 1862 1876 – 1876 1884 – 1884 1892 – 1892
1863 – 1863 1877 – 1877 1885 – 1885 1893 – 1893
1864 – 1864 1878 – 1878 1886 – 1886 1894 – 1894
1871 – 1871 1879 – 1879 1887 – 1887 1895 – 1895

Registo de Casamentos40

Datas: 1816 – 1911
1861 – 1861 1873 – 1873 1883 – 1883 1889 – 1889 1895 – 1895
1862 – 1862 1874 – 1874 1884 – 1884 1816 – 1890 1896 – 1896
1863 – 1863 1875 – 1875 1885 – 1885 1891 – 1891 1897 – 1897
1871 – 1871 1878 – 1878 1886 – 1886 1892 – 1892 1898 – 1898
1872 – 1872 1879 – 1880 1887 – 1887 1893 – 1893 1899 – 1899
1881 – 1881 1882 – 1882 1888 – 1888 1894 – 1894

Registo de Óbitos41

Datas: 1816 – 1911
1816 – 1859 1864 – 1864 1891 – 1891 1901 – 1901 1906 – 1906
1860 – 1870 1865 – 1865 1892 – 1897 1902 – 1902
1861 – 1861 1871 – 1871 1898 – 1898 1903 – 1903
1862 – 1862 1871 – 1890 1899 – 1899 1904 – 1904

37 — O livro 0001M ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
38 — Falta o livro de registo do ano 1895. O livro 0002M ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
39 — Não há livros de registo dos anos de 1854 a 1856 e de 1865 a 1870. O livro 00037 ainda se encontra como “informação 
não disponível”. (Cf. ADBGC)
40 — O livro 00030 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
41 — Os livros 00022 a 00026 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
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1863 – 1863 1874 – 1874 1900 – 1900 1905 – 1905

PARÓQUIA DE VALVERDE
(PT/ADBGC/PRQ/AFE17)

Datas extremas: 1802 – 1911 

Registo de Baptismos42

Datas: 1802 – 1910
1860 – 1860 1876 – 1876 1883 – 1883 1890 – 1890 1897 – 1897
1861 – 1861 1877 – 1877 1884 – 1884 1891 – 1891 1898 – 1898
1862 – 1862 1878 – 1878 1885 – 1885 1892 – 1892 1899 – 1899
1863 – 1863 1879 – 1879 1886 – 1886 1893 – 1893 1802 – 1910
1864 – 1864 1880 – 1880 1887 – 1887 1894 – 1894
1870 – 1870 1881 – 1881 1888 – 1888 1895 – 1895
1875 – 1875 1882 – 1882 1889 – 1889 1896 – 1896

Registo de Casamentos43

Datas: 1860 – 1910
1860 – 1860 1886 – 1886 1890 – 1890 1894 – 1894 1898 – 1898
1862 – 1862 1887 – 1887 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899
1863 – 1863 1888 – 1888 1892 – 1892 1896 – 1896
1864 – 1888 1889 – 1889 1893 – 1893 1897 – 1897

Registo de Óbitos44

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1862 1885 – 1885 1894 – 1894 1899 – 1899 1904 – 1904
1861 – 1861 1888 – 1888 1895 – 1895 1900 – 1900 1905 – 1905
1862 – 1862 1891 – 1891 1896 – 1896 1901 – 1901 1906 – 1906
1863 – 1863 1892 – 1892 1897 – 1897 1902 – 1902
1864 – 1891 1893 – 1893 1898 – 1898 1903 – 1903

PARÓQUIA DE VILARCHÃO
(PT/ADBGC/PRQ/AFE18)

Datas extremas: 1804 – 1911

Registo de Baptismos45

Datas: 1831 – 1899
1831 – 1890 1892 – 1892 1894 – 1894 1896 – 1896 1898 – 1898
1891 – 1891 1893 – 1893 1895 – 1895 1897 – 1897 1899 – 1899

Registo de Casamentos46

Datas: 1815 – 1911
1815 – 1861 1885 – 1885 1889 – 1889 1893 – 1893 1897 – 1897
1882 – 1882 1886 – 1886 1890 – 1890 1894 – 1894 1898 – 1898
1883 – 1883 1887 – 1887 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899
1884 – 1884 1888 – 1888 1892 – 1892 1896 – 1896

Registo de Óbitos47

Datas: 1804 – 1911
1804 – 1874 1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899 1903 – 1903

42 — Não há livros de registo dos anos de 1865 a 1869 e de 1871 a 1874. (Cf. ADBGC)
43 — Idem, para o ano de 1861. O livro 00019 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
44 — Os livros 00024 a 00028 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
45 — O livro 00011 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
46 — Não há livros de registo dos anos de 1862 a 1881. O livro 00020 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. 
ADBGC)
47 — Os livros 00021 a 00025 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
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1841 – 1863 1892 – 1892 1896 – 1896 1900 – 1900 1904 – 1904
1875 – 1890 1893 – 1893 1897 – 1897 1901 – 1901 1905 – 1905
1886 – 1886 1894 – 1894 1898 – 1898 1902 – 1902 1906 – 1906

PARÓQUIA DE VILARELHOS
(PT/ADBGC/PRQ/AFE19)

Datas extremas: 1791 – 1911

Registo de Baptismos48 
Datas: 1817 – 1911
1817 – 1843 1867 – 1867 1874 – 1874 1881 – 1881 1893 – 1893
1817 – 1856 1868 – 1868 1875 – 1875 1882 – 1882 1894 – 1894
1860 – 1860 1869 – 1869 1875 – 1876 1883 – 1883 1895 – 1895
1860 – 1860 1870 – 1870 1876 – 1876 1884 – 1884 1895 – 1895
1861 – 1861 1871 – 1871 1876 – 1876 1885 – 1885 1896 – 1896
1862 – 1862 1871 – 1871 1877 – 1877 1886 – 1886 1897 – 1897
1863 – 1863 1872 – 1872 1877 – 1877 1887 – 1887 1897 – 1897
1864 – 1864 1872 – 1872 1878 – 1878 1889 – 1889 1898 – 1898
1865 – 1865 1873 – 1873 1878 – 1878 1890 – 1890 1898 – 1898
1866 – 1866 1873 – 1873 1879 – 1879 1891 – 1891 1899 – 1899
1866 – 1866 1874 – 1874 1879 – 1879 1892 – 1892 1899 – 1899

Registo de Casamentos49

Datas: 1791 – 1911
1791 – 1857 1873 – 1873 1891 – 1891 1895 – 1895 1897 – 1897
1860 – 1866 1875 – 1875 1892 – 1892 1895 – 1895 1898 – 1898
1867 – 1890 1877 – 1877 1893 – 1893 1896 – 1896 1899 – 1899
1871 – 1871 1882 – 1882 1894 – 1894 1897 – 1897

Registo de Óbitos50

Datas: 1803 – 1911
1803 – 1860 1872 – 1872 1893 – 1893 1898 – 1898 1903 – 1903
1805 – 1852 1874 – 1874 1894 – 1894 1899 – 1899 1904 – 1904
1852 – 1860 1875 – 1875 1895 – 1895 1899 – 1899 1904 – 1904
1860 – 1865 1876 – 1876 1895 – 1895 1900 – 1900 1905 – 1905
1860 – 1860 1877 – 1877 1896 – 1896 1901 – 1901 1905 – 1905
1866 – 1869 1878 – 1878 1897 – 1897 1902 – 1902 1906 – 1906
1866 – 1890 1891 – 1891 1897 – 1897 1902 – 1902 1906 – 1906
1871 – 1871 1892 – 1892 1898 – 1898 1903 – 1903

PARÓQUIA DE VILARES DA VILARIÇA
(PT/ADBGC/PRQ/AFE20)

Datas extremas: 1826 – 1911

Registo de Baptismos51

Datas: 1826 – 1911
1826 – 1858 1869 – 1869 1877 – 1877 1885 – 1885 1893 – 1893
1862 – 1862 1870 – 1870 1878 – 1878 1886 – 1886 1894 – 1894
1863 – 1863 1871 – 1871 1879 – 1879 1887 – 1887 1895 – 1895
1864 – 1864 1872 – 1872 1880 – 1880 1888 – 1888 1897 – 1897 
1865 – 1865 1873 – 1873 1881 – 1881 1889 – 1889 1898 – 1898
1866 – 1866 1874 – 1874 1882 – 1882 1890 – 1890 1899 – 1899
1867 – 1867 1875 – 1875 1883 – 1883 1891 – 1891

48 — Idem, para os livros 00056 e 00057. (Cf. ADBGC)
49 — Idem, para os livros 00020 e 00021. (Cf. ADBGC)
50 — Idem, para os livros 00040 a 00049. (Cf. ADBGC)
51 — Não há livros de registo dos anos de 1859 a 861 e 1896. O livro 00039 ainda se encontra como “informação não disponível”. 
(Cf. ADBGC)
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1868 – 1868 1876 – 1876 1884 – 1884 1892 – 1892

Registo de Casamentos52

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1890 1893 – 1893 1895 – 1895 1897 – 1897 1899 – 1899
1891 – 1891 1894 – 1894 1896 – 1896 1898 – 1898

Registo de Óbitos53

Datas: 1860 – 1911
1860 – 1890 1893 – 1893 1897 – 1897 1901 – 1901 1905 – 1905
1869 – 1869 1894 – 1894 1898 – 1898 1902 – 1902 1906 – 1906
1891 – 1891 1895 – 1895 1899 – 1899 1903 – 1903
1892 – 1892 1896 – 1896 1900 – 1900 1904 – 1904

1.2. – Fundo Notarial – Cartório Notarial de Alfândega da Fé

Série Datas 54 Cota Livros

Notas para escrituras diversas 1720/12/05
1958/12/11

CNAFE/001/Cx002
a

CNAFE/001/Cx030 55

0009 a 0318 56 

Notas para testamentos 1900/03/18
1957/08/29

CNAFE/002/Cx030
a

CNAFE/002/Cx032

0319 a 0360

Sinais 1918/09/25
1996/11/04

CNAFE/003/Cx047
CNAFE/003/Cx049

0551 a 0590

Índices de notas para testamentos 1900/03/18
1919/10/08

CNAFE/006/Cx001 0008

Testamentos cerrados 1913/04/26
1955/09/24

CNAFE/010/Cx032 0361 a 0365

Registo de contas de emolumentos e selos 1928/04/13
1958/04/03

CNAFE/011/Cx035 0416 a 0427

Actos praticados fora de nota 1815/10/05
1957/11/18

CNAFE/020/Cx033
a

CNAFE/020/Cx034

0366 a 0394

Índices de notas para escrituras diversas 1850/01/04
1953/07/30

CNAFE/021/Cx001 0001 a 0007

Documentos extra oficiais 1883/11/04
1931/10/31

CNAFE/022/Cx034 0395 a 0415

Documentos relativos a escrituras 1901
1957

CNAFE/023/Cx036 0428 a 0544 57

52 — Idem, para o ano de 1892. O livro 00010 ainda se encontra como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC) (Cf. ADBGC)
53 — Os livros 00019 a 00023 ainda se encontram como “informação não disponível”. (Cf. ADBGC)
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Índice alfabético dos Notários 

Nome Datas

Martinho Cândido de Morais Sarmento; Alberto Campos 1921/05/01-1923/04/08
Adérito Inácio da Costa Pessoa 58 1871/01/24
Adolfo Inácio da Costa Pessoa 1869/03/22-1870/08/17
Alberto Cabral; outros 1923/01/21-1923/05/15
Alberto Campos 1917/10/15-1923/12/03
Alberto Campos; José António Pires Morais Carrapatoso 1923/02/02-1927/08/09
Alfredo António d’Almeida 1900/04/19-1900/04/20
Alfredo Artur Almeida Costa; Manuel Joaquim Barreira 1899/03/20-1902/01/29
Alfredo Artur d’Almeida e Costa 1899/02/20-1899/03/03
Alfredo Artur d’Almeida e Costa; Alberto Campos 1900/04/30-1918/10/19
António dos Santos Araújo de Guimarães 1897/03/16-1898/11/02
António dos Santos Araújo de Guimarães 1896/03/20-1900/05/18
António Joaquim Neves 1877/08/06-1878/09/04
António José Borges Rebelo; José Mesquita; Manuel Gomes 1764/01/10-1769/01/16
António José Borges Rebelo; Manuel Bernardo da Silva 1769/01/07-1779/03/05
António José de Madureira Beça 1861/08/31-1862/06/14
António José Fernandes 1801/12/03-1815/01/23
António José Madureira Beça 1873/01/11-1873/10/30
António Manuel Zilhão 1968/10/22-1969/10/21
António Manuel Zilhão; Maria Isabel Baptista Trigo 1966/12/02-1975/15/31
António Ribeiro Leitão de Pena 1800/04/26-1809/06/24
António Rodrigues dos Santos; Manuel Gomes 1745/10/27-1749/03/10
António Vieira Ribeiro; Manuel António Ferreira 1894/01/22-1894/08/11
António Vieira; José Manuel Seixas 1893/09/13-1894/01/09
Bernardo Afonso de Almeida 1801/05/24-1802/07/05
Bernardo José de Almeida 1799/08/18-1808/02/10
Dário Martins de Sousa 1958/09/06-1958/12/11
Diogo José Teixeira de Araújo 1859/07/21-1859/10/02
Elisa do Rosário Pacheco Afonso 1977/11/04-1979/09/04
Francisco Bernardo Alves 1879/02/12-1879/09/21
Francisco de Soveral 1720/12/05-1740/04/17
Francisco Fernandes 1729/01/18-1734/07/05
Francisco José Navarro 1840/05/19-1853/11/04
Francisco José Navarro; João António Nunes 1837/09/27-1840/04/26
Francisco Xavier Martins 1763/12/02-1796/03/23
Jacinto António Fabião 1870/10/28-1872/10/29
João António Nunes 1830/05/04-1832/01/15
João Bernardino Ferreira 1885/12/17-1888/07/11
João da Costa; Manuel Abreu 1761/08/30-1765/04/20
João dos Santos 1799/02/09-1809/08/17
João Manuel Sá 1809/05/08-1812/08/17
Joaquim José Freire 1853/12/31-1869/03/22
José António Carvalho 1759/05/18-1797/01/27

54 — Há lacunas temporais, por não existirem os documentos.
55 — Existem alguns livros numa caixa com numeração diferente da que se apresenta, nomeadamente de 1803-1805, 1810-
1818, 1819-1821, 1823-1831, e 1830-1837.
56 — No total são 315 livros. Ver a nota anterior, pois alguns livros estão fora desta numeração e das caixas indicadas.
57 — Dentro desta numeração faltam 32 números, pelo que o total é apenas de 86 livros.
58 — Deve tratar-se de Adolfo Inácio da Costa Pessoa, uma figura conhecida na história local.
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Nome Datas

José António Carvalho; António Rodrigues dos Santos 1752/05/26-1754/04/26
José António de Morais Carrapatoso 1929/05/06-1947/05/22
José António de Morais Castilho; Manuel António Ferreira 1883/11/04-1889/09/18
José António Pinto Moura 1810/01/16-1812/10/26
José António Pires de Morais Carrapatoso 1923/07/17-1934/02/10
José António Pires de Morais Carrapatoso 1927/08/18-1937/11/02
José António Pires de Morais Carrapatoso; Manuel Vicente Faria 1927/08/18-1945/09/27
José Augusto Morais Castilho 1847/11/21-1887/11/12
José Augusto Morais Castilho; Albino de José Morais 1842/05/02-1850/01/01
José Augusto Morais Castilho 1865/05/20-1882/05/26
José Luís Cordeiro de Sousa 1830/03/17-1838/04/11
José Luís de Sousa Velho 1837/10/17-1842/03/09
José Luís Teixeiro 1749/05/30-1750/01/04
José Manuel de Abreu; João da Costa 1765/06/17-1767/05/04
José Nepoceno Fernandes Brás 1934/02/20-1938/07/06
José Nepoceno Fernandes Brás; José António Pires Morais Carrapatoso 1930/12/29-1936/10/19
José Nepoceno Fernandes Brás 1936/11/18-1941/10/17
Justiano António Borges da Silva 1843/04/04-1848/03/17
Justino António Borges 1851/09/08-1854/09/18
Luciano da (…) Silva 1860/11/13-1879/09/17
Luciano da Purificação Silva 1911/11/22-1917/10/07
Luciano da Purificação Silva; Alfredo Campos 1913/04/26-1922/08/07
Luciano José Cordeiro de Sousa 1910/05/23-1911/09/20
Luís Ramos 1815/10/05-1826/05/23
Luís Rocha Neves 1791/06/02-1793/06/22
Manuel António Afonso 1801/03/29-1807/06/21
Manuel António Coelho 1782/04/25-1792/05/05
Manuel António Coelho; Manuel Gomes 1775/10/19-1782/03/29
Manuel António Feliciano 1793/07/15-1817/11/15
Manuel António Ferreira 1888/12/10-1895/09/08
Manuel António Ferreira; José Augusto de Morais Castilho 1888/07/11-1888/11/27
Manuel Bernardo da Silva 1770/06/23-1773/12/06
Manuel Bernardo da Silva; José Leitão de Carvalho 1774/03/28-1777/08/23
Manuel da Fonseca 1793/04/27-1795/02/23
Manuel Joaquim Barreira 1900/04/23-1902/04/17
Manuel de José Morais Cid 1778/12/22-1785/08/26
Manuel José Vilares da Fonseca 1807/05/20-1839/05/08
Manuel Luís da Fonseca 1800/05/20-1829/08/13
Manuel Luís da Fonseca; José Manuel Abreu 1788/12/09-1793/04/25
Manuel Luís da Fonseca 1796/01/07-1803/07/18
Manuel Maria Faria 59 1945/10/24-1957/11/18
Manuel Maria Martins 1959/02/24-1964/12/26
Manuel Maria Martins 1960/01/25-1962/01/24
Manuel Maria Martins; António Manuel Zilhão 1962/10/13-1963/10/12
Manuel Maria Martins; António Manuel Zilhão 1964/12/28-1966/11/29
Manuel Maria Múrias 1874/05/25-1877/07/17
Manuel Vicente Faria 1922/10/17-1958/09/02
Maria Isabel Baptista Trigo Sá Cordeiro 1975/05/31-1996/11/04
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Nome Datas

Marinho Cândido de Morais Sarmento 1899/10/19-1911/09/09
Marinho Cândido de Morais Sarmento; Manuel Joaquim Barreira 1900/02/17-1900/0717/
Marinho Cândido de Morais Sarmento 1850/01/04-1899/09/29
Martinho Sarmento 1903/10/17-1903/12/21
Norberto Luís Aleixo 1820/01/05-1830/01/08
Rufino António Pereira Carvalho 1821/02/05-1821/11/30
Valentim Manuel Lousada 1889/04/17-1901/02/07
Valentim Manuel Lousada; Manuel Joaquim Barreira 1900/01/27-1900/07/16

1.3. – Fundo do Governo Civil de Bragança

ÁREAS DE GRANDE INTERESSE PARA ALFÂNDEGA DA FÉ

SC: ADMINISTRAÇÃO GERAL – SSC: Expediente

SR: Correspondência Expedida – SSR: Copiador de Correspondência
1834-1935 – GCB/ADG/EX/Lv0028 (UD:Cx0009)
a
[1941] - [1941] - GCB/ADG/EX/Mç0211 (UD:Cx0047)

SR: Correspondência Expedida – SSR: Registo de Telegramas
1875-1878 – GCB/ADG/EX/Lv0212 (UD:Cx0048)
a
1939-1944 – GCB/ADG/EX/Lv0226 (UD:Cx0050)

SR: Correspondência Recebida
[1837] - [1842] - GCB/ADG/EX/Mç 226A (UD:Cx050A)
a
1941-1941 - GCB/ADG/EX/Mç 290 (UD:Cx0111)

SR: Correspondência Recebida – SSR: Registo de Correspondência
1846-1848 - GCB/ADG/EX/Lv0291 (UD:Cx0112)
a
1939-1940 - GCB/ADG/EX/Lv0350 (UD:Cx0127)

SC: COMISSÃO DISTRITAL

SR: Actas
[1860] - [1877] - GCB/COD/Mç0484 (UD:Cx0171)
a
1907 - 1913 - GCB/COD/Lv0494 (UD:Cx0172)

59 — Trata-se, sem dúvida, de Manuel Vicente Faria.
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SR: Copiador de correspondência expedida
1878 - 1880 - GCB/COD/Lv0495 (UD:Cx0173)
a
1878 - 1880 - GCB/COD/Lv0498 (UD:Cx0173)

SC: CONSELHO DE DISTRITO

SR: Actas
1839 - 1841 - GCB/COD/Lv0500 (UD:Cx0173)
a
1882 - 1885 - GCB/COD/Lv0515 (UD:Cx0177)

SR: Copiador de correspondência expedida para as câmaras
1854 - 1854 - GCB/COD/Lv0516 (UD:Cx0177)
a
1856 - 1857 - GCB/COD/Lv0517 (UD:Cx0177)

SC: EXPOSTOS

SR: Contribuições para os Expostos
1839-1843 – GCB/EXP/Lv0789 (UD:Cx0196)
a
[1886] – 1890 - GCB/EXP/Lv0794 (UD:Cx0197)

SR: Correspondência
1876-1886 - GCB/EXP/Lv0795 (UD:Cx0197)

SR: Guias de documentos das crianças abandonadas
1876-1877 - GCB/EXP/Mç0796 (UD:Cx0197)
a
1877-1878 - GCB/EXP/Mç0797 (UD:Cx0198)

SR: Inventário dos utensílios da Roda-Hospício
1873-1886 - GCB/EXP/Lv0798 (UD:Cx0198)

SR: Registo das Matrículas das Amas e Vencimentos
1872-1878 - GCB/EXP/Lv0799 (UD:Cx0198)
a
1881-1886 - GCB/EXP/Lv0802 (UD:Cx0199)

SR: Registo das matrículas dos Expostos
1873-1882 - GCB/EXP/Lv0803 (UD:Cx0199)
a
1891-1892 - GCB/EXP/Lv0808 (UD:Cx0200)

SR: Registo de mulheres intimadas
1873-1882 - GCB/EXP/Lv0809 (UD:Cx0200)

SR: Registo diário do movimento de expostos da roda-hospício
1873-1886 - GCB/EXP/Lv0810 (UD:Cx0200)

SR: Regulamento Geral da Roda-hospício
[1872] - [1872] - GCB/EXP/Lv0811 (UD:Cx0201)
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SC: INSTRUÇÃO PÚBLICA

SR: Autos de posse dos professores da instrução primária
[1869] - [1871] - GCB/INP/Mç0812 (UD:Cx0201)

SR: Registo de correspondência
1843-1858 - GCB/INP/Lv0815 (UD:Cx0201)
a
1858-1878 - GCB/INP/Lv0816 (UD:Cx0201)

SR: Registo de vencimentos de professores
1843-1846 - GCB/INP/Lv0817 (UD:Cx0201)
a
1875-1876 - GCB/INP/Lv0821 (UD:Cx0203)

SC: PASSAPORTES60

SR: Registo de passaportes deferidos
1844-1858 - GCB/PAS/Lv1140 (UD:Cx0232)
a
1967-1969 - GCB/PAS/Lv1166 (UD:Cx0242)

SC:ASSOCIAÇÕES, CONFRARIAS, IRMANDADES

 “Concelho de Alfândega da Fé”

[Confraria do Santo Antão da Barca]
GDB/ASS/Cx137/Lv2 - [Estatutos-1964]
GDB/ASS/Cx137/Mç4 - [Estatutos-1895; 1903; acta 1903]
GDB/ASS/Cx137/Mç3 - [Estatutos-1931; contém actas, 1931]
GDB/ASS/Cx137/Mç1 - [1926-Auto de averiguação sobre a Confraria]
GDB/ASS/Cx137/Mç6 - [1927-Processo de sindicância à mesa gerente da Confraria]

[Outros]
GDB/ASS/Cx137/Mç5 - [1861; Mapa de Irmandades, estabelecimentos de beneficência e piedade]

SC: ASSOCIAÇÕES, CORPORAÇÕES FABRIQUEIRAS

 “Concelho de Alfândega da Fé”
GDB/ASS/Cx137A/Mç83
a
GDB/ASS/Cx137A/Mç102

 [Contém documentação relativa às Corporações Fabriqueiras Paroquiais de:

Agrobom (1931); Alfândega da Fé (1929); Cerejais (1929); Eucísia (1942); Ferradosa (1929); Gebelim 
(1942); Gouveia (1942); Parada (1942); Pombal (1942); Saldonha (1931); Sambade (1929); Sendim da 
Ribeira (1942); Sendim da Serra (1942); Soeima (1942); Valpereiro (1931); Vales (1930); Valverde (1930); 
Vilarchão (1929); Vilarelhos (1931); Vilares da Vilariça (1940)]

SC: ELEIÇÕES

SR: Actas da eleição das Juntas de Freguesia
GCB/ELE/Mç0520 
[1837] - [1837]

60 — Ver no final o levantamento dos registos de passaportes passados a pessoas do concelho de Alfândega da Fé.
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SR: Recenseamento Eleitoral
[Alfândega da Fé]

1932-1932 - GCB/ELE/Lv0533 
1934-1934 - GCB/ELE/Lv0534 
1934-1934 - GCB/ELE/Lv0547 
1936-1936 - GCB/ELE/Lv0567 
1936-1936 - GCB/ELE/Lv0573
1937-1937 - GCB/ELE/Lv0580
1937-1937 - GCB/ELE/Lv0587
1938-1938 - GCB/ELE/Lv0598
1938-1938 - GCB/ELE/Lv0611
1939-1939 - GCB/ELE/Lv0625
1940-1940 - GCB/ELE/Lv0646
1940-1940 - GCB/ELE/Lv0658
1941-1941 - GCB/ELE/Lv0669
1941-1941 - GCB/ELE/Lv0683
1942-1942 - GCB/ELE/Lv0693
1942-1942 - GCB/ELE/Lv0702
1943-1943 - GCB/ELE/Lv0724
1943-1943 - GCB/ELE/Lv0736
1944-1944 - GCB/ELE/Lv0747

1949-1949 - GCB/ELE/Lv0760
1949-1949 - GCB/ELE/Lv0771
1953-1953 - GCB/ELE/Cx0269
1954-1954 - GCB/ELE/Cx0270
1953-1953 - GCB/ELE/Cx0271
1951-1951 - GCB/ELE/Cx0274
1951-1951 - GCB/ELE/Cx0275
1949-1949 - GCB/ELE/Cx0277
1949-1949 - GCB/ELE/Cx0280
1950-1950 - GCB/ELE/Cx0281
1954-1954 - GCB/ELE/Cx0282
1957-1957 - GCB/ELE/Cx0283
1952-1952 - GCB/ELE/Cx0284
1956-1956 - GCB/ELE/Cx0285
1955-1955 - GCB/ELE/Cx0286
1955-1955 - GCB/ELE/Cx0287
1959-1959 - GCB/ELE/Cx0288
1958-1958 - GCB/ELE/Cx0289
1960-1960 - GCB/ELE/Cx0297

1960-1960 - GCB/ELE/Cx0298
1961-1961 - GCB/ELE/Cx0299
1963-1963 - GCB/ELE/Cx0302
1963-1963 - GCB/ELE/Cx0303
1964-1964 - GCB/ELE/Cx0304
1965-1965 - GCB/ELE/Cx0305
1966-1966 - GCB/ELE/Cx0306
1967-1967 - GCB/ELE/Cx0307
1968-1968 - GCB/ELE/Cx0308
1969-1969 - GCB/ELE/Cx0309
1969-1969 - GCB/ELE/Cx0310
1970-1970 - GCB/ELE/Cx0311
1971-1971 - GCB/ELE/Cx0312
1973-1973 - GCB/ELE/Cx0313
1971-1971 - GCB/ELE/Cx0314
1972-1972 - GCB/ELE/Cx0315
1973-1973 - GCB/ELE/Cx0316
1969-1969 - GCB/ELE/Cx0317

Levantamento dos registos de passaporte passados a pessoas do concelho de 
Alfândega da Fé (10/09/1844 a 20/09/1910)

Nome Naturalidade Estado

Id
ad

e

Profissão Destino Data

António José de Barros Alf. da Fé Casado 45 Brasil 11/03/1873
António José de Oliveira Alf. da Fé Solteiro 22 Jornaleiro Angola 07/01/1903
António Manuel Martins Alf. da Fé Solteiro 19 Caixeiro Angola 27/08/1902
António Miguel Pinto Alf. da Fé Solteiro 16 Angola 13/12/1890
Fábia de Jesus Alf. da Fé Solteira 30 Proprietária Brasil 08/04/1907
Fábia de Jesus Martins Alf. da Fé Solteira 31 Costureira Brasil 26/12/1908
Guilhermina do Nascimento Passos Alf. da Fé Casada 31 Agricultora Brasil 04/04/1907
Hermínia Cândida Navarro Alf. da Fé Casada 21 Brasil 02/03/1909
João António Alf. da Fé Casado 35 Negociante Brasil 23/01/1907
João António Alf. da Fé Casado 25 Agricultor Brasil 12/11/1896
Joaquim Abílio Cardoso Alf. da Fé Casado 21 Brasil 15/11/1873
Joaquim Araújo Alf. da Fé Solteiro 38 Agricultor Brasil 12/11/1896
José Augusto Teixeira Alf. da Fé Solteiro 20 Alfaiate Brasil 23/09/1902
Leopoldina Augusta Alf. da Fé Solteira 22 Serviçal Brasil 12/11/1896
Luís Maria Veiga Alf. da Fé Solteiro 23 Jornaleiro Brasil 29/09/1908
Manuel de Oliveira Alf. da Fé Solteiro 25 Caixeiro Brasil 26/07/1907
Manuel do Nascimento Alf. da Fé Casado 24 Agricultor Brasil 21/12/1908
Manuel Joaquim da Costa Alf. da Fé Casado 36 Espanha 11/01/1875
Manuel José Damasceno Alf. da Fé Casado 27 Barbeiro África Ocid. 25/02/1898
Querubim dos Santos Cordeiro Alf. da Fé Viúvo 25 Jornaleiro Brasil 09/09/1908
Teresa de Jesus Alf. da Fé 53 Brasil 15/11/1873
Álvaro Augusto Eucísia Solteiro 13 Brasil 23/11/1876
António Manuel Castro Eucísia Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 07/04/1906
César Augusto Martins Eucísia Casado 39 Jornaleiro Brasil 25/04/1900
Inácio Bernardino Baptista Eucísia Solteiro 40 Proprietário Brasil 13/05/1893
Lúcio Américo Cortinhas Eucísia Solteiro 20 Lavrador Brasil 26/04/1910
Maria Bárbara Pires Eucísia Casada 24 Jornaleira Brasil 16/07/1896
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Nome Naturalidade Estado

Id
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e

Profissão Destino Data

Miguel António Castro Eucísia Casado 36 Ferreiro Brasil 30/10/1906
Abílio António Ferradosa Solteiro 13 27/09/1877
Adília de Jesus Ferradosa Casada 22 Jornaleira Brasil 12/08/1907
António Carlos Vaz Ferradosa Solteiro 32 Proprietário Moçambique 13/11/1903
António Carlos Vaz Ferradosa Solteiro 38 Proprietário Am. Norte 13/01/1910
Celestino Victor Ferradosa Casado 39 Jornaleiro Brasil 02/11/1896
Francisco António Alves Ferradosa Solteiro 21 Carpinteiro Brasil 05/02/1910
Joaquim do Espírito Santo Ferradosa Casado 34 Jornaleiro Brasil 05/10/1909
Manuel de Jesus Ferradosa Solteiro 35 Proprietário Brasil 14/01/1910
Silvério dos Santos Ferradosa Solteiro 39 Proprietário Brasil 14/01/1910
Acácio dos Santos Gebelim Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 31/08/1908
Acúrsio António Cangueiro Gebelim Solteiro 22 Caixeiro Brasil 21/05/1902
António Joaquim Gebelim 39 Brasil 29/09/1888
António Manuel Gebelim Solteiro 21 Proprietário Brasil 17/07/1908
Avelino Augusto Gebelim Solteiro 20 Jornaleiro Brasil 20/09/1910
Cândido Augusto Gabriel Gebelim Solteiro 25 Jornaleiro Brasil 31/08/1908
Eduardo José Moreira Gebelim Casado 54 Jornaleiro Brasil 16/05/1896
Estevão José Gebelim Casado 36 Carpinteiro Brasil 23/04/1909
Francisco António Borges de Cam-
pos Gebelim Viúvo 64 Brasil 22/06/1859

Francisco Manuel Gabriel Gebelim Casado 28 Jornaleiro Brasil 03/10/1908
Manuel António Gebelim Casado 39 Serrador Brasil 04/04/1908
Tibério dos Santos Gabriel Gebelim Solteiro 23 Jornaleiro Brasil 31/08/1908
Viriato Elias de Morais Gebelim Solteiro 25 Jornaleiro Brasil 19/12/1907
Abílio Acácio Gouveia Solteiro 26 Jornaleiro Brasil 27/05/1896
Alberto José de Azevedo Gouveia Solteiro 14 Brasil 29/09/1879
Amélia dos Ramos Gouveia Casada 27 Jornaleira Brasil 28/04/1910
António José Rodrigues Gouveia Solteiro 13 Jornaleiro Brasil 16/07/1896
Luís Lourenço de Azevedo Gouveia Casado 31 Proprietário Brasil 26/06/1901
Manuel António Miguel Gouveia Casado 67 Jornaleiro Brasil 05/10/1903
Manuel dos Santos Gouveia Solteiro 38 Proprietário Brasil 06/12/1907
Palmira de Jesus Gouveia Solteira 11 Serviçal Brasil 27/03/1907
Albertina Cândida Parada Casada 35 Brasil 22/09/1899
Américo Alberto Fonseca Parada Casado 26 Ferrador Brasil 24/03/1909
Daniel Conceição Parada Solteiro 36 Agricultor São Tomé 03/01/1905
Daniel Conceição Vila Parada Casado 31 Agricultor São Tomé 17/10/1906
Francisco José Ferreira Parada Casado 55 Proprietário Brasil 29/09/1908
Francisco José Ferreira Parada Casado 44 Jornaleiro Brasil 30/05/1898
Manuel da Assunção Parada Casado 26 Agricultor São Tomé 30/10/1906
João Francisco Queijo Pombal Casado 42 Proprietário Brasil 07/03/1902
José Avelino Fernandes Pombal Casado 41 Carpinteiro Brasil 24/08/1909
José Maria Martins Pombal Casado 43 Agricultor Brasil 08/10/1908
Alexandre José Saldonha Solteiro 29 Jornaleiro São Tomé 23/03/1906
Francisco Manuel  Saldonha Solteiro 28 Agricultor São Tomé 13/02/1905
João Bernardo Sendas Saldonha Casado 34 Agricultor Brasil 25/11/1907
José António Martins Saldonha Casado 32 Jornaleiro São Tomé 17/04/1907
Leonardo dos Santos Cavalheiro Saldonha Casado 37 Jornaleiro Brasil 08/10/1907
Manuel António Fernandes Saldonha Solteiro 26 Agricultor Brasil 05/02/1901
Manuel do Nascimento Saldonha Solteiro 23 Carpinteiro São Tomé 23/03/1906
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Abílio Augusto Rodrigues Sambade Casado 43 Sapateiro Brasil 12/10/1900
Abílio Augusto Rodrigues Sambade Casado 37 Jornaleiro Brasil 27/10/1894
Alfredo Júlio Lopes Sambade Solteiro 13 Brasil 20/11/1862
António Manuel Sambade Solteiro 34 Jornaleiro Panamá 04/10/1909
António Maria Manta Sambade Casado 33 Agricultor São Tomé 29/12/1904
Claudino José Sambade Casado 22 Jornaleiro Panamá 22/10/1909
José das Neves Sambade Casado 37 Agricultor Brasil 09/03/1895
José dos Santos Sambade Solteiro 32 Serrador Brasil 02/05/1908
Natividade da Purificação Sambade Casada 44 Doméstica Brasil 08/05/1901
Alberto Augusto S. Ribeira Solteiro 26 Jornaleiro Brasil 11/04/1899
Alberto Augusto Cordeiro S. Ribeira Solteiro 29 Agricultor Brasil 16/11/1901
Ana dos Santos S. Ribeira Casada 37 Agricultora Brasil 21/03/1907
António Manuel Brunhosinho S. Ribeira Casado 45 Agricultor Brasil 25/08/1908
António S. da Serra 55 Angola 24/11/1888
Luciano do Espírito Santo Correia S. da Serra Casado 24 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
Lúcio do Nascimento Pires S. da Serra Solteiro 23 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
Serafim dos Anjos Fernandes S. da Serra Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
Abílio Augusto  Soeima Casado 33 Jornaleiro Angola 01/02/1907
Alberto da Conceição Soeima Solteiro 21 Jornaleiro Brasil 09/12/1907
António da Ressureição Soeima Viúvo 30 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
António dos Santos Soeima Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 21/06/1910
António Emílio Soeima Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 28/10/1901
António Manuel Cameirão Soeima Casado 34 Jornaleiro Brasil 21/05/1909
Benigno José  Soeima Casado 48 Jornaleiro Brasil 21/05/1909
Benigno José Sobral Soeima Casado 34 Agricultor Brasil 26/07/1906
Domingos Francisco Soeima Casado 34 Agricultor Brasil 02/04/1908
Felicidade de Jesus Soeima Casada 28 Doméstica Brasil 18/11/1909
Francisco António Soeima Casado 32 Negociante São Tomé 04/03/1907
José do Nascimento Soeima Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 23/10/1906
José dos Ramos Soeima Casado 35 Jornaleiro Brasil 21/05/1909
José Luís Amendoeira Soeima Solteiro 38 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
Ludovina dos Santos Soeima Casada 45 Jornaleira Brasil 14/10/1908
Luís Manuel Martins Soeima Casado 22 Jornaleiro Brasil 06/10/1908
Manuel de Jesus Soeima Casado 40 Agricultor Brasil 02/04/1908
Manuel dos Santos Soeima Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 21/05/1909
Manuel Emílio Soeima Casado 30 Jornaleiro Brasil 31/05/1909
Manuel Joaquim  Soeima Solteiro 19 Jornaleiro Brasil 05/05/1898
Maximino António Soeima Casado 30 Ferrador África Ocid. 20/02/1907
José António de Almeida Vales Casado 36 Proprietário Brasil 23/12/1907
Lucinda de Jesus Soeiro Vales Casada 28 Brasil 15/09/1889
António Francisco Ferreira Valpereiro Casado 35 Brasil 10/11/1894
António Francisco Margarido Valpereiro Casado 38 Proprietário São Tomé 26/03/1898
Belmiro do Nascimento Valpereiro Casado 26 Lavrador Brasil 19/04/1910
João da Ressureição Ferreira Valpereiro Solteiro 13 Caixeiro Brasil 04/10/1907
Joaquim Manuel Valpereiro Casado 27 Jornaleiro Brasil 25/02/1899
José do Espírito Santo Valpereiro Casado 41 Jornaleiro Brasil 06/12/1907
José do Espírito Santo Rodrigues Valpereiro Casado 42 Jornaleiro Brasil 11/11/1908
José Marcelino Valpereiro Solteiro 30 Jornaleiro Brasil 19/04/1910
António Francisco de Castro Valverde Solteiro 16 África 03/11/1890
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António Justino de Mesquita Valverde Solteiro 29 Brasil 26/01/1865
José Júlio Valverde Solteiro 13 Brasil 12/10/1896
Américo dos Santos Vilarchão Casado 24 Agricultor Brasil 08/01/1909
António dos Santos Vilarchão Casado 30 Jornaleiro Brasil 02/01/1908
Domingos José Vilarchão Viúvo 49 Agricultor Brasil 14/01/1910
Domingos José Vilarchão Casado 37 Agricultor Brasil 13/03/1897
Francisco António Cortinhas Vilarchão Casado 38 Agricultor Brasil 22/09/1903
Francisco António Cortinhas Vilarchão Casado 33 Jornaleiro Brasil 01/04/1899
Francisco Brás Parada Vilarchão Casado 32 Agricultor Brasil 05/01/1907
Francisco Joaquim Vilarchão Casado 32 Agricultor Brasil 10/04/1901
Francisco Miguel Vilarchão Casado 33 Agricultor Brasil 10/03/1897
João dos Santos Alves Vilarchão Casado 23 Brasil 13/09/1910
José Augusto Vilarchão Solteiro 26 Sapateiro Brasil 21/01/1901
Manuel António Vilarchão Casado 37 Agricultor Brasil 25/08/1908
Manuel António de Freitas Vilarchão Casado 37 Agricultor Brasil 09/11/1904
Maria de Jesus Alves Vilarchão Viúva 56 Agricultora Brasil 22/12/1906
Maria do Nascimento Salvador Vilarchão Casada 36 Jornaleira Brasil 02/04/1907
Alberto Tropas Vilarelhos Solteiro 34 Jornaleiro Brasil 07/08/1906
António Avelino Vilarelhos Solteiro 37 Proprietário Brasil 30/10/1908
António Francisco de Alcarva Vilarelhos Casado 26 Jornaleiro Brasil 23/12/1907
António Joaquim Outor Vilarelhos 40 Brasil 10/11/1894
António Manuel Vilarelhos Casado 43 Brasil 18/11/1890
António Manuel Correia Vilarelhos Casado 40 Brasil 26/06/1888
Casimiro Augusto dos Reis Vilarelhos Solteiro 31 Jornaleiro Brasil 02/1071894
Casimiro Augusto dos Reis Vilarelhos Solteiro 30 Jornaleiro Brasil 10/11/1893
Ezequiel Augusto Vilarelhos Casado 33 Jornaleiro Brasil 26/10/1907
Francisco António Pereira Vilares Vilarelhos Solteiro 13 Brasil 21/09/1877
Francisco Manuel Abrunhosa Vilarelhos Casado 45 Proprietário Moçambique 01/08/1903
Gregório da Paixão dos Reis Vilarelhos Solteiro 27 Jornaleiro Brasil 02/10/1894
Gregório da Paixão dos Reis Vilarelhos Solteiro 26 Jornaleiro Brasil 10/11/1893
Henrique Manuel Vilarelhos Solteiro 24 Jornaleiro Brasil 09/08/1909
Hermínia Pereira Vilares Vilarelhos Solteira 19 Brasil 29/09/1897
Hermínio Augusto Vilarelhos Casado 35 Agricultor Brasil 22/10/1904
João Baptista Pereira Vilares Vilarelhos Solteiro 23 Brasil 29/09/1897
João Francisco Queijo Vilarelhos Casado 35 Proprietário Brasil 02/10/1894
João José Fernandes Vilarelhos Solteiro 11 Brasil 05/02/1902
José António Vilarelhos Solteiro 30 Brasil 19/11/1892
José Luciano Vilarelhos Solteiro 15 África Ocid. 08/09/1906
José Paulo Padrão Vilarelhos Solteiro 18 Proprietário Brasil 23/12/1907
Manuel António Vilarelhos Casado 43 Barbeiro Brasil 27/04/1898
Martinho Augusto de Morais Vilarelhos Solteiro 25 Agricultor Brasil 27/10/1896
Paulo Augusto Pesqueira Vilarelhos 13 Caixeiro Brasil 22/09/1902
Pedro da Assunção Vilarelhos Solteiro 26 Proprietário Brasil 02/06/1897
Silvina de Jesus Piçarra Vilarelhos Solteira 25 Jornaleira Brasil 29/05/1897
Abílio Augusto V. da Vilariça Casado 42 Jornaleiro Brasil 08/09/1908
António Manuel V. da Vilariça Solteiro 30 Jornaleiro Brasil 19/11/1904
Francisco António V. da Vilariça Casado 31 Agricultor Brasil 28/10/1907
João Baptista Teixeira V. da Vilariça 27 Brasil 20/10/1860
Justino Joaquim V. da Vilariça Solteiro 25 Jornaleiro Chile 14/12/1909
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Luís Mendes V. da Vilariça Solteiro 36 Jornaleiro Brasil 26/04/1909
Manuel António V. da Vilariça Solteiro 26 Jornaleiro Brasil 19/06/1900
Manuel Maria V. da Vilariça Casado 26 Agricultor Chile 14/12/1909

Fonte: ADBGC – (Sr) “Registo de Passaportes deferidos – 1844-09-10/1969”.

Tenha-se em consideração que para o período a que respeita o quadro anterior existem as seguintes 
lacunas temporais:

-De 29-11-1878 a 02-03-1879;

-De 22-05-1889 a 21-10-1890;

-De 01-12-1903 a 17-10-1904;

-De 17-04-1905 a 14-03-1906. 
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AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1857-1869”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1858-1870”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1858-1871”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1858-1878”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1861-1870”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1861-1876”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1863-1874”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1863-1876”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1864-1887-A”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1864-1887-B”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1866-1870”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1867-1871”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1869-1883”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1870-1879”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1870-1880”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1870-1886”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1870-1891”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1872-1889”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1872-1886”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1873-1886”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1875-1899”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1877-1888”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1879-1884”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1881-1891”.
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AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1885-1894”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1886-1894”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1886-1896”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1890-1899”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1886-1898”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1891-1899”.
AHMAF-“Livro de registo de testamentos – 1897-1897”.
ADBGC – Passaportes deferidos (10/09/1844 a 20/09/1910)
PT/ADBGC/AC/GCBGC/PAS/077
(UI-1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1145-A, 1145-B, 1146, 1146-A, 1146-B, 1147, 1147-
A, 1148, 1148-A, 1149, 1149-A, 1149-B, 1149-C e 1149-D)

Fontes impressas (legislação)

Lei Pombalina de 20 de agosto de 1774
Decreto nº 23, de 16 de maio de 1832
Decreto nº 65 de 28 de junho de 1833
Carta de Lei de 15 de abril de 1835
Carta de Lei de 25 de abril de 1835
Decreto de 18 de julho de 1835 
Decreto de 6 de novembro de 1836
Código Administrativo de 1836 (31 de dezembro)
Portaria de 7 de janeiro de 1840
Carta de Lei de 29 de outubro de 1840
Decreto de 21 de maio de 1841
Lei de 16 de novembro de 1841
Código Administrativo de 1842 (18 de março)
Decreto de 31 de dezembro de 1852
Decreto de 24 de outubro de 1855
Decreto de 10 de dezembro de 1867
Decreto de 14 de agosto de 1895
Decreto de 13 de janeiro de 1898
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