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Notas históricas sobre a origem da Freguesia da Abrã 

Assinalando 400 anos da sua fundação1 

Luis Duarte Melo 

 

1. CONTEXTO 

Data de 10 de agosto de 1621 o alvará que concedeu licença aos moradores 
da Abrã Grande, Abrã Pequena, Canal, Amiais de Cima, Casais da Coutada e 
Espinheiro, para poderem instituir uma nova freguesia2 na ermida de Sta. 
Margarida da Abrã Pequena. 

Filipe III de Portugal, recém chegado ao trono do maior império de então - 
na sua qualidade de governador e perpétuo administrador do mestrado, 
cavalaria e ordem de São Bento de Aviz - atendia às súplicas da população 
destes lugares, desobrigando-os de irem ouvir missa e receberem os 
sacramentos na Igreja Matriz de Alcanede, com o fundamento de: 

[…] não ser possível irem a ela por ser distância de uma légua e haver cinco rios 
muito grandes que não podem passar em tempo de inverno e por esse respeito ficam 
sem ouvir missa e morrem algumas pessoas sem sacramentos por não poderem 
passar os ditos rios e no verão há muitas calmas que não ousam a passar por 
causarem naquelas partes muitas enfermidades que todos são notórios 

inconvenientes3. 

Por outro lado, este alvará veio pôr um fim à delicada posição em que os 
moradores da Abrã se haviam inadvertidamente colocado três anos antes, 
perante o Rei - em cuja indignação e desobediência haviam caído - e junto 
de outros protagonistas a quem competia exercer o poder no termo de 
Alcanede.  

Desde o Reinado de D. Sancho I que a vila e termo de Alcanede pertenciam 
à Ordem de Avis, ordem militar a quem D. Dinis fez mercê do Priorado da 
Igreja Matriz.  

 

1 Resumo de trabalho publicado em Comemoração dos 400 Anos – 1621-2021, Comissão Diocesana para 
os Bens Culturais da Igreja e Junta de Freguesia da Abrã, 2021 
2 À época o conceito de freguesia era indistinto do de paróquia, ambos de carater religioso e desligados 
da ideia de estrutura administrativa civil, que surgiu apenas no séc. XIX 
3 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Mesa da Consciência e Ordens, Chancelaria de São Bento de 
Avis, Chancelaria Antiga, lv. 11, ff.216v. e 262. 
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Cabia assim ao Prior da Igreja de Alcanede, com o apoio dos seus 
beneficiados, exercer o poder espiritual neste território, em todas as suas 
ermidas (incluindo a de Santa Margarida da Abrã) bem como nas capelas 
curadas das freguesias sufragâneas à Matriz, criadas no século XVI: 
Alcobertas e Fráguas. 

Por outro lado, a Igreja de Alcanede sediava uma Comenda na Ordem de 
Avis, detentora de significativo património, cujas receitas cabiam 
maioritariamente ao Comendador, representado localmente pelos seus 
oficiais. 

O dízimo da Comenda de Alcanede era também devido ao Arcebispo de 
Lisboa, que se fazia presente no território pelo Arcediagado da vila de 
Santarém e pelos seus visitadores apostólicos, a quem competia reger a 
vida da Igreja. 

2. ORIGEM DA FREGUESIA DE SANTA MARGARIDA DA ABRÃ 

Recuemos ao ano de 1618, quando um grupo de lavradores e moradores 
da Abrã - e de outros lugares próximos - tomou a iniciativa de formalizar 
um contrato, no qual se obrigava por seus bens e pessoas a construir nova 
igreja de Santa Margarida na Abrã e nela sustentar um cura, sem prejuízo 
do prior, beneficiados e comendador da Matriz de Alcanede4. 

O contrato foi lavrado pelo notário apostólico António Morgado – residente 
em Alcanede – e assinado por 21 moradores: João Afonso (do Vale da 
Lagariça), António Enes, Domingos Roiz, Manoel ?5, Cosme Fernandes, 
Francisco Jorge, Pedro Braz, Pedro Luis, João Afonso da Rua, Luis Frazão, 
Francisco Afonso, Duarte Fernandes, Afonso Dias, António Luis, Pedro 
Frazão, Francisco João, João Fernandes, João Alves (da Abrã Pequena), 
Pedro Afonso, António Frazão e Álvaro Fernandes.  

Uma vez munidos com este instrumento, os moradores da Abrã 
requereram ao doutor Simão da Costa do Amaral - visitador do ordinário 
na vila de Santarém e seu Arcediagado - que: 

[…]  os separasse da Matriz e lhes desse licença para na dita Igreja de Santa 
Margarida lhe apresentasse um cura que os curasse e nela lhes ministrasse os 
divinos sacramentos e os desobrigasse de irem à dita Matriz.  

 
4 PT/TT/CABT/A/0021/000342, Casa de Abrantes, cx. 8, mç. 21, doc. 342 
5  Apelido não legível (? fi/reiro ?) 
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O visitador - porventura identificando uma oportunidade de alargar a 
influência do Arcediagado a uma nova freguesia e na ausência efetiva de 
Prior em Alcanede6 - foi lesto a despachar a petição. Desanexou os 
moradores face à Igreja Matriz, concedeu o estatuto de freguesia à antiga 
ermida e apresentou o padre Luis Francisco como Cura.  

Não obstante estes progressos, a chegada de Frei António Cabral ao 
Priorado de Alcanede, em fevereiro de 16197, ditou evoluções inesperadas. 
Este era também o tempo para outro personagem importante se 
pronunciar sobre o caso: o Comendador e Alcaide-mor de Alcanede, D. 
Francisco Luis de Lencastre, a quem Filipe IV de Espanha dava tratamento 
de sobrinho e agraciou com o título de Conde de Alcanede em Espanha8.  

A provisão da Chancelaria da Ordem de Avis - de 21 de junho de 1619 – aos 
“Moradores da Abrã grande e pequena, Espinheiro, Canal, Prado, Amiais 
Cima e Casais de Vale da Trave para serem obrigados a ir à Matriz”, permite 
inferir que a Ordem de Avis não abdicava das suas prerrogativas. Na 
redação da Chancelaria: 

Sua Majestade como governador e perpétuo administrador da ordem e cavalaria de 
São Bento de Avis e como mestre que era da dita ordem procedia contra eles com 
graves penas anexando-os por levantarem igreja e freguesia na sua terra sem sua 
ordem e por haverem caído em sua indignação como desobedientes a seu Rei e 
Senhor9. 

O conflito extremou-se ao ponto de levar os 21 moradores e lavradores dos 
lugares da Abrã Grande e Abrã Pequena, bem como ao padre Luis 
Francisco, a formalizarem, a 16 de dezembro de 1620, a sua desistência 
quanto à “construção da nova igreja e freguesia de Santa Margarida por não 
terem licença do rei, por ser terra de sua Comenda”10. Este instrumento foi 
lavrado notarialmente em casa do padre Luis Francisco, na Abrã, na 

 
6 Foi nesse ano de 1618 que faleceu Frei Lopo Vaz Folgado, prior de Alcanede, encontrando-se preso 
em Lisboa e contra quem corria um processo judicial (Ataíde, João e Melo, Luis - Nova Monografia de 
Alcanede, Alcanede, edição de autores, 2005) 
7 Frei António Cabral obteve carta de apresentação de Prior da Matriz de Alcanede a 23 de fevereiro 
de 1619, cargo que ocupou até 1638, sendo sucedido por Frei Francisco Segre (Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, Mesa da Consciência e Ordens, Chancelaria de São Bento de Avis, Chancelaria Antiga, 
lv.11 f. 76) 
8 D. Francisco Luis de Lencastre (1580 -1667) foi também o 3º Comendador-mor de Avis, tendo obtido 
carta de alcaidaria mor das comendas de Alcanede, Alandroal e Veiros em 1614 (Ataíde, João e Melo, 
Luis – op.cit.) 
9 PT/TT/CABT/A/0021/000342, Casa de Abrantes, cx. 8, mç. 21, doc. 342 
10 Idem 
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presença de Bento Calado11 e de Frei António Bulhão do Prado12, tendo 
como testemunhas Luis Carvalho13, o padre António Correia14 e João Gomes 
de Sequeira15. O documento registava o erro incorrido pelos moradores: 

[…] por quanto eles são lavradores e simples e não sabem ler nem escrever para 
saberem os estatutos da dita ordem e tanto que lhe disseram que iam errados se 
socorreram a seus letrados dando-lhes conta da causa eles lhes aconselharam que 
desistissem da força que tinham feito à dita ordem por quanto não poderão levantar 
igreja nem freguesia sem licença de Sua Majestade a cuja pessoa como Rei e mestre 
e senhor queriam reconhecer e lhe queriam pedir perdão do erro que contra ele 
tinham cometido.  

Os moradores tiravam, pois, as devidas consequências, demarcando-se do 
ordinário diocesano e aplacavam a ira do Prior de Alcanede: 

[…] em nome dos mais disseram que eles desistiam da dita Igreja e freguesia que o 
dito visitador lhe quer levantar e não queriam usar de hoje para sempre mais dela 
mas antes queriam logo de hoje em diante ir à desta Matriz como dantes iam e nela 
receberem os divinos sacramentos como dantes e não na dita ermida de Santa 
Margarida e assim queriam logo tornar as ofertas e oblações que tinham em seu 
poder usurpadas ao dito prior e beneficiados da dita sua Matriz e não queriam mais 
usar da dita carta de separação. 

Mas os promotores da freguesia da Abrã não desistiam dos seus intentos, 
que depositavam humildemente nas mãos de Filipe III de Portugal, 
submetendo-se à jurisdição de Avis: 

[…] em potestação de pedirem nova freguesia a Sua Majestade como Mestre e 
Senhor que é da dita terra a cuja Jurisdição se submetem e esperam dele lhes fará 
mercê havendo deles compaixão do seu tormento e trabalho que padecem em irem 
à Matriz no inverno por razão dos caminhos e no verão por razão das calmas por ser 
dos ditos lugares a Matriz longe. 

Nos meses seguintes decorreram conversações entre os moradores da 
Abrã e Frei António Cabral, as quais foram bem-sucedidas16 e formalizadas 
em escritura de contrato, feita a 1 de maio de 1621 e guardada no cartório 
da Igreja de Alcanede17. 

 

11 Freire e Almoxarife da Comenda de Alcanede e Procurador de Dom Francisco Luis de Lencastre 
12 Beneficiado mais velho da Matriz de Alcanede, na ausência do Prior e beneficiados 
13 Tabelião na vila de Alcanede 
14 Cura na Igreja de Monsanto 
15 Fidalgo da Casa Real e morador na sua Quinta do Olho d´Água 
16 Acordando certamente: que os lugares de Vale da Trave e Prado ficavam de fora da nova freguesia 
da Abrã; que cabia ao Prior de Alcanede apresentar o Cura; e que seriam os moradores a sustentar o 
respetivo ordenado 
17 Lemos, Simão Froes de - op. cit. 
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Finalmente, a 10 de agosto de 1621 foi exarado pelo rei - como Mestre da 
Ordem de Avis - o alvará aos moradores do lugar da Abrã para poderem 
instituir nova freguesia e serem desanexados da Matriz de Alcanede18. 

O alvará fundador atendia à petição dos moradores e aos pareceres do 
Procurador-geral da Ordem de Aviz, do Comendador da Comenda de 
Alcanede e do Prior da Matriz, deliberando: 

Ei por bem e me praz de desobrigar aos moradores acima referidos de irem ouvir 
missa e sacramentar a dita matriz porquanto Ei por bem que na Ermida de S. 
Margarida que está junto ao lugar de Abram pequena possam ouvir missa e ser 
sacramentados. 

De seguida, o documento estipulava as seguintes condições: 

[…] tendo para isso capelão pago às suas custas19 que lhes diga e os sacramentará 
na forma e com as condições declaradas no contrato que sobre isso fizeram com o 
prior da dita matriz ao primeiro de maio deste ano presente de mil e seiscentos e 
vinte um feito por António Morgado notário apostólico o qual confirmo e ei por 
confirmado assim e da maneira que nele se contém se dará a execução com 
declaração que o cura que em cada um ano há de ser nomeado pelo prior da dita 
igreja matriz tirará com a dita nomeação minha provisão na mesa da consciência e 
ordens para haver de servir o dito ano e um treslado do dito contrato se porá em 
guarda no cartório do convento da dita ordem juntamente com o deste alvará e 
outro tal no da dita igreja matriz e com certidões das pessoas a quem pertencer nas 
costas deste alvará de como ficam entregues nos ditos cartórios poderão os ditos 
fregueses usar deste separação e desanexação na conformidade acima declarada. 

Por fim, o monarca ordenava o cumprimento destas determinações: 

[…] mando aos Visitadores da Ordem e ao juiz dela da comarca comendador prior 
da dita matriz cumpram tudo declarado neste alvará e contrato que ei por aprovado 
como dito e sem dúvida nem embargo algum que a isso ponham porque assim o ei 
por serviço de Nosso Senhor e meu e bem das almas dos ditos fregueses que em tudo 
se cumprirá sendo passado pela Chancelaria da Ordem e valerá como carta sem 
embargo de qualquer provisão ou regimento em contrário.   

Deste modo, a ermida de Santa Margarida passou a acolher, oficial mas 
provisoriamente, a sede da nova freguesia a partir de 10 de agosto de 1621. 
Mas logo os moradores trataram de construir à sua custa novo templo, 

 
18 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Mesa da Consciência e Ordens, Chancelaria de São Bento de 
Avis, Chancelaria Antiga, lv. 11, ff.216v. e 262 
19 Nas Memórias Paroquiais da Abrã, de 1758, o cura Manuel Trigoso de Sá informava receber como 
ordenado: “[…] paga-lhe cada morador um alqueire de trigo, meio almude de mosto, uma canada de 
azeite, sendo casado, e sendo viúvo paga o mesmo, e sendo viúva paga a metade” (PT-TT-MPRQ-1-
18_c0083) 



7 

 

maior e capaz de acolher todo o povo, mantendo a mesma invocação de 
Santa Margarida, bem como a anterior ermida20.  

A primeira missa e a bênção da na nova igreja decorreram a 21 de 
Dezembro de 1639 por Frei Francisco Segre - sucessor de Frei António 
Cabral no Priorado de Alcanede – de acordo com a transcrição feita pelo 
erudito alcanedense Simão Froes de Lemos do assento realizado pelo Cura 
da Abrã (padre Francisco de Lemos). 

 

Luis Duarte Melo - Quinta da Franca, Alcanede, 10 de agosto de 2021 

 

 
20 Lemos, Simão Froes de – op.cit. 


