
Em 20 de Setembro de 1510, D. Manuel I concedeu a Santiago do 

Cacém nova Carta de Foral. Esta outorga enquadra-se no âmbito da 

reorganização fiscal levada a cabo no reinado do referido monarca e na qual se 

integra a reforma dos forais solicitada inúmeras vezes pelas populações, através 

dos seus procuradores, por se considerarem lesadas nos seus interesses. Esta 

reforma, a par de outras como a dos Pesos e Medidas, da Casa das Índias, da 

Casa da Mina e dos Tribunais Superiores, aliadas ao estabelecimento de uma 

só ordem jurídica em todo o país, conduziram ao reforço do poder central em 

detrimento da influência das instituições locais. O foral, até então base do poder 

local, tornou-se, quase exclusivamente, uma pauta aduaneira. Facto que não 

diminui a importância do documento, quer enquanto diploma legal regulador da 

vida municipal, quer como peça documental singular no conjunto do património 

arquivístico concelhio. 

A exposição que agora se apresenta e que se intitula “AÇÚCAR, PIMENTA 

E CANELA – Retrato de Santiago do Cacém ao Tempo do Foral Manuelino”, 

procura fazer a caracterização, ainda que de forma sucinta, do concelho e da 

vila no dealbar de Quinhentos, nas suas vertentes urbanística, económica e 

social. E, como não poderia deixar de ser, reflecte sobre a questão foralenga e 

o foral. 

Introduçao

Tabuada da carta de Foral outorgado por D. Manuel I a Santiago do Cacém (s.n., 1510).



No início do século XVI o concelho de Santiago do Cacém estendia-se 

desde a costa, onde se situavam as ermidas de Santo André e Santa 

Marinha de Melides, até aos montados do interior alentejano, onde se localiza-

vam, por exemplo, a Ermida de Santa Maria a Bela e a aldeia de Vale de San-

tiago. No entanto constituía-se por uma única freguesia, “Santiaguo de Cacem”.

O concelho estava sob o domínio da Ordem de Santiago e Espada, 

sendo o seu segundo maior contribuinte, e a sua comenda pertencia à família 

Pantoja, desde a 2a metade do século XV.

Santiago do Cacém
       no início de Quinhentos

A Importância

“Entrada de Melides” 
(Albernaz, 1634).

Armas da Ordem de 
Santiago e Espada,
do Rei D. Manuel I

e da família Pantoja
(s.n., 1675, ff. 9, 20, 47).

Armas da Vila de Santiago do 
Cacém (s.n., 1675, f. 17).

Juízes e escrivães.
Pormenor da ilustração
“Júpiter und seine Kinder”
(s.n., ca. 1480, f. 12r).

A relação da família real com Santiago do Cacém e as suas gentes é 

manifesta, como o demonstra a estadia de D. João II nesta vila no Verão de 

1485, onde assinou dois diplomas. Em meados do século XVI, um seu bisneto, 

chamado João Anes Amado, passou a residir em Santiago do Cacém, após o 

casamento com Mariana de Vasconcelos e Brito, da casa da Fonte Boa.

No concelho e na sua sede, residiam detentores de vários ofícios como 

juízes, escrivães, tabeliães e almoxarifes, não faltando proprietários e rendeiros 

de terras, que também eram servidores da casa real ou da pequena corte dos 

Pantoja.

No ano de 1515 a Câmara era presidida pelo 

juiz João Dias, seguindo-se os três vereadores eleitos: 

Martim Jorge, morador na rua dos Mercadores, João 

de Pino e João de Garras, provável parente de Estêvão 

Garras, que trazia uma propriedade do hospital em Vale 

de Porcas (S. Bartolomeu). O procurador do concelho 

era João Viegas, proprietário de uma vinha a Vale de 

Ligeiros (próximo da Mal Medra), e o cargo de alcaide 

menor estava atribuído a Estêvão Pires.



As Minorias

Mezuzah, cavidade aberta no lado direito da 

ombreira de porta, destinada a albergar 

um estojo com um pequeno pergaminho, em que se 

escreviam, de forma ritual, excertos de dois Livros do 

Antigo Testamento. Esta ombreira foi encontrada na 

antiga Rua Nova da Judiaria, onde habitaria a impor-

tante comunidade judaica da vila antes de 1497.

O Termo

As futuras paroquiais de Santo André, Melides, S. Francisco, Santa Cruz, 

S. Bartolomeu, S. Domingos e Abela já existiam, mas apenas como 

ermidas isoladas. A última, designada como “Santa maria abela”, foi localizada 

pelos visitadores da Ordem em Corona, o que parece indicar que os limites da 

enorme Quinta de Corona se estendiam até à zona da actual aldeia. 

Santiago
do Cacém

ERMIDAS
1 - St.ª Marinha de Melides
2 - Santo André
3 - St.ª Cruz
4 - S. Francisco
5 - S. Bartolomeu
6 - Abela
7 - S. Domingos
8 - Vale Santiago

Concelho de Santiago do Cacém no Séc. XVI

Freguesias incorporadas posteriormente – Alvalade e Cercal

Limite geográfico actual
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Pormenor de ombreira relativo à Mezuzah
(fotografia: José Matias, 2008, CMSC/GRUP).

Portal quinhentista
sito na antiga mouraria
de Santiago do Cacém

(fotografia: José Matias,
2001, CMSC/GRUP)

Planta do concelho
de Santiago do Cacém
no início do séc. XVI.
(autor: Pedro Bexiga, 2010).

Santiago do Cacém
       no início de Quinhentos

Portal quinhentista 

localizado na antiga Moura-

ria, onde talvez tenha vivido 

o mouro António de Tunes, 

preso em 1557 pela Inqui-

sição de Évora, acusado de 

islamizar.



Ronda pela vila
Castelo

Dominando o território, o castelo coroava o cerro onde se estendia a 

Vila. O paço da alcáçova, remodelado pelo comendador Alonso Peres 

Pantoja no início do século XVI, tinha uma passagem que o ligava à torre de 

menagem. A Norte do paço, mas contíguo a ele, ficava o edifício da primitiva 

Igreja Matriz, que fora mesquita e cujo mihrab foi observado por Macedo e Silva 

no século XIX.

Igreja Matriz

Mata Mouros — Peça central do retábulo, o alto- 

–revelo “Santiago Combatendo os Mouros” 

permanece na mesma zona do templo quinhentista, 

e coroava o altar principal que ficava no topo de uma 

escadaria com onze degraus.

Para além da entrada principal, a igreja tinha 

mais duas portas laterais, a Porta do Sol, ainda existente 

na parede Sul, e uma gémea desta, hoje desaparecida, 

no lado oposto.

Castelo de Santiago do 
Cacém. Pormenor de 
gravura (Silva, 1866).

Alto – revelo
“Santiago Combatendo
os Mouros” da Igreja Matriz.
(fotografia: José Matias, 
2001, CMSC/GRUP).

Porta do Sol da Igreja Matriz de Santiago do Cacém 
(fotografia: José Matias, 2007, CMSC/GRUP).

No século XVI, os visitadores 

da Ordem encontraram no interior do 

castelo muitas casas e oficinas, dizendo 

ainda que não havia armas de fogo.

Interior de um castelo.
Pormenor da ilustração
“Die Niederwildjagd”
(s.n., ca. 1480, ff. 23v-24r).



Ronda pela vila
Arruamentos

No início do século XVI, a vila possuía cerca de meia dúzia de arruamentos: 

as ruas Nova, de Barnabás, dos Mercadores, a rua Quente, a do Sant’ 

Esprito e a do Curral do Concelho; a Praça do Sant’Esprito e o Rossio de Santa 

Maria. Para além destes, deveriam existir ainda a antiga Carreira, um dos primeiros 

arruamentos extra-muros de Santiago do Cacém, datado dos inícios do século 

XIV, e a Rua Direita, uma artéria definidora da povoação por seguir direito à 

então entrada principal do castelo. Já fora dos limites da povoação nascia, a 

Rua da Olaria.

Ao cimo da Rua dos Mercadores, no gaveto com 

a Rua de Barnabás, vivia João Pereira, escudeiro da casa 

d’el Rei e juiz das sisas da vila por mercê de D. Manuel, 

datada de 1502.

A Norte da Rua Direita, os visitadores da Ordem 

referem dois topónimos: a Praça de Sant’Esprito e o 

Rossio de Santa Maria. O Rossio começou por ser um 

espaço amplo, mas acabou por ficar mais acanhado 

com a construção da Igreja da Misericórdia, obrigando à 

mudança do local do pelourinho no século XVIII. A Praça 

do Sant’Esprito localizar-se-ia a Poente, na parte de cima 

da actual Praça, enquadrando a igreja e o hospital.

A Rua Quente tinha uma 

travessa, onde começava uma 

estrada que seguia para Sines. 

Nesta travessa residia João da Fon-

seca, provável parente dos escu-

deiros Cide da Fonseca, nomeado 

em 1499 recebedor das sisas da 

vila, André da Fonseca, confirmado 

no mesmo cargo em 1515 e Diogo 

da Fonseca, da casa da infanta D. 

Beatriz, duquesa de Viseu e mãe de 

D. Manuel I.
Portal gótico descoberto durante uma obra na antiga Rua 
Quente. (fotografia: José Matias, 2001).

Vista parcial da Praça do Santo Espírito e do Rossio de Santa Maria (fotografia: José Matias, 2010, CMSC/GRUP).

Portal gótico descoberto de um edifício na antiga 
Rua dos Mercadores (fotografia: José Matias, 1985, 
CMSC/GRUP).



Ronda pela vila
Edifícios

Portal lateral da Igreja da Misericórdia, que reporta a fundação da confra-

ria para uma data anterior à morte de D. Manuel I em 1521.

As Casas da Câmara, datadas do início do século XIV, localizavam-se 

no Rossio de Nossa Senhora, correspondendo hoje às três portas do Hospital 

Velho no Beco da Misericórdia.

No início do século XVI o acesso a este conjunto arquitectónico era feito 

através de um amplo alpendre apoiado em pilares de pedra e coberto 

por telha vã, que resguardava a porta principal e o seu portal de pedraria. Porém, 

as várias intervenções que sofreu nos séculos XVIII e XIX, mercê da recons-

trução pós-terramoto e da perda das suas funções iniciais, transformaram-no 

quase por completo.

Igreja e Hospital do Espírito Santo

Portal quinhentista da Igreja da Misericórdia
(fotografia: José Matias, 2001, CMSC/GRUP).

As 3 portas da antiga Câmara Municipal
(fotografia: Rui Fragoso, 2010, CMSC/GRUP).

Igreja e Hospital do Santo Espírito (fotografia: José Matias, 2007, CMSC/GRUP).



Ronda pela vila
Arrabaldes

A 
Ermida de S. Sebastião 

localizava-se junto da 

estrada que saía das Portelas em 

direcção ao interior e que constituía 

a principal via de acesso de bens e 

viajantes a Santiago do Cacém.

Localizada sobre as ruí-

nas de Miróbriga, encontrava-se a 

ermida de S. Brás, cujo altar era feito 

de uma só pedra grande. Frente 

a esta ermida estava um corredor 

Nos Escatelares já existiam os celebrados pomares que faziam a fama 

do lugar no século XVIII, um dos quais aforado ao importante escudeiro – mor 

Leonel Rodrigues, morador na Rua dos Mercadores. E, ao Pinheiro da Parda, 

trazia Joane Mendes de Brito, filho do cavaleiro Álvaro Mendes de Brito (cuja 

sepultura se encontra na soleira da porta principal da Igreja Matriz), uma terra 

do hospital.

(descoberto) com sete varas e meia de comprimento, que ainda hoje é identifi-

cável através da parede de pedra que resguarda a entrada do templo.

Ermida de São Brás
(fotografia: Rui Fragoso,
2010, CMSC/GRUP).

Lápide de Álvaro Mendes de Brito (fotografia: José Matias, 2007, CMSC/GRUP).

Ermida de S. Sebastião
(fotografia: José Matias, 2007, CMSC/GRUP).



Ronda pela vila
Arrabaldes

O 
reguengo da Ordem começava no 

Rio da Figueira, prosseguindo pelo 

pomar e horta que trazia Alonso Peres Pantoja 

e pelo pomar aforado a Vasco de Brito, onde 

passava a extremar com a estrada que seguia 

pelo Chafariz até ao marco da Cruz da Fonte 

Figueira, a partir do qual a estrada continuava 

para os Chãos. O reguengo continuava fron-

teiro às terras da Capela do Vinagre, assina-

lado por marcos de pedra, acabando por atin-

gir o Vale do Carvalhal e as terras de Joane 

Mendes; daqui seguia ao longo do caminho 

Cerca de 1454 existia uma ermida de Nossa Senhora do Loreto              

habitada por um ermitão, de tal forma importante que foi alvo de uma bula 

concedendo-lhe indulgências. A partir de 1477, com a chega da família Pan-

toja e da sua pequena corte de servidores castelhanos entre os quais estariam 

os franciscanos Frei Francisco e Frei Vicente, operou-se a transformação da 

ermida em convento. Este convento possuía uma grande propriedade ao seu 

redor, essencialmente constituída por uma larga mata de sobreiros.

entre a Pedregueira e as terras dos Raposos até à Fonte Santa, tornando pelos 

valados do pomar até ao Porto de Pêro Anes e às terras dos Calados, a partir 

das quais seguia junto à terra de Santa Maria, pelo valado de Manuel Pessanha.

Pomar. Pormenor da iluminura “Le jardin d’aggrément”
(Crescenzi, ca. 1480). 

Ruínas do Convento do Loreto. (fotografia: Hidalgo Vilhena, ca. 1905-1915, CMSC/AMSC). 



Actividades económicas

Nos dias de mercado e feira o Rossio 

de Santa Maria fervilhava de acti-

vidade. Aqui se encontravam carniceiros, 

padeiras, azeiteiros, regatões, almocreves, 

vinhateiros, taberneiros, entre outros ven-

dedores. 

A lavra da terra era, não raras vezes, feita com recurso ao gado vacum. 

Seria para esse fim que Joane Mendes, mordomo da ermida de S. Sebastião, 

trazia alugado um boi ao hospital do Espírito Santo. 

Os porcos andariam pelos extensos montados, que como em todos os 

lugares de Campo de Ourique eram direito real. Por estes montados andariam 

ainda os rebanhos de ovinos.

Os produtos transaccionados estavam na sua maioria sujeitos ao paga-

mento de portagem (Imposto indirecto que revertia a favor da Coroa).

Estendendo-se pelo lado oriental do cerro do castelo, a vila quinhen-

tista estava massivamente rodeada por hortas, pomares, olivais, vinhas e ferra-

giais, alimentados por vários cursos de água e ribeiras, com os seus portos de 

passagem a vau.

Colheita. Pormenor da iluminura “Juin” (Limbourg, ca. 1412).

A vindima. Pormenor da iluminura “Septembre” (Limbourg, ca. 1412).

Semear a terra. Pormenor da iluminura “Mars”
(Limbourg, ca. 1412).

Servo alimentando porcos. Pormenor da iluminura “Novembre” 
(Limbourg, ca. 1412).



Actividades económicas

No concelho existiam várias azenhas e moinhos (como o da ribeira das 

Lezírias, propriedade de João de Gardes, e o de Torres pertencente à 

Capela do Vinagre), onde se fabricava a farinha, indispensável para a confecção 

do pão. Para além desta indústria, havia a olaria, onde se faziam as louças de 

barro vidrado e não vidrado e porventura a telha e o tijolo; o poço do pelome, 

no qual se curtiam as peles, tributadas a 9 réis por carga maior; o forno da cal 

e o forno de pez. Este último era propriedade da Ordem e situava-se no pinhal 

junto à Ribeira de Melides.

Na vila transaccionavam-se algumas iguarias como o açúcar, a pimenta 

e a canela provenientes do comércio ultramarino. Estes produtos, tal como a 

caça, estariam presentes à mesa da elite que detinha o poder na vila.

Moinho.
Pormenor da ilustração
“Luna und ihre Kinder”
(s.n., ca. 1480, f. 17r).

Banquete. Pormenor da iluminura “Janvier” (Limbourg, ca. 1412).



Foral
A Definiçao

As cartas de foral eram diplomas através dos quais o rei ou a entidade 

senhorial (laica ou eclesiástica) reconhecia a existência de uma determi-

nada povoação e lhe concedia algumas regalias e privilégios. 

Ao longo dos séculos XII, XIII e 1º quartel do XIV, a outorga de forais 

registou um forte aumento, decaindo no século seguinte mercê de um conjunto 

de factores económicos, sociais e políticos. 

Em 1500, o Concelho de Santiago do Cacém acusou formalmente Pêro 

Pantoja, donatário e alcaide-mor da vila, de cobrar indevidamente os direitos de 

portagem e a dízima das sentenças e dos moinhos.

António de Macedo e Silva, na sua obra “Anais do Município de Santiago 

do Cacém”, baseando-se num item do foral manuelino que integra o 

capítulo dos privilégios, considerou que a primeira carta de foral foi outorgada 

por D. Sancho II ou por seu pai Afonso II. 

No texto do Incipit do foral de 1510, D. Dinis surge como outorgante da 

primeira carta de foral a Santiago do Cacém. O referido monarca concedeu, em 

1323 da era de César (1285 d.C.), uma carta de mercê a esta localidade, docu-

mento que, na opinião de Filomena Barata, “faz recuar ao reinado de D. Afonso 

III, pelo menos, a doação da Carta de Foral ao concelho.”

Traslado de foral da sisa velha concedido a Judas Abraão, judeu mora-

dor na vila e rendeiro do dito imposto de sisa, em 20 de Novembro de 1477. 

Este documento, na opinião de Nunes Franklin teria sido extraído do foral antigo 

e servido de fonte ao foral novo, conjuntamente com os autos de libelo entre a 

câmara e Pedro Pantoja, donatário da vila.

A questao foralenga de Santiago do Cacém

Autos de libelo entre a Câmara de Santiago do Cacém e Pedro Pantoja (s.n., 1500).

Extracto do Traslado
do foral da sisa velha
da vila de Santiago do Cacém
(s.n., 1477).



Foral Manuelino de Santiago do Cacém O Códice

Foral

O 
processo de elaboração 

do foral, preparado por 

Fernão de Pina ou sob sua super-

visão, foi a despacho com dois 

juristas, que deram o seu parecer 

e assinaram cada um dos itens 

propostos. 

O 
foral outorgado por D. Manuel I em 20 de Setembro de 1510 a San-

tiago do Cacém é um códice em pergaminho – 295 X 210 mm, que se 

constituía por 20 fólios (lacunas dos fólios I e IX). 

Os fólios que contêm o texto apresentam-se numerados na margem 

superior ao centro, a vermelho, precedidos de sinal de caldeirão azul. No fólio 

XII v, Fernão de Pina expressa o seu mandato régio para a confirmação do foral.
Rubrica do Chanceler–mor, Dr. Rui Boto extraído do Foral 
outorgado por D. Manuel I a Santiago do Cacém
(S.n., 1510, f. 12v).

Termo de publicação do Foral 
outorgado por D. Manuel I
a Santiago do Cacém
(S.n., 1515, f. [13]).

Corregimento de Fernão de Pina
e rubrica de D. Manuel I
extraídos do Foral outorgado
por D. Manuel I a Santiago do Cacém
(S.n., 1510, f. 12v).

Encadernação do Foral
outorgado por D. Manuel I

a Santiago do Cacém
(ca. 1800-1825).

Rui Boto, chanceler-mor e 

presidente da comissão da reforma 

dos forais, deixou a marca da sua 

autoridade na carta de foral de San-

tiago do Cacém, através da abrevia-

tura da forma latina do seu próprio 

nome: Rodericus. 

Após ter sido registado na 

chancelaria, o foral foi enviado à vila 

de Santiago e entregue por Álvaro 

Fragoso, cavaleiro e contador da 

Casa D’ El Rei. Tendo sido tornado 

público em sessão de câmara de 14 

de Setembro de 1515.

A escrita do foral é gótica caligráfica arredondada, salvo nos termos de 

publicação do foral, f. [13], e de correição, f. [3, 15 e 15v], e nas anotações mar-

ginais e interlineares em que é cursiva de várias épocas. 

Encadernação, não original, em cartão forrado a 

pele de cor vermelha com cercadura de motivos florais, a 

ouro; ao meio o rótulo “FORAL/ DA CAMARA / DA VILLA/ 

DE S. TIAGO / DE CASSEM”, igualmente, a ouro. 

O códice encontra-se, actualmente, no Arquivo 

Municipal da cidade, sendo o seu estado de conservação 

regular.


