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1. FIGUEIRAS - A PARÓQUIA E A SUA IGREJA
Para uma primeira e sumária análise das paróquias temos vin-
do a levantar a questão do padroado e da sua origem e evolução 
social. Na Idade Média as igrejas eram entendidas como uma 
forma de propriedade, não somente o edifício, como também as 
terras adstritas e os direitos que advinham dos fiéis. Neste senti-
do, a perceção do dízimo compreendia um direito do padroeiro.
Na generalidade das igrejas da região, o direito de padroado 
era um privilégio relacionado com a fundação e dotação da 
igreja. Ou seja, quem determinasse e custeasse a edificação de 
um templo religioso e dotasse o mesmo de todos os elementos 
necessários à prática do culto assumia-se como padroeiro, pas-
sando a deter o direito de escolher o sacerdote, de cobrar direi-
tos religiosos aos fiéis e de se fazer sepultar na referida igreja.
No contexto regional e para o período altimedieval, não 
surpreende que grande parte das igrejas paroquiais fossem 
edificadas por pequenas comunidades de proprietários ru-
rais livres, os ditos herdadores, e que essas igrejas, entendi-
das como um bem, fossem herdadas pelos seus sucessores. 
Em 1258, quando se realizaram as inquirições ordenadas 
por Afonso III, o padroado de Figueiras pertencia a herda-
dores e a militum, cavaleiros da pequena nobreza. Esta par-
tilha do padroado poderá, desde logo, denunciar a pressão 
a que os proprietários livres eram sujeitos por parte de uma 
classe detentora de poder militar que cobiçava e, não ra-
ras vezes, usurpava violentamente as suas propriedades.
Não é clara a forma como foi transferido o direito de padroa-
do destes herdadores e cavaleiros para a Ordem de Malta. 
Refira-se que, nas mesmas inquirições de 1258, aquela or-
dem militar já possuía sete casais na freguesia, cerca de um 
terço da totalidade da propriedade rural. Esses casais foram 
todos adquiridos por compra, facto que nos leva a admitir 
que houve, desde cedo, uma estratégia de alargamento dos 
domínios da Ordem de Malta numa região onde, aliás, já de-
tinha forte presença em virtude, principalmente, das doações 
testamentárias de alguns membros da família dos Sousas. 
Presume-se, assim, que esta estratégia viesse acompanhada 
do desígnio de adquirir, quinhão a quinhão, o respetivo pa-
droado da igreja de Figueiras, de tal forma que, em 1542, a 
ordem já detivesse in solidum (na totalidade) o direito de pa-
droado, conforme nos garante o «Censual da Mitra do Porto».
No entanto, possivelmente na sequência da realização do 

FIGURA 1 Vista geral da fachada da Igreja de Figueiras.

mesmo Censual (levantamento dos direitos e bens da mitra 
da diocese do Porto), terão começado os litígios entre a Or-
dem e a Mitra, não obstante encontrarmos freires de Malta 
como abades da freguesia ao longo do século XVI e XVII. Terá 
sido já no século XVIII que a reivindicação da mitra foi aten-
dida, admitindo-se que passasse então a indicar o pároco e a 
deter todas as outras prerrogativas do direito de padroado.
A igreja pauta-se por planta longitudinal retangular com-
posta por nave, capela-mor, sacristia no pano lateral esquer-
do e torre sineira de corochéu bolboso na mesma face em 
linha com a frontaria. As paredes são rebocadas e pintadas 
de branco, concorrendo para ressaltar as pilastras cantonais 
e os vãos moldurados em cantaria de granito. Na fachada 
conserva-se um nicho junto à empena com a imagem do 
Divino Salvador segurando na mão esquerda o globo ter-
restre. Abaixo do nicho um óculo quadrilobado e entre es-
tes gravada a data 1790. Apresenta o vértice das empenas 
rematado por cruzes de pontas trilobadas e junto à corni-
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ja, a rematar os cunhais, pináculos de perfil quadrangular 
terminados em gota. A igreja de Figueiras foi totalmente 
reconstruída em 1790, sendo erguida de um só jato, capela-
-mor e nave em simultâneo. Da antiga edificação restaram 
apenas a cruz da ordem de Malta inserida na frontaria e 
um silhar epigrafado que estava inserido no muro do adro.
No exterior, repousa no jardim da igreja uma inscrição me-
morativa, realizada num silhar de granito de grão fino, de 
formato retangular (107,4cmX69,6cmX20cm). Supomos 
pelas dimensões do silhar que este integrava o pilar do arco 
cruzeiro, demolido em finais do século XVIII, corresponden-
do a face epigrafada ao intradorso do referido arco cruzeiro. 
No plano superior do silhar, vemos um escudo peninsular 
pleno, com as armas de Almeida (18,5cmX23,1cm), sobre-
posto a uma cruz da Ordem de Malta, encontrando-se este 
conjunto heráldico enquadrado por uma cartela sub-retan-
gular (41cmX46cm). A ladear estas representações encon-
tra-se a data 1626, cuja leitura se obtém pela combinação do 
numeral 16, de um lado, e do numeral 26, do lado contrário1.

da mesma, cujos nomes enumero, são os seguintes: a aldea do 
Sol, a de Muinho, a da Quinta, a de Almedina, a do Sendam, a 
das Fogassas, a de Além de Sima, a de Figueiras, a da Plicaria, 
a da Lavandeira, a do Cazal, a de Além de Baixo, a do Pombal, 
a do Ribeiro, a da Gandera e a da Quintam. 7. Hé o seu orago 
Sam Salvador de Figueiras, cuja igreja hé antiga, e nam há nel-
la documento algum porque conste da sua origem. Tem o altar 
da capella maior, sua tribuna de talha dourada, aonde está o 
Santissimo Sacramento no Sacrario. E no altar da mesma tre-
buna tem a imagem do Senhor Resuscitado, que hé o padroei-
ro. Da parte Direita tem a imagem do Senhor Sam Jozé, e da 
parte Esquerda a imagem de Nossa Senhora da Assunssam. 
E junto ao Sacrario, da parte Direita, tem a imagem de Sam 
Felipe Neri, e da parte Esquerda a imagem de Sam Caetano. 
Tem mais no corpo da igreja, dois altares de talha dourada, 
hum da parte Direita tem a imagem da Senhora Santa Anna, 
Nossa Senhora e o Menino Deos. E outro da parte Esquerda 
com as imagens de Sam Gonçalo e de Sam Sebastiam Mar-
tir. E nem tem mais confrarias que a do Sucino e do Nome de 
Deos. 8. O parocho desta freguezia hé abbade, e há litigio do 
Baulio de Lessa com o procurador Excelentissima Mitra, so-
bre o padroado que está pendente. No spiritual e temporal, 
hé do Excelentissimo Senhor Ordinario deste bispado. Terá 
de renda, com dizimos e passais, quatrocentos sincoenta mil 
reis. 13. Tem duas ermidas, hua no lugar do Ribeiro, que hé a 
Senhora da Miziricordia. E outra no lugar do Cazal, que hé 
de Santa Luzia. E ambas estão dentro da mesma freguezia e 
são do povo. E a ellas nam concorre rumagem alguma. 15. A 
maior abundancia de frutos que recolhem e cultivam os mo-
radores da terra são senteio, milham, milho miudo e painso, 
e feijam e vinho verde. E tem dos mais legumes e frutas da 
terra. 20. Nam tem correio proprio, e se valem do da villa de 
Arrifana de Souza, que dista desta freguezia huma legoa. 21. 
Fica distante esta freguezia da cidade do Porto, que hé a ca-
pital do bispado, sinco legoas e da cidade de Lisboa, capital do 
Reino, sincoenta e sinco legoas. 26. Nam padeceo pela Meziri-
cordia de Deos, ruina alguma no Terremoto do anno de mil e 
setecentos e sincoenta e sinco. E nam há mais de que possa in-
formar a Vossa Excelencia Reverendissima no particular dos 
interrogatorios contheudos neste papel. Figueiras 15 de Abril 
de 1758. De Vossa Excelencia Reverendissima menor subdito, 
Jozé Teixeira de Magalhães2.

2. MEMÓRIA PAROQUIAL DE FIGUEIRAS: TRANSCRIÇÃO
1. Na Provincia de Entre Douro e Minho fica a freguezia do 
Salvador de Figueiras, que pertence ao bispado do Porto, 
no termo e comarca da mesma cidade, e sita no concelho de 
Aguiar de Souza. 2. Tem esta freguezia três cazas, duas no 
lugar de Figueiras, e hua no lugar de Além de Baixo, que per-
tencem à Honra de Sobrosa, de que hé donatario o Senhor In-
fante Dom Pedro. E toda a mais terra hé de Sua Magestade 
que Deos guarde. 3. Tem vezinhos duzentas noventa e seis 
pessoas e fogos cento e vinte e quatro. 4. Está situada entre 
montes baixos, em hua ribeira ou valle, nas fraldas dos mes-
mos. E por essa rezam se nam descobre dele povoassam al-
guma, mais que a freguezia de Sam Joam de Covas, que hé 
do Arcebispado de Braga, com quem parte esta freguezia e se 
devide o bispado. 5. e 6. Está esta paroquia no meio das aldeas 

1 CARDOSO, Cristiano; SOUSA, Luís - "Catálogo epigráfico de Lousada: 
primeiros resultados", in Oppidum: revista de história, arqueologia e 
património, nº 8, ano 9. Lousada: Câmara Municipal, 2015, pp. 89-90.
2 IAN/TT, Memórias Paroquiais, vol. 15, memória 72, fls. 457-460; 
CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique; BORRALHEIRO, Rogério 
– As freguesias do Distrito do Porto nas Memórias Paroquiais de 1758: 
Memórias, História e Património. Braga: Ed. Autor, 2009, pp. 309-310.



28

SU
PL

EM
EN

TO
3. TOPONÍMIA, PATRIMÓNIO E PERSONALIDADES

3.1 TOPONÍMIA
Denominação (antiga-1758/atual) Nota etimológica/Referências bibliográficas/Observações
Além de Baixo Topónimo de cariz geográfico, possivelmente associado à topografia do terreno. Expressa usualmente distância relativamente a um determinado ponto de referência, por exemplo a um 

casal, a um curso de água, etc., mas neste caso considera-se ter que ver com a distância ao centro da freguesia.
Além de Sima/Além de Cima Ver o anotado acima.
Almedina Tem origem no árabe al-madinâ, «a cidade». Em Portugal a variante do vocábulo «Almedinha» aparece documentado pelo século XIV em diversa documentação3. 
Cazal/Casal Topónimo frequente, abundantemente documentado na Idade Média. Por casal entende-se uma unidade agrícola composta pela habitação e por outras estruturas como a adega e lagar, celeiro ou 

palheiro, cortes para animais e lojas para recolha de alfaias agrícolas. Trata-se da composição rural que melhor caracteriza a exploração da terra no entre Douro e Minho.
Figueiras Fitotopónimo indicador da presença abundante na zona de figueiras. Ainda assim, o autor não põe de parte que tal palavra possa relacionar-se com a presença de tal árvore de fruto 

ou mesmo tendo origem no apelido pessoal. 
Fogassas/Fogaças Fogaças, tributo, pagamento, obsequio, é uma espécie de tributo pago ao senhorio por meio de um bolo de pão que seria cosido sob o fogo do borralho da lareira4.
Gandera/Gandra Gandra é a evolução fonética do vocábulo Gândara. Trata-se de um fitotopónimo derivado da presença de vegetação rasteira que pode ser composta por tojo, esteva, etc..
Lavandeira Parece ser indicativo de que no local em outros tempos se lavava roupa, talvez pela existência de uma represa ou levada de água corrente na qual eram colocadas pedras planas em 

posição oblíqua para servirem de lavadouros. Existe ainda a possibilidade de associar-se à presença de uma ave insectívora popularmente conhecida por lavandeira (Motacilla alba). 
Afastamo-nos desta opinião para reforçar a de ter sido um lavadouro, pois que será no termo latino «lavandaria» onde plausivelmente radica aquele étimo, que na fonética portuguesa 
se pode comprovar5.

Muinho/Moinho A palavra moinho tem a sua origem no latim «molinum». Trata-se de um local onde existiu ou terá existido uma unidade de transformação de cereal, sendo esta provida de um engenho 
movido a água ou a vento. Neste caso a unidade seria por certo um moinho de rodízio, de que não subsiste qualquer memória.

Plicaria/Pelicaria Tendo em conta a origem etimológica do étimo, somos levados a considerar tratar-se de um topónimo que aponta para a presença naquele local da freguesia de Figueiras uma estrutura 
relacionada com o tratamento e/ou curtimenta de peles.

Pombal Desconhecendo-se totalmente a sua existência presente, deverá relacionar-se com a existência no local de uma construção destinada a abrigar pombos. 
Quinta Topónimo com grande representatividade um pouco por todo o país. Terá origem no latim «quintana». Tem sentido predial, terreno de semeadura6.
Quintam/Quintã Propriedade usualmente murada ou cercada de muros ou sebes, tendo como principais aptidões a agricultura de semeadura e a vitivinicultura. Compõe-se ainda de casa de habitação 

e de unidades de apoio à atividade agrícola. Em Portugal parece fixar-se na toponímia durante os séculos IX e XI7.
Ribeiro Do ponto de vista etimológico vem do latim «riparius». Em Figueiras tem este topónimo origem pela proximidade do lugar a um pequeno regato afluente do rio Mezio que atravessa a freguesia.
Sendam/Sendão Nome monotemático com raiz em «Sinda», «Senda», já documentado em outros quadrantes geográficos nas Inquirições Afonsinas de meados do século XIII8. 
Sol Ao contrário de muitos topónimos, que revelam que os locais são detentores de favorável exposição solar, tais como o de «Solheiro», que dá na atualidade nome a um lugar de Figueiras, 

o vocábulo «Sol» deve ser entendido em razão da similitude da representação gravada num bloco granítico de duas cruzes da Ordem de Malta que popularmente foram entendidas 
como representações do astro-rei. 

3 MACHADO, José Pedro - Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa. 2ª ed., Vol. I. Lisboa: Livros Ho-
rizonte/Confluência, 1967.
4 PEIXOTO, Pe. Francisco A. – “Louzada: sua ori-
gem e antiguidades”, in «Jornal de Louzada», nº 
410, de 13.06.1915, p. 1.
5 Idem, ibidem, nº 412, de 27.06.1915, p. 1.
6 A. de Almeida Fernandes – Toponímia Portuguesa: 
exame a um dicionário. Arouca: Associação para a 
Defesa da Cultura Arouquense, 1999, p. 502.
7 FERNANDES, Maria Alice; CARDEIRA, Esperança 
– “Notas sobre toponímia portuguesa medieval”, in 
Monografia 11, Revista Galega de Filoloxía. A Co-
ruña: Universidade da Coruña, p. 156.
8 PIEL, Joseph M. (1939) – “Os nomes germânicos 
na toponímia portuguesa”, in Boletim de Filologia, 
Tomo VI (fasc. 1-2): Lisboa: Imprensa Nacional, pp. 
329-350.
9 CARDOSO, Cristiano – “História e Património das 
Freguesias”, in As Ruas e Freguesias de Lousada. Bra-
ga: Publitrabalho Edições, 2008, pp. 61-62.

3.2 PATRIMÓNIO
3.2.1 CAPELA DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA

Edifício de planta retangular, de nave única, com sacristia adossada ao pano 
lateral Norte. Telhado de duas águas, com cruzes nos remates da empena e 
motivos ornados a encimar as pilastras cantonais. Vãos moldurados em pe-
dra granítica, especialmente os das janelas e o do portal. Localizada no lugar 
do Ribeiro, esta capela de invocação a N. Sra. da Misericórdia é de origem 
bastante recuada, remontando a um momento anterior ao ano de 1623, pois 
aparece mencionada no «Catálogo dos Bispos do Porto» como tratando-se 
de um edifício público. Daquela data não chegou até nós qualquer vestígio 
do edifício construído, em razão de a capela ter sido alvo de uma profunda 
remodelação durante a segunda metade do século XVIII, bem patente no 
atual desenho arquitetónico que podemos colocar adentro da influência 
do barroco tardio9. Não renegamos a existência de fontes documentais que 
permitam colmatar os hiatos temporais da "vida" desde templo religioso que 
gostaríamos de ver esclarecidos, mas de momento não nos foi possível loca-
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3.2.2 CAPELA DE SANTA LUZIA
A última morada documentada da capela de Santa Luzia é 
apontada para o lugar do Casal. Porém, a inscrição do Penedo 
do Sol é esclarecedora da existência de uma ermida consa-
grada a Santa Luzia originalmente erigida naquele local, isto 
é, em área muito próxima do mencionado penedo. O padre 
Francisco Peixoto, nos seus artigos do princípio do século XX, 
já havia desmontado a lenda perpetuada na tradição popular 
e apresentado uma primeira leitura e interpretação para a re-
ferida epígrafe12. Frei Heitor de Santa Maria, pároco do Salva-
dor de Figueiras, apresentado pelo balio de Leça a 13 de junho 
de 1548, mandou, logo nesse ano, construir, crê-se que à sua 
custa, a referida ermida, não sendo conhecidos, contudo, o 
rendimento afeto à sua fábrica. Terá sido, com efeito, a falta de 
recursos que a conduziu quase à ruína, conforme se depreen-
de do Auto de Petição para mudança da capela a favor de José 
Ferreira Leal e de sua mulher Josefa de Meireles Freire, datado de 
19 de fevereiro de 1733. Aos suplicantes foi concedida licença 
para desmontar o que restava da capela e traslada-la para a 
sua quinta do Casal. Ainda nesse mesmo ano a obra estava 
concluída e foi emitida licença para 
se proceder à bênção pelo pároco da 
freguesia13. Na Casa ou Quinta do 
Casal são alguns os elementos arqui-
tetónicos da desaparecida capela de 
Santa Luzia que ali se encontram reu-
tilizados, designadamente um silhar 
contendo gravada a cruz da Ordem 
de Malta, uma carranca, o remate su-
perior do campanário e umas bases 
quadrangulares onde repousa uma 
cruz e dois pináculos piramidais14.

10 CARDOSO, Cristiano; SOUSA, Luís - Idem, 2015, p. 93.
11 MOURA, Augusto Soares – Lousada Antiga: das origens à primeira República, 2ª Parte – Das Freguesias. Lousada: Ed. de Autor, 2009, p. 262.
12 PEIXOTO, Pe. Francisco A. – “Louzada: sua origem e antiguidades”, in «Jornal de Louzada», nº 411, de 20.06.1915, p. 1.
13 Auto de Petição...,1733; SILVA, J. C. R. da – As capelas públicas de Lousada, Vol. II. Tese de Seminário. Porto: Univ. Portucalense, 1997 (Poli-
copiada), p. 136; MOURA, Augusto Soares – idem, p. 263.
14 SOUSA, Luís; CARDOSO, Cristiano – “Catálogo Epigráfico de Lousada: Epígrafe do Penedo do Sol (Figueiras)”, in Revista Municipal (Suple-
mento de Arqueologia, março), Ano 14, Nº 106. Lousada: Câmara Municipal, 2013, p. 4.

lizar. Seja como for, o objetivo das intervenções que deduzi-
mos concretizadas entre a primeira metade do século XVII e a 
segunda metade do século XVIII tiveram o intuito de preser-
var quanto possível o edifício e devolver a decência do culto.
O lintel colocado sobre as ombreiras da porta norte da ca-
pela ostenta uma inscrição datada de 1636 mandada lavrar 
pelo abade André Marques de Almeida, que se deverá re-
portar a um dos momentos de reforma da capela. Admiti-
mos que se possa tratar de uma combinação de duas inten-
ções: um registo de uma reforma arquitetónica patrocinada 
pelo abade, associada a um voto ou promessa feito por frei 
André Marques de Almeida10. Augusto Soares de Moura 
considerou que esta inscrição estaria a datar a construção 
da capela11, porém, a natureza do granito e de acordo com os 
comentários adiantados, mostram tratar-se de uma epígrafe 
de um templo anterior. O mesmo autor adianta que a data 
contida na inscrição é 1656. A errónea leitura do numeral 
«5» levou a adiantar em 20 anos as obras ali realizadas, que 
julgamos adveio da dificuldade na interpretação do numeral 
«3», em parte devido ao leve sulco executado pelo lapicida.

FIGURA 2
Fachada da capela 
de Nossa Senhora 
da Misericórdia.

FIGURA 3 Cruz de 
empena e pináculos da 
capela de Santa Luzia 
reutilizados no portão 
da Casa do Casal.


