
Resumo

A conquista do território compreendido entre os rios Tejo 
e Sado na segunda metade do século XII contou com a 
participação das forças da Ordem de Santiago. Não obs-
tante alguns avanços e recuos em todo este processo, 
a presença dos freires de Santiago foi fundamental no 
controlo militar e administrativo de um espaço tido como 
crucial para o avanço sobre o restante território do sul 
de Portugal, bem como para a salvaguarda e atalaia da 
região lisboeta.

O reconhecimento da participação da milícia de Santiago 
nesta empresa encontra-se plasmado nas várias cartas de 
doação régias a ela concedidas, colocando sob sua admi-
nistração localidades como Almada, Palmela e Sesimbra. 

Esta comunicação tem, pois, como objectivo demonstrar 
a importância da participação da Ordem de Santiago em 
todo o processo de conquista deste território, centrando-
se a análise nas vertentes bélica e administrativa da sua 
acção. Neste contexto, importará destacar o controlo 
efectivo e os incentivos ao repovoamento de praças-fortes 
como Almada, Sesimbra e, fundamentalmente, Palmela.

Neste contexto, haverá também que reflectir sobre o 
emaranhado jurisdicional existente nesta região, onde 
Coroa, Cabido (Lisboa), Ordem e primeiras organizações 
concelhias disputam espaços, limites e primazias nem 
sempre bem definidos.

Por último, importará perceber em que medida a presença 
física da Ordem, com as suas infra-estruturas, castrais e 
religiosas, e respectiva comunidade humana influenciará 
o povoamento e a organização espacial e social do terri-
tório em análise.

Abstract

The conquest of the territory between the rivers Tagus and 
Sado in the second half of the 12th century, took place with 
the participation of the order of Santiago. Despite some 
advances and setbacks throughout this process, the pre-
sence of the friars of Santiago was instrumental in military 
and administrative control of an area considered critical 
to the advancing on the remaining territory of the South 
of Portugal, as well as for the safety and guard of Lisbon.

The recognition of the participation of the militia of Santia-
go in this undertaking is enshrined in several letters of regal 
donation granted to the Order by putting under its admi-
nistration places such as Almada, Palmela and Sesimbra.

This communication therefore has the objective of 
demonstrate the importance of the participation of the 
order of Santiago in the whole process of conquest of this 
territory by focusing the analysis on military and adminis-
trative aspects of its work. In this context, it is important to 
highlight the effective control and incentives to restocking 
strongholds like Almada, Palmela and Sesimbra.

In this context, it should also be given atention to the 
existing jurisdictional tangle in this region, where Crown, 
Canon (Lisbon), Order and early council organisations 
contend for spaces, limits and preferences not always 
well defined.

Finally, it is important to realize the extent to which the 
physical presence of the order, with their infrastructure, 
military and religious, and their human community will 
influence the settlement and the Organization of the 
territory in question.
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1. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA E 
ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Traçar o quadro da presença da Ordem de San-
tiago na Península de Setúbal no período em 
análise é uma empresa difícil, sujeita à pouca 
documentação coeva que nos chegou, aos dados 
indirectos de outra tanta, e às considerações, 
sempre de complicada ponderação, dos dados 
oferecidos pela cronística medieval muitas vezes 
posterior aos acontecimentos em estudo.

Neste sentido, importa frisar que nem os próprios 
contornos da primeira conquista cristã da penín-
sula, por D. Afonso I, estão ainda bem definidos, 
permanecendo algumas dúvidas relativamente à 
cronologia da incorporação das praças-fortes de 
Almada, Palmela, Coina e Sesimbra, bem como 
ao povoamento dos lugares de Canha, Setúbal 
e Belmonte.

1.1. Contorno geográfico

Em termos geográficos, o território em análise 
é de fácil cartografia uma vez que é delimitado 
na quase totalidade do seu perímetro pelo ele-
mento aquífero: a Norte o rio Tejo, a Oeste e a 
Sul o oceano Atlântico e a embocadura do Sado 
na baía de Setúbal, sendo a Este circunscrito, 
grosso modo, pela ribeira de Canha. Aliás, este 
último elemento corresponderá sensivelmente à 
divisória eclesiástica entre as dioceses de Lisboa 
e Évora (MENDES, 2010: pp. 182-184).

1.2. A conquista do território (1147-1165)

Em Outubro de 1147 as forças cristãs encabeçadas 
por D. Afonso I conquistavam Lisboa. Durante o 
cerco à cidade, alguns cruzados ter-se-ão dirigi-
do a Almada arrasando a vila, sendo que alguns 
autores consideram este o momento da primeira 

conquista da localidade (MENDES, 2010: p. 45).2 
De seguida, a cronística medieval indica-nos que 
Sintra e Palmela terão sido tomadas sem qual-
quer combate – a primeira negoceia a entrega da 
vila, e a segunda é encontrada já abandonada 3. 

Sem existir qualquer menção às tomadas de Ses-
imbra e mesmo de Coina neste período, temos 
apenas informação relativa à tomada de Alcácer, 
circunscrita ao período de 1158-1160 – data ainda 
incerta em virtude das fontes existentes 4.

E aqui entramos em terreno algo movediço.

A cronística informa-nos que estando o rei em 
Alcácer há 5 anos, consideremos a título indica-
tivo o período acima equacionado, teria tomado 
conhecimento da fragilidade defensiva de Sesim-
bra, posto o que para lá se dirige, conquista e de 
seguida fá-lo também em Palmela. Poderemos 
considerar que relativamente a Coina, teria tam-
bém sido tomada neste hiato, existindo mesmo a 
possibilidade de a fortaleza estar já abandonada 
e as suas gentes refugiadas em Sesimbra, ou de a 
sua conquista ter passado à margem dos relatos 
coevos 5.

1.3. Consolidação do território (1165-1184)

Dos anos seguintes não ficou qualquer registo 
relativo à península. É provável que D. Afonso 
I tenha procurado estabelecer população em 
núcleos defensivos estratégicos, como sejam 
Almada, Palmela e Sesimbra, locais que serviriam 
quer como atalaias sempre vigilantes quer como 
primeiro ponto de defesa militar de Lisboa. 

Não obstante, temos informação, algo tardia 
contudo, que remete para a já mencionada recu-
peração de Palmela, a 24 de Junho de 1165 e do 
facto de D. Afonso I a ter mandando povoar de 
novo 6.

2 Na Crónica de 1419 refere-se que na sequência da conquista de Lisboa, alguns dos estrangeiros que nela participaram acabaram 
por ficar em Portugal, colonizando algumas terras, nomeadamente Almada: Crónica de Portugal de 1419, ed. Adelino de Almeida 
Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 50.

3 A Conquista de Lisboa aos Mouros. Relato de um cruzado, ed. Aires do Nascimento, Lisboa, Vega, 2001, p. 141.

4 O Livro de Linhagens do Conde D. Pedro coloca-a em 1158, Portugaliae Monumenta Historica,  Nova Série – Livro de Linhagens 
do Conde D. Pedro, vol. II, t. 1, Lisboa 1980, p. 126; enquanto que a Crónica de 1419 sugere o ano de 1160, Crónica de Portugal de 
1419, ed. Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 58.

5 A Crónica de D. Afonso I de Duarte Galvão coloca estas conquistas em 1165, GALVÃO, Duarte, Chronica do Muito Alto e Muito Escla-
recido Principe D. Affonso Henriques Primeiro Rey de Portugal, Lisboa Occidental, Oficina Ferreyriana, 1726, cap. 39, pp. 51-54.

6 COSTA, António Carvalho da, Corographia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal, t. III, Lisboa, Oficina 
de Valentim da Costa Deslandes, 1712, pp. 303-309.
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Cinco anos mais tarde, D. Afonso I outorga o Foral 
dos Mouros Forros de Lisboa, Almada, Palmela e 
Alcácer 7. Este documento protegia uma comuni-
dade tida como essencial para o desenvolvimento 
local, nomeadamente ao nível do trabalho agríco-
la, e a sua fixação permitiria mesmo mover efec-
tivos cristãos para os palcos militares, mantendo 
na retaguarda uma população que apesar de 
respeitar um credo diferente garantiria o habitar 
e sustento permanente dos lugares.

Ao nível das localidades de menor dimensão, exis-
te a possibilidade de D. Afonso I ter outorgado 
cartas de povoamento a Canha e a Setúbal, pre-
cisamente em zona de fronteira do território em 
estudo, nos seus extremos Nordeste e Sudeste 
da península, respectivamente. Os dados disponí-
veis são uma vez mais escassos, imprecisos e de 
datação tardia. Para Canha, é Pinho Leal (LEAL, 
1873-1890) que nos sugere um foral dado por D. 
Afonso I em 1172, e que entretanto desaparecera. 
Em relação a Setúbal é António Carvalho da Costa 8 
que refere que em 1170 D. Afonso I teria manda-
do povoar Setúbal com gentes de Palmela 9.

Por outro lado, o Livro dos Forais Novos de Entre 
Tejo e Odiana 10 menciona no prólogo a cada foral 
a existência das cartas anteriores. Tanto para 
Canha como para Setúbal os forais respectivos 
sugerem que a primeira carta teria sido dada por 
D. Afonso I 11. Esta informação reveste-se ainda de 
maior credibilidade quando analisamos os textos 
dos forais novos de Palmela, Almada, Sesimbra e 
Coina 12, onde a indicação relativa à primeira carta 
outorgada está correcta.

Em suma, a aceitar estes dados, estamos no 
entanto em crer que as cartas outorgadas por D. 

Afonso I seriam não de foral, propriamente ditas, 
mas sim de povoamento, um pouco à imagem 
do que sucederia em Sesimbra em 1199, procu-
rando fixar às localidades de menor dimensão e 
de anexação recente população que garantisse 
o desenvolvimento, defesa e subsistência desse 
território.

É neste contexto que se dá a entrada da Ordem 
de Santiago em território português. 

Em 1172 a ordem militar recentemente criada em 
Cáceres é agraciada com os castelos de Monsan-
to e Abrantes – a vila é-lhe doada em 1173/1174 
(OLIVEIRA, 2005: p. 476; MATTOSO, 2006: p. 
281) – e com a vila de Arruda (OLIVEIRA, 2005: p. 
476). A Ordem era, pois, fixada junto à linha do 
Tejo, juntando-se ao controlo de uma região já 
protegida pelos freires do Templo e do Hospital.

No contexto da península de Setúbal, a Ordem de 
Santiago começa a desempenhar o seu papel no 
desenvolvimento e defesa deste território tam-
bém nesta cronologia. Ainda antes de 1175 – uma 
vez que já é mencionada na bula de Alexandre III 
de 3 de Julho de 1175 13 –, Almada, a par de Alcá-
cer, é doada aos santiaguistas.

O que se passa no período seguinte, até 1184, 
é também um terreno incerto. Em 1180 (26 de 
Julho) 14, no pedido feito pelo Mestre da Ordem, 
Pedro Fernandes, ao papa Alexandre III de con-
firmação dos bens da milícia, não encontramos 
qualquer menção a bens localizados em Portugal. 
Esta evidência poderá dar razão aos que defen-
dem que após 1179 a Coroa portuguesa teria 
confiscado os bens previamente doados à Ordem 
em virtude da guerra com Leão, na qual a milícia 

7 ANTT, L. 4 Inquirições D. Afonso III, fol. 8; publicação e estudo mais recente: BARROS, Maria Filomena, “Foral dos mouros 
forros – 1170”, in Os forais de Palmela – Estudo crítico, Palmela, CM-Palmela, 2005, pp. 9-45.

8 COSTA, António Carvalho da, Corographia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal..., t. III, Lisboa, 
Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1712, p. 289.

9 Para além deste dado, a segunda referência mais antiga a Setúbal consta do texto da Crónica de 1419, e remontando a circa da 
década de 1180, quando se dá o confronto entre a frota de D. Fuas Roupinho e as galés mouras, junto a Sesimbra, referindo-se 
o rio Sado como o “Rio de Setúbal”: Crónica de 1419 e Crónica de 5 Reis de Portugal, pp. 127-128.

10 ANTT, Leitura Nova, L. 45, mf. 1025.

11 ANTT, Leitura Nova, L. 45, mf. 1025, fols. 86 e 91 (respectivamente).

12 Palmela: D. Sancho I; Almada: D. Sancho I; Sesimbra: D. Sancho I; e Coina: doação da Ordem de Santiago a Santos; ANTT, 
Leitura Nova, L. 45, mf. 1025, fols. 73, 76, 97 e 88 (respectivamente).

13 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 1, fols. 1-3v.º, pp. 65-70, e doc. 285, fols. 304-308 pp. 532-537; 
no primeiro documento a referência a “Almodouvar” será um erro de cópia, uma vez que a referência a essa localidade sob 
domínio cristão é anacrónica para a data, e no doc. 285 já é referida como “Almodona”, uma derivação de “Almadana”: Almada.

14 MARTÍN, Jose Luis, Origenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1974, doc. 110, pp. 293-294.
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alinhou do lado dos leoneses (OLIVEIRA, 2005, p. 
476; MENDES, 2010, p. 49).

1.4. Perda, recuperação e reorgani-
zação do território (1184-1190)

Esta situação, contudo, não teria durado muito, 
pois em 1184, 17 de Novembro (MENDES, 2010: p. 
67) 15, num privilégio do Papa Lúcio são referidas 
Almada e Alcácer entre os territórios da Ordem 
de Santiago, pelo que uma nova doação teria sido 
efectuada, pelo menos, meses antes.

Porventura, esta nova doação viria no contexto 
da primeira incursão almóada que voltou a recuar 
a linha de fronteira – exceptuando Évora –, em 
direcção ao Tejo. Terá sido uma recompensa pelo 
auxílio dos freires de Santiago na reconquista 
desse território, e um meio de colocar nas suas 
mãos o controlo de um espaço territorialmente 
homogéneo tido como crucial na consolidação 
do domínio e avanço cristãos rumo ao sul de 
Portugal.

Assim se explica a doação de 1186 (28 de Outu-
bro) 16 feita por D. Sancho I à Ordem de Santiago 
das vilas de Alcácer, Palmela, Almada e Arruda.
Neste mesmo período, e recuando até ao seu 
início, temos indicação também para o mês de 
Novembro de 1184 da doação de D. Afonso I das 
igrejas de Coina a Bernardo Mendes, cónego da 
Sé de Lisboa 17. Esta doação era concedida em 
virtude desse cónego ter povoado o castelo de 
Coina, provavelmente em consequência da já 
referida primeira invasão almóada.

Sobre esta mesma povoação, a meio caminho 
entre Almada-Sesimbra-Palmela, a Crónica de 

Portugal de 1419 refere que teria sido povoada 
entre 1185-1211, período durante o qual Palmela 
e, já fora do território em análise, Montemor-o-
Novo teriam visto também o seu povoamento 
potenciado 18.

No mesmo sentido, em 1188, no codicilo ao seu 
primeiro testamento 19, D. Sancho I contribuía 
também ele para a reconstrução dos muros de 
Coina, reforçando assim a importância deste 
local, certamente arrasado em 1184 20. 

Relativamente a Palmela, é também sintomático 
deste contexto de retoma da vila a concessão 
do foral que lhe é feita em 1185 (Março) 21, com 
o intuito expresso de a “restaurar e povoar” 
(“uolumus restaurare atque populare Palmelam 
quem a sarracenis abstulimus”).

O mesmo princípio norteou a outorga do foral de 
Almada em 1190 (Agosto) 22.

Por outro lado, entre 1185 (6 de Dezembro) e 1186 
(data incerta), D. Dulce, esposa de D. Sancho I, 
confirma o foral dos mouros forros de Lisboa, 
Almada, Palmela e Alcácer 23, porventura também 
consequência do ataque muçulmano do ano ante-
rior, procurando proteger uma comunidade então 
tendencialmente antagonizada pelos cristãos.

1.5. Reconquista definitiva do território 
e sua assimilação pela Ordem de San-
tiago (1191-1217)

Contudo, os esforços concertados da acção régia, 
da milícia de Santiago e do cabido de Lisboa, diri-
gidos para a consolidação deste território viram-
se novamente gorados com a segunda investida 
almóada de 1190-1191.

15 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 154, p. 291; Francisco Mendes coloca esta doação em 1185.

16 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, nº 7, 2006, doc. 121, p. 238; doc. 120, p. 237; doc. 117, pp. 234-235; doc. 127, pp. 
244-245; Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, ed. António Aguado de Cordova, Alfonso Aleman y Rosales, José Lopez 
Arguleta, Madrid, 1719, pp. 164-165.

17 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 154, p. 291; Documentos Medievais Portugueses – Docu-
mentos Régios (1095-1185), vol. I, t. 1, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1958, doc. 355, p. 479.

18 Crónica de Portugal de 1419, ed. Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 84.

19 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 31, pp. 49-51.

20 Aliás, a Crónica de 1419 refere que durante o reinado de D. Sancho I (1185-1211) o rei teria mandado povoar o castelo de Coina 
– que à data da Crónica se denominava “Coina a Velha” –, assim como Palmela e Montemor-o-Novo: Crónica de Portugal de 
1419, ed. Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 84.

21 SILVA, Manuela Santos, “Foral de Palmela – 1185”, in Os forais de Palmela – Estudo crítico, Palmela, CM-Palmela, 2005, pp. 47-79.

22 Foral de Almada – 1190. Album documental e iconográfico, Almada, Câmara Municipal de Almada, 1991, pp. 17-35.

23 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 224, p. 329.
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Em 1191 os castelos de Palmela, Coina e Almada 
são conquistados e destruídos pelos muçulma-
nos. Aliás, a queda de Alcácer, imediatamente 
anterior a estas outras, teria criado, a acreditar na 
cronística, um sentimento de medo na população 
da península de Setúbal que ter-se-ia resguarda-
do em Lisboa. Inclusive para Palmela, as fontes 
árabes referem-nos que a saída da sua população 
foi negociada com o miramolim 24.

Não obstante, as conquistas almóadas foram 
efémeras, conseguindo as forças de D. Sancho 
I, auxiliadas, de certo, pelas da Ordem de San-
tiago, recuperar este território 25, refugiando-se 
os almóadas em Alcácer, onde iriam cimentar a 
sua posição até à sua conquista definitiva pelos 
cristãos em 1217.

A partir de então a Ordem terá assumido para si a 
função de administrar todo o território da penín-
sula a partir da praça-forte de Palmela. É a partir 
deste período que as fontes nos fornecem infor-
mações objectivas em maior quantidade sobre 
oficiais da Ordem nessa vila, encontrando-se já 
em 1193 (1 de Fevereiro) 26 o seu comendador D. 
Soeiro Rodrigues, que se teria mantido no cargo, 
pelo menos, até 1195 27.

Inclusive, o convento da Ordem localizar-se-ia 
aí, sendo prior D. Cristóvão (1 de Fevereiro de 
1194) 28, porventura o mesmo Christoforum Porto-

galensis que em 1187/88 29 era também prior-mor 
do convento de Palmela. Já teria falecido em 
1195, data em que surge Frei Pedro como prior 
do mesmo Convento.

Já no final deste período, encontramos D. João 
Fernandes, em 1210, 9 de Dezembro, (GOMES, 
2012, p. 274) 30 no cargo de comendador de Pal-
mela, sendo que em 1217 esse mesmo ofício era 
desempenhado por D. Martim Barregão 31.

Relativamente às restantes localidades da penín-
sula, sabemos que Sesimbra só seria doada à 
Ordem de Santiago em 1236 (CONDE, 2003: p. 
266; NOGUEIRA, 1991: pp. 29-39) 32, e desconhe-
cemos as datas em que Belmonte – em 1207 já 
teria um forte construído pela Ordem 33 –, Canha 
e Setúbal são colocadas sob administração da 
milícia, sendo que esta lhes outorga forais, res-
pectivamente, em 1235 34 e 1249 35, reforçando 
assim o seu domínio sobre as mesmas.

2. ESTRATÉGIAS DE POVOAMENTO

2.1. A malha jurisdicional

Como acabámos de ver, o processo de conquis-
ta, consolidação da ocupação e organização da 
malha administrativa da península de Setúbal 

24 Crónica de Portugal de 1419, ed. Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 101.

25 ADSetúbal, 12/437/pt. 22/22 (PT/ADSTB/PSS/APAC/L/1169).

26 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 167, fols. 143v.º-144, pp. 310-311; doc. 168, fols. 144-144v.º, 
pp. 311-312. Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 64, pp. 100-101.

27 ANTT, Mitra Patriarcal de Lisboa, L. 18, fol. 34.

28 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 167, fols. 143v.º-144, pp. 310-311; doc. 168, fols. 144-144v.º, 
pp. 311-312. Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 64, pp. 100-101.

29 MARTÍN, Jose Luis, Origenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1974, p. 156.

30 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 197, pp. 303-304. Deverá tratar-se 
do mesmo João Fernandes que o professor Saúl Gomes identificou no obituário de S. Vicente de Fora (BPMPorto, Cod. 707, 
Santa Cruz, 84, fol. 23v.º)..

31 PINA, Rui de, Crónica de D. Afonso II, Lisboa Ocidental, Oficina Ferreyriana, 1727, p. 21; Crónica de Portugal de 1419, ed. Adelino 
de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 107; Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, ed. António 
Aguado de Cordova, Alfonso Aleman y Rosales, José Lopez Arguleta, Madrid, 1719, pp. 66-67.

32 ANTT, Mestrados, fols. 171-171v.º e 179v.º-180; ANTT, Gavetas, 5, mç. 1, nº 18. Não obstante a documentação remanescente 
indicar este ano de 1236 como o da doação da vila e padroado de Sesimbra à Ordem de Santiago, outros dois autores indicaram 
datas anteriores para esta outorga: 1223 (CONDE, Manuel Sílvio, “Sesimbra, sobre a costa do mar (séculos XII-XIII)”, p. 266) e 
1226 (NOGUEIRA, Bernardo de Sá, “Memórias sobre a Ordem de Santiago no Tombo Velho da Vila de Sesimbra – A jurisdição 
de Coina (1330-1363), in As Ordens Militares em Portugal, Palmela, CM-Palmela, 1991, pp. 29-39.

33 ANTT, Chancelaria de S. Vicente, cx. 46, mç. 1, nº 33.

34 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 264, fols. 240-242, pp. 468-471.

35 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 279, fols. 284v.º-285v.º, pp. 514-515.
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pautou-se, sobretudo, em função da cadência 
bélica vivida nesse período. De facto, a região é 
conquistada e reconquistada por quatro vezes – 
1147, 1165, 1184 e 1191 –, o que não terá ajudado 
à consolidação de um poder senhorial efectivo 
sobre o espaço, nem à fixação local de população 
que o desenvolvesse e criasse as bases para o 
sustento duradouro do território.

Não obstante, a importância estratégica da 
região, na vanguarda da defesa de Lisboa e do 
processo de conquista do sul do Gharb, contribuiu 
para que várias entidades procurassem dar o seu 
contributo ao desenvolvimento e sustentação 
desse espaço.

À proa temos, como seria de esperar, a Coroa. 
Para além da componente militar da sua acção, 
concedeu, no período central da nossa análise 
– 1147-1217 – pelo menos quatro cartas de foral: 
mouro forros de Almada e Palmela (1170) 36, 
Palmela (1185) 37, Almada (1190) 38 e Sesimbra 
(1201) 39. 

Todos estes documentos parecem encerrar em 
si mesmos preocupações distintas em relação a 
cada povoado. Relativamente ao primeiro, referi-
mos já a preocupação latente com a segurança e 
manutenção da comunidade muçulmana, essen-
cial que seria para o desenvolvimento local, uma 
protecção que lhes garantiria, inclusive, alguma 
autonomia uma vez que lhes permitia elegerem 
alcaides para as suas comunas, serem protegidos 
face aos abusos de cristãos e judeus, sendo que 
em 1217 D. Afonso II lhe acrescenta a isenção de 
prestação de aposentadoria 40.

Claro está que todas estas salvaguardas pres-
supunham uma contrapartida para o rei, que 
garantiria a arrecadação de impostos per capita 
anuais, nomeadamente a alfitra e o azoque, 
bem como a dízima de todo o trabalho, e ainda 

o adubo das vinhas do rei e a venda dos figos e 
azeite do monarca.

Por outro lado, os forais de Palmela e de Ses-
imbra, o primeiro saído da primeira invasão 
almóada, e o segundo já em pleno processo 
de consolidação territorial, denotam outro tipo 
de preocupações. É-lhes outorgado o foro de 
Évora/Ávila, característico de vilas de fronteira, 
sendo que o seu texto, que apesar de decalcado 
desse modelo deveria corresponder a uma rea-
lidade local objectiva, sugere uma organização 
concelhia ainda incipiente, ou pelo menos uma 
realidade económica e política distinta do que 
veremos, por exemplo, para Almada. Neste sen-
tido, as menções a oficiais locais são diminutas, 
referindo-se apenas a existência do meirinho, do 
juiz, do saião e do procurador.

Ainda neste contexto, é significativa a menção à 
obrigatoriedade dos cavaleiros irem ao fossado 
pelo menos uma vez ao ano, obrigação que não 
existe em Almada.

De facto, em Almada, a que é concedido um foral 
do tipo de Lisboa/Santarém, observa-se uma rea-
lidade distinta onde a complexidade económica, 
comercial e administrativa é claramente distinta 
das duas anteriores, facto visível, desde logo, no 
aparato do oficialato local, onde encontramos: 
meirinho, saião, almotacé, mordomo, alcaide, 
alcaide-menor, porteiro do alcaide, adaís, alvazis 
e relegueiros. No mesmo sentido, a ausência 
das mesmas obrigações ao nível militar denota 
a vertente mais económica e comercial da vila.

Para além destes textos foralengos, temos ainda 
a doação da vila de Sesimbra em 1199 a povoado-
res francos (SOUSA, 1989: pp. 38-52) 41, onde se 
denota a preocupação régia em fixar população 
na península, nomeadamente na sua orla costeira 
onde serviria de atalaia, vigiando as incursões de 

(CUNHA, 1642: fol. 78v.º)

36 BARROS, Maria Filomena, “Foral dos mouros forros – 1170”, in Os forais de Palmela – Estudo crítico, Palmela, CM-Palmela, 
2005, pp. 9-45.

37 SILVA, Manuela Santos, “Foral de Palmela – 1185”, in Os forais de Palmela – Estudo crítico, Palmela, CM-Palmela, 2005, pp. 47-79.

38 Foral de Almada – 1190. Album documental e iconográfico, Almada, Câmara Municipal de Almada, 1991, pp. 17-35.

39 Portugaliae Monumenta Historica – Leges et Consuetudines, vol. I, fasc. IV, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1864, pp. 
515-517.

40 Portugaliae Monumenta Historica – Leges et Consuetudines, vol. I, fasc. III, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1863, pp. 
396-397.

41 ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 1, nº 3. Esta doação aos francos insere-se no processo longo de doações a elementos 
vindos de França ao longo da segunda metade do séc. XII.
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piratas muçulmanos, nomeadamente aquelas que 
partiam de Alcácer.

Recordando o que já referimos anteriormente, é 
ainda possível que D. Afonso I tivesse outorgado 
cartas de foral, ou simples doações como a de 
1199 aos francos, a Canha e a Setúbal, com o 
intuito de povoar estes locais e reforçando a linha 
de fronteira Este e Sul da península.

Para além disto, é de realçar uma vez mais no âmbi-
to da acção régia, o intento de refazer os muros 
de Coina (1188 42), a “renovação” de Palmela 
(1190-1191) de que faz menção a Crónica de 1419 43, 
ou mesmo o repovoamento potenciado pelo rei 
da vila de Palmela em 1205, sugerido por Carvalho 
da Costa 44, e ainda os legados testamentários 
de D. Sancho I (1210 45) e de D. Afonso II (1214 46)

Relativamente ao episcopado e à Sé de Lisboa, 
é interessante verificar que os únicos testemun-
hos documentais de que dispomos considerem 
intervenções quer do cónego da Sé de Lisboa, 
Bernardo Mendes, quer do bispo de Lisboa, D. 
Soeiro I, em períodos de pós-ataque muçulmano. 
No primeiro caso temos a já mencionada doação 
de D. Afonso I, em Novembro de 1184, das igrejas 
tuteladas pelo castelo de Coina 47, e no segundo 
caso a autorização do bispo para que a Ordem de 
Santiago pudesse erguer uma igreja no arrabalde 
de Palmela 48.

Se no primeiro se trata de uma acção directa 
dessa entidade, em virtude de ter, anteriormente, 

povoado esse mesmo castelo, no segundo é já 
uma intervenção de carácter indirecto, conce-
dendo a outrem a possibilidade de intervir sobre 
o território – território este, aliás, que era já posse 
da própria Ordem.
 
Quanto à Santa Sé, cabia-lhe sobretudo a tarefa 
de confirmar as doações régias feitas à Ordem de 
Santiago. Não obstante, o primeiro testemunho 
da sua acção surge em 1173, quando o cardeal 
Jacinto, legado do Papa, concede protecção 
apostólica ao bispo de Lisboa e às igrejas de 
Almada, Palmela e Arruda (CUNHA, 1642: fol. 
78v.º) 49. 

Depois disto sucedem-se as confirmações de pro-
priedade, da jurisdição e de doações à Ordem de 
Santiago de 1175 50, 1184 51, 1186 52, 1187 53 e 1217 54.

Por fim, caberia à Ordem de Santiago a adminis-
tração de facto de um território que lhe havia 
sido doado, sim, mas que estava condicionado 
aos textos foralengos outorgados pela Coroa, 
e com as limitações jurisdicionais daí advindas, 
bem como à subordinação eclesiástica a Lisboa, 
nomeadamente no que aos direitos de padroado 
dizia respeito.

Para além das doações já previamente menciona-
das de circa 1175 e de 1186, observa-se também 
a intenção de erguer uma igreja em Palmela em 
1195 e a doação da dízima da adiça – Almada – em 
1210 (9 de Dezembro) 55, ou mesmo a protecção 
concedida pela Coroa à Ordem de Santiago em 

42 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979,  doc. 31, pp. 49-51.

43 Crónica de Portugal de 1419, ed. Adelino de Almeida Calado, Aveiro, Universidade de Aveiro, 1998, p. 103.

44 COSTA, António Carvalho da, Corographia portugueza e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal..., t. III, Lisboa, 
Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1712, pp. 303-309.

45 SOUSA, D. António Caetano de, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, vol. I, Lisboa Occidental, Academia 
Real, 1739, doc. 10, pp. 17-21; ANTT, Gavetas, 16, mç. 2, nº 16.

46 “Testamento de D. Afonso II (1214)”, in História e Antologia da Literatura Portuguesa (séculos XIII-XV), vol. I, pp. 233-234.

47 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 154, p. 291; Documentos Medievais Portugueses – Docu-
mentos Régios (1095-1185), vol. I, t. 1, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1958, doc. 355, p. 479.

48 ANTT, Mitra Patriarcal de Lisboa, L. 18, fol. 34.

49 Papsturkunden in Portugal, ed. Carl Erdmann, Berlin, 1927, (2009), nº 70, p. 272.

50 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 1, fols. 1-3v.º, pp. 65-70.

51 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 33, fols. 4-5v.º, pp. 71-75.

52 Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, ed. António Aguado de Cordova, Alfonso Aleman y Rosales, José Lopez Argu-
leta, Madrid, 1719, pp. 164-165.

53 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 301, fols. 370-373, pp. 595-599.

54 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 301, fols. 370-373, pp. 595-599.

55 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 197, pp. 303-304.
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1217 (27 de Janeiro) 56, atestam a importância do 
papel da milícia na administração desta região.

A crise de 1179/1180 terá sido meramente conjun-
tural, e a necessidade de ter uma entidade que 
propagandeasse o ideal de cruzada em região de 
fronteira, e com experiência comprovada a nível 
militar – não obstante algumas perdas territo-
riais – terão sido fundamentais para que a Coroa 
confiasse de novo na Ordem para senhorear este 
espaço.

Já anteriormente o professor Carlos de Ayala 
Martínez defendeu que seria este papel, o de 
manter vivo o ideal de cruzada, o principal a 
desempenhar pelas ordens militares, pois só isso 
explica, por exemplo, que no caso português e 
após a perda sucessiva da península de Setúbal 
e de Abrantes as mesmas tivessem sido de novo 
doadas à Ordem de Santiago (AYALA MARTÍNEZ, 
2005: pp. 80-81). Não será alheio a este facto a 
outorga de forais por parte da Coroa aos territó-
rios administrados pela milícia, procurando ser o 
poder régio a aplicar os modelos administrativos 
que uma entidade recentemente formada ainda 
não seria capaz de realizar.

2.2. As infra-estruturas de poder: 
as igrejas e os castelos

Um dos elementos que atestam a dinâmica popu-
lacional de uma localidade e/ou região é a sua 
malha eclesiástica. Para o território em análise e 
cronologia em estudo os dados são, infelizmente, 

poucos e de cariz algo indefinido. Na maioria dos 
casos são referências indirectas que apenas ates-
tam a existência singular ou plural de templo(s) 
em determinada localidade.

Assim, dentro das balizas cronológicas em estu-
do, temos:

Ano Local Orago

1173 Almada Indefinido

Palmela Indefinido

1184-11-00 57 Coina Indefinidos

1185 58 Palmela Indefinido

1194-02-01 59 Palmela Indefinido

1195 60 Palmela Indefinido

1201 61 Sesimbra Indefinido

Só posteriormente este mapa se complementa, 
não sendo despiciendo considerar que devam 
remeter, na maioria dos casos, para fundação 
durante o período de que aqui nos ocupamos:

Ano Local Orago

1229 (c.) 62 Palmela Indefinido 63

Almada Santiago

Santa Maria

Sesimbra Santa Maria

Arrábida Indefinido 64

1235-02-00 65 Canha Indefinido 66

1236-10-01 67 Palmela Indefinido 68

1237-08-12 69 Palmela Santa Maria

56 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 68, fol. 62v.º, pp. 172-173.

57 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 154, p. 291; Documentos Medievais Portugueses – Docu-
mentos Régios (1095-1185), vol. I, t. 1, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1958, doc. 355, p.479.

58 SILVA, Manuela Santos, “Foral de Palmela – 1185”, in Os forais de Palmela – Estudo crítico, Palmela, CM-Palmela, 2005, pp. 47-79.

59 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, nº 7, 2006, doc. 179, fol. 151, pp. 322-323; Documentos de D. Sancho I, vol. I, 
Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 71, pp. 109-110.

60 ANTT, Mitra Patriarcal de Lisboa, L. 18, fol. 34; igreja esta que poderá não ter sido erguida nesta data.

61 Portugaliae Monumenta Historica – Leges et Consuetudines, vol. I, fasc. IV, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1864, pp. 
515-517.

62 ANTT, Gavetas, 19, mç. 14, nº 7.

63 “ecclesia”.

64 “oraculum”.

65 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 264, fols. 240-242, pp. 468-471.

66 Menção a clérigos no foral de Canha.

67 Livro dos Copos - Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 125, pp. 241-242

68 Referência ao padroado.

69 Livro dos Copos - Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 123, pp. 239-240; ANTT, Colecção Especial, Bulas, cx. 2, doc. 57
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1237-11-04 70 Palmela Indefinido 71

Alcácer Indefinido 72

Almada Indefinido 73

1252 74 Canha Indefinido

Belmonte Indefinido

Almada Indefinido

Sesimbra Indefinido

Palmela Indefinido

Setúbal Indefinido

1255 Sesimbra Indefinido

Palmela Indefinido

Almada Indefinido

1258 Almada Indefinido

1279 75 Palmela S. Pedro

1320-21 76 Setúbal S. Julião

Santa Maria

Almada Santiago

Santa Maria

Sesimbra Santa Maria

Canha Santa Maria

Alhos Vedros S. Lourenço

Alcochete Santa Maria 
de Sabonha

Palmela Santa Maria

S. Pedro

No mesmo sentido, é importante também a 
presença do convento da Ordem de Santiago na 
vila de Palmela. Por referências ao seu prior, a 
sua existência parece comprovada entre o ano 
de 1185 (Fevereiro) 77 e  de 1187/88 78, sendo pos-
sível que em 1188 tivesse transitado para Alcácer, 
como sugere o texto do codicilo ao primeiro 
testamento de D. Sancho I (FERNANDES, 2009: 
p. 681) 79. Pelo menos em 1194 (1 de Fevereiro) 80, 
o convento já estaria de novo na vila de Palmela, 
comprovando-se a existência do seu prior em 
1195 81, sendo que aí se deverá ter mantido até, 
pelo menos, 1218 (26 de Janeiro) 82, posto o que 
transitaria para Alcácer.

Para uma panorâmica do edificado existente 
na península, nomeadamente o da Ordem de 
Santiago, e para além das menções que anterior-
mente fizemos aos muros de Coina, veja-se, em 
primeiro lugar, o resultado da inquirição régia de 
1220-1221 83:

 -  Almada: castelo;
 -  Palmela: castelo;
 -  Belmonte: castelo.

E, em segundo lugar, a alegação que os freires 
portugueses de Santiago fizeram ao Papa – 
entre 1319-1329 84 –, onde afirmavam que haviam 
construído:

70 ANTT, Gavetas, 5, mç. 1, doc. 20; Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 124, fol. 99, pp. 240-241.

71 Referência ao padroado.

72 Referência ao padroado.

73 Referência ao padroado.

74 Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha, ed. António Aguado de Cordova, Alfonso Aleman y Rosales, José Lopez Argu-
leta, Madrid, 1719, pp. 185-186.

75 ADSetúbal, 12/437/pt. 22-A/70 (PT/ADSTB/PSS/APAC/G/0005).

76 BNLisboa, Secção XIII, Manuscritos (Colecção Pombalina), nºs 177-183, Ms. in-fol. de 90 fols., nº 179.

77 MARTÍN, Jose Luis, Origenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1974, p. 156.

78 ADSetúbal, 12/441/pt. 36/ (PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0008), p. 22.

79 Documentos de D. Sancho I, vol. I, Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 31, pp. 49-51. Aliás, é provável que 
entre 1186-1191, em virtude de vicissitudes bélicas, o convento da Ordem tenha deambulado entre Palmela e Alcácer.

80 Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, nº 7, 2006, doc. 179, fol. 151, pp. 322-323; Documentos de D. Sancho I, vol. I, 
Coimbra, Centro de História da Universidade, 1979, doc. 71, pp. 109-110.

81 ANTT, Mitra Patriarcal de Lisboa, L. 18, fol. 34.

82 Monumenta Henricina, vol. I, Coimbra, Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Hen-
rique, 1960, doc. 29, pp. 54-55.

83 ANTT, Gaveta 1, mç. 2, doc. 18.

84 ANTT, Colecção Especial, cx. 83, mç. 1, doc. 1; Livro dos Copos – Militarium Ordinum Analecta, vol. I, nº 7, 2006, doc. 66, fols. 
53-61, pp. 157-171.
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 -  Almada: castelo;
 -  Sesimbra: castelo, igreja e vila;
 -  Coina: tinham umas casas que queriam reerguer;
 -  Palmela: castelo, igrejas e vila;
 -  Setúbal: vila, igreja e fortaleza;
 -  Canha: vila;
 -  Belmonte: forte.

3. CONCLUSÃO

Em jeito de conclusão, importa antes de mais 
frisar que o processo de afirmação da Ordem de 
Santiago na península de Setúbal não termina 
em 1217/18 com a conquista de Alcácer e avanço, 
inexorável, das forças cristãs rumo ao Algarve. 
A presença dos freires afirmar-se-ia e reforçar-
se-ia ainda mais nas décadas seguintes, nomea-
damente nas duas primeiras. Anteriormente, 
em 1207, e depois mais tarde em 1221, a Ordem 
canalizaria para este território, nomeadamente 
para Palmela, as rendas de Arruda 85 e o legado 
testamentário de D. Afonso II de 100 morabitinos 
do Mosteiro de Santos 86.

Por outro lado, a Ordem outorga os seus primei-
ros forais, dirigidos a Canha (1235) e a Setúbal 
(1249), ambos do foro de Palmela – embora com 
algumas excepções regimentais. Neste intermez-
zo recebe as doações dos padroados de Palmela, 
Almada, Alcácer e Sesimbra (1236) 87, subtraindo 
assim a Lisboa as respectivas prerrogativas ecle-
siásticas. Mesmo em 1297, ao efectuar o escambo 
de Almada por praças algarvias, a Ordem manterá 
o direito de padroado sobre a vila à beira Tejo 88. 
Relativamente a Coina, seria doada ao Mosteiro 
de Santos em 1271 89.

Constatamos assim que a presença da milícia 
espatária na península obedeceu aos ritmos quer 
dos desenvolvimentos bélicos na região quer 
da vontade régia em assimilar a este território 

a presença física e conceptual de uma entidade 
imbuída do ideário cruzadístico, uma presença e 
influência que se originam neste período e que se 
mantêm e acentuam durante toda a Idade Média 
só terminando mesmo já em pleno séc. XIX com 
a extinção das Ordens.
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