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Fatima. Termo de Ourem. Numero 29. 

Informaçam da qual se da a mais clara noticia que pode descobrir o Padre Joam 

Pereira parocho da freguezia de Fattima em observancia da vida e poder do 

Excelentissimo Reverendissimo Bispo de Leiria, comendatairo de Ourem. 

1. A freguezia de Fattima he termo da villa de Ourem pertense ao bispado provincia e 

comarca a que pertense a mesma villa. 

2. Pertense ao mesmo senhor a quem pertense a villa de Ourem como explica o 

parocho della. 

3. Tem duzentos e sincoenta e sinco fogos o numero de pesoas he outocentos e 

setenta. 

4. Esta situada em planicie toda cercada de serra valles e outeiros descobren-se della 

alguns lugares da mesma freguezia que sam Mouta, Lombo de Egoa, Aljustrel, Eira da 

Pedra Montello, e Amoreira que distam da parochia hum quarto de legoa. 

5. Nam tem termo seu o lugar da parochia [p. 168] chama-se Fattima tem trinta e 

quatro vezinhos. Lombo da Ovelha tem dois vezinhos. Lombo de Egoa tem treze 

vezinhos. Moutta tem vinte vezinhos. Aljustrel tem dezaseis vezinhos. Eira da Pedra 

tem outo vezinhos. Gesteira tem dezoito vezinhos. Cabeça da Pederneira tem onze 

vezinhos. Chans tem sinco vezinhos. Currais tem tres vezinhos. Buleiros tem trinta 

vezinhos. Machieira tem des vezinhos. Cazal do Farto tem quatro vezinhos. Posso do 

Soudo tem tres vezinhos. Valle de Cavallo tem doze vezinhos. Pedreira tem seis 

vezinhos. Carapeto tem sinco vezinhos. Mouttas tem outo vezinhos. Gaiolla tem quatro 

vezinhos. [p. 169] Valle do Porto tem tres vezinhos. Ramilla tem sete vezinhos. Lomba 

tem tres vezinhos. Alveijar tem quatro vezinhos. Cazal de Santa Maria tem hum 



vezinho. Ortiga tem hum vezinho. Amoreira tem doze vezinhos. Montello tem doze 

vezinhos. 

6. A parochia esta dentro do mesmo lugar de Fattima e consta a freguezia de vinte e 

sete lugares que sam Fattima, Lombo da Ovelha, Lombo de Egoa, Moita, Aljustrel, 

Eira da Pedra, Gesteira, Cabeça da Pederneira, Chans, Currais , Buleiros, Machieira, 

Cazal do Farto, Posso do Soudo, Valle de Cavallo, Pedreira, Carapeto, Moutas, 

Gaiolla, Valle do Porto, Ramilla, Lomba, Alveijar, Cazal de Santa Maria, Ortiga, 

Amoreira, e Montello. 

[p. 170] 7. Nossa Senhora dos Prazeres he o orago da freguezia, tem a igreija quatro 

altares altar-mor em que esta o Santissimo Sacramento Nossa Senhora dos Prazeres, 

e Santissima Trindade, e Sam Gregorio altar de Nossa Senhora do Rozario em que 

esta a imagem da mesma Senhora, Santo Amaro, e Sam Jose e altar de Santo 

Antonio em que esta a imagem do mesmo Santo Sam Sebastiam e Sam Silvestre no 

altar das Almas, em que esta a imagem do Bom Jezuz tem seis irmandades huma de 

Nossa Senhora dos Prazeres, outra do Santissimo Sacramento, outra de Nossa 

Senhora do Rozario, outra das Almas, outra de Santo Antonio, outra de Sam 

Sebastiam. A igreija tem só huma nave. 

8. Tem cura de aprezentação annual a [p. 171] qual pertense ao Cabbido da 

Collegiada de Ourem tem de rendimento outenta mil reis. 

13. Tem sete capellas que sam Nossa Senhora da Ortiga a qual tem tres imagens 

huma de apresentação com o titulo da Ortiga, Sam Vicente Martir e Santa Catarina. 

Tem outra capella particular do lugar das Moittas na qual esta a imagem do Bom 

Jezuz e pertence ao Padre Joze Sebastiam do mesmo lugar tem outra capella 

particular no Posso do Soudo na qual esta a imagem de Nossa Senhora da Esperança 

e pertense a Joam dos Reis do mesmo lugar tem outra capella particular no Cazal do 

Farto na qual esta a imagem de Nossa Senhora do Rozario e pertense a Joam 

Rodrigues do mesmo lugar tem outra [p. 172] capella dentro do lugar de Buleiros que 

pertense ao povo na qual esta a imagem de Santa Barbara tem outra capella junto ao 

lugar de Montello que pertense ao povo na qual esta a imagem de Nossa Senhora da 

Vida tem outra capella no lugar da Moutta1 na qual esta a imagem de Santa Luzia e 

pertense ao povo. 

14. Destas capellas somente a de Nossa Senhora da Ortiga he frequentada pellos fieis 

todos os sabados do anno. 

15. Os frutos que se colhem na freguezia com mais abundancia sam trigo, sevada e 

azeite. 

                                                           

1 Moita Redonda.  



16. Esta sugeita as mesmas justiças [p. 173] a que esta sugeita a villa de Ourem o que 

explica o parocho da mesma villa. 

20. Serve-se do correio de Ourem o qual chega a villa de Ourem a quarta-feira. 

21. Dista da cidade de Lisboa vinte e huma legoas e da cidade de Leiria capital do 

bispado tres legoas. 

23. Ha na freguezia hum posso no lemite de Buleiros que a agoa delle he tam crua 

que nam coze cebolla. 

26. No terramoto de mil setecentos e sincoenta e sinco so alagaram nesta freguezia 

humas cazas as quais agora sam ja reparadas e outras padecerão alguma ruina e de 

resam do mesmo teor. 

[p. 174] 1. No fim desta freguezia para a parte do Nascente esta huma serra que se 

chama a Serra d' Aira a qual divide o termo de Ourem do termo de Torres Novas e he 

tam alta que dizem estando o tempo claro se ve della a torre de Sam Vicente da 

cidade de Lisboa, e as torres da igreija de Nossa Senhora de Nazareth que dista da 

mesma serra sete legoas e he tam comprida que dizem começa pello reino de Fransa 

treze legoas. 

7. Nesta freguezia no lemite da Machieira ha uma canteira2 de pedra branca da qual 

sahem todas as pedras necessarias para a Collegiada da villa de Ourem. 

8. A maior abundancia que tem esta [p. 175] freguezia he de alecrim e nam tem 

plantas speciais e se cultiva em algumas partes e a maior abundancia que colhem os 

moradores deste termo he trigo sevada, e azeite. 

10. A qualidade do temperamento della he salutifero3. 

11. Nesta terra ha creaçoens de gados meudos4 mas em pouca abundancia. 

12. Tem huma lagoa sem specialidade alguma mais que conservar agua todo o anno e 

serve de grande utilidade para os gados beberem. 

Joam Pereira cura nesta parochial de Fatima declaro que tudo o que fica declarado he 

o que pude averiguar desta freguezia conforme os interrogatorios e por verdade me 

assigno. Fatima 12 de Abril de 1758. 

(Assinatura) O Cura Joam Pereira. 

 

 

 

 

Vasco Jorge Rosa da Silva. Investigador em História 

                                                           

2 Pedreira.  
3 Saudável.  
4 Em 1758, a expressão «gados meudos» era utilizada para designar os caprinos e ovinos.  












