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Freguezia de Ceissa. Termo [de] Ourem. 

1. Esta freguezia fica em a provincia da Estremadura, pertence ao bispado de Leiria, e 

a comarca, e termo da villa de Ourem. 

2. He da Serenissima Caza de Bragança, que ao prezente está na Leal Coroa. 

3. Tem quinhentos e quatorze vezinhos, e mil seiscentos e quarenta e oito pessoas. 

4. Está situada em tres ribeiras, e tres montes, da parte do Sul se descobre a villa de 

Ourem, donde dista huma legoa; da parte do Nascente se descobre a freguezia da 

Sabacheira1, que lhe fica pegada, e a freguezia de Rio de Couros, e tambem parte da 

freguezia de Formigais2; da parte do Poente se descobre parte da freguezia do Olival, 

que todas confinam com esta freguezia de Ceissa. 

5. A parochia esta fora do lugar, e comprehende a freguezia trinta lugares, que sam 

Ceissa, Tacouria da Fonte, Tacouria d' Alem, Alqueidam, Oiteiro, Entrevinhas, Cham 

de Maçans, Fontainhas, Alboritel, Togeira, Vallada, Quintas, Coroados, Christovaos, 

Mosqueiro, Pombalinho, Abadias, Cacheirias, Vendas, Cogominho, Sourieira, Valle da 

Cordella, Faletia, Balancho, Barreira, Cazal de Coelhos, Andreis, Pizoes, Pontes, 

Carvoeira. 

6. O seu orago he Nossa Senhora da Purificaçam, cuja igreja tem sinco altares, que 

sam da mesma Senhora, o altar das Almas, o altar do Espirito Santo, o altar de Santo 

Antonio, o altar de Nossa Senhora do Rozario, tem só huma nave, tem huma 

Irman<da>de das Almas do Purgatorio. 
                                                           

1 Termo de Tomar.  
2 Em 1758, do termo de Tomar. Passou para o concelho de Ourém em 1840.  



7. O parocho he cura de aprezentaçam dos mesmos parochianos, terá de renda cento, 

e des mil reis. 

8. Tem esta freguezia as seguintes hermidas, a de Sam Sebastiam dentro do lugar da 

Barreira, a de Santo Antonio dentro do lugar da Cacheiria, a de Sam Miguel ao pé do 

lugar do Balancho, a de Nossa Senhora da Penha de França dentro do lugar da 

Vallada, a de Nossa Senhora do Desterro dentro do lugar de Christovaos, a de Nossa 

Senhora da Ajuda dentro do lugar de Alboritel, e todas pertencem aos moradores dos 

ditos lugares; mas a hermida de Nossa Senhora de Bom Successo dentro do lugar da 

Sourieira, a de Santo Antonio dentro do lugar da Tacouria da Fonte, a de Nossa 

Senhora da Estrella dentro do lugar da Tacouria d' Alem, a de Sam Joam junto ao 

lugar da Vallada em hũa quinta, e todas estas pertencem a pessoas particulares; a de 

Sam Pedro junto à igreja parochial e pertence à fabrica da mesma, a de Nossa 

Senhora da Olalha, que está junto ao lugar das Quintas, e pertence a huma irmandade 

de Nossa Senhora da Salvaçam do lugar de Peras Ruivas da [p. 1686] freguezia da 

Collegiada da villa de Ourem, e a de Sam Bartolameu, que está em huma quinta dos 

religiosos de Sam Bernardo do Collegio de Coimbra. 

9. A Parochial desta freguezia acode em romagem todos os annos a camara da villa 

de Alvayazre no primeiro domingo depois de Dia da Ascensam, e tambem a camara, e 

cabido da villa de Ourem em a segunda oitava da Pascoa da Resurreiçam fazendo em 

louvor da Senhora da Purificaçam hũa festa com sermam e missa cantada, que officia 

hum capitular do dito Cabido, fazendo o officio de diacono o cura da dita igreja, ou 

outro padre em seu nome, e de subdiacono o cura da freguezia de Nossa Senhora da 

Purificaçam do Olival, e he tradiçam que o condestavel Dom Alveres Pereira conde 

que foi da dita villa de Ourem, das batalhas que vencia vinha dar as graças a Nossa 

Senhora da Purificaçam, e se cre deixou esta obrigaçam a dita camara e cabido; 

tambem acode em romagem a mesma igreja todos os annos, mas nam em dia certo, a 

camara da villa de Pombal vindo juntamente o vigario daquella villa, e o vigario da 

freguezia de Santiago da Ribeira de Litem, tambem costuma vir todos os annos em 

romagem huma prossissam da freguezia de Espite, e outra da freguezia das Colmeas 

ambas em o mes de Oitubro. 

10. Os frutos desta terra que os moradores recolhem com mais abundancia sam milho, 

trigo, feijois, vinho e azeite. 

11. Está sogeita ao governo das justiças de Ourem. 

12. Tem huma feira que se fas em dia de Sam Bartolameu, e so ella dura sendo 

captiva. 

13. Serve-se do correyo da villa de Thomar, que dista duas legoas desta terra. 

14. No terremoto de 1755 padeceo ruina em duas cazas, que ja estam reparadas. 



1. Tem esta freguezia tres rios mas sem nome proprio; nasce o que fica a parte do Sul 

por cima da villa de Ourem à parte do Poente nasce o que fica a parte do Norte na 

freguezia de Nossa Senhora da Purificaçam d' Olival tambem de varios regatos, e o 

que corre pello meio nasce na mesma freguezia e da mesma sorte. 

2. Correm todo o anno, excepto sendo este seco, que entam se consomem as [p. 

1687] suas agoas na cultura dos campos. 

3. Correm do Poente para o Nascente, e entrando todos em outro na freguezia de 

Formigais3 tomam para o Sul fazendo o rio Nabam que corre junto à villa de Thomar.  

4. Criam peixes meudos, que pesca livremente quem quer. 

5. As suas margens se cultivam, e tem bastante arvoredo silvestre, e em mais 

abundancia frutifero. 

6. O que corre à parte do Sul tem duas pontes de cantaria, huma onde chamam Cham 

de Maçans na Estrada Real, e outra junto ao lugar de Ceissa, ao pé da igreja 

parochial; tem mais duas de madeira pouco mais acima para o Poente. 

7. O que corre a parte do Norte tem doze moinhos, hum lagar de azeite, e nove pizois, 

o que corre a parte do Sul tem oito moinhos, e quatro lagares de azeite; e o que corre 

pello meio tem sinco moinhos, hum pizam, e dois lagares de azeite. 

8. Os povos uzam livremente das agoas destes rios em quarenta, e oito horas cada 

semana, para cultura dos campos e no mais tempo pagam pençam em algumas 

partes aos senhorios dos moinhos, e em outras partes uzam dellas livremente em todo 

o tempo. 

9. Tem estes rios duas legoas de distancia dos seus nascimento[s] the onde finalizam.  

Esta he a informaçaon desta freguezia de Ceissa e me asignei. Sourieira 31 de Março 

de 1758. 

(Assinatura) O Cura Luis Ferreira Abreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasco Jorge Rosa da Silva. Investigador em História 

                                                           

3 No sítio do Agroal.  






