As terras que com
mpõem o Concelho
C
d
de Gaia, a que SAN
NTO AND RÉ DE CA
ANIDELO
O
pertence, já existiam
m no períod
do neolíticco e têm fo
orte implan
ntação da rromanizaçã
ão, como o
provam in
nstrumenttos de ped
dra polida e picos asturienses
a
s, encontraados entre
e Canidelo
o
(Lavadorees) e Valad
dares.
Dezenas de mamoa
as falam do períod
do megalítiico; cerâm
micas marccam o do bronze e
os castros são
s indícios da Idadee do Ferro.
numeroso
Serão os romanos que, a pa
artir do sééc. 1, organ
nizam e romanizam
m as popullações doss
castros. N
Não é desconhecida a existênciia de um castro
c
em Canidelo, como o co
omprova a
sua topon
nímia.
Os muçullmanos tam
mbém porr cá andarram, com o docume
entam nom
mes bem marcantes:
m
Almeara o
ou Alumiarra, Alvites e mesmo M
Meiral ou Moiral.
M
Contudo a história documentada pela eescrita é co
oeva do iníício da nosssa nacion
nalidade. E
mostra, co
omo o afirm
ma o douto
o investigaador, Dr. Joaquim An
ntónio Gon
nçalves Gu
uimarães, a
importânccia das gen
ntes e terrras do pad
droado da Igreja de Santo
S
And
dré, muito cobiçadass
por várioss poderoso
os locais e,, por isso, passadas de mão em
m
mão, ao lo
ongo dos sééculos.
A primeiira destas transacçõ
ões surge numa escritura de
d
3.2.1124, p
pela qual João
J
Mend
des e sua eesposa Marria Sarazin
na
doam ao bispo D. Pedro, do
o Porto, e ao Cabido
o da Sé do
d
Porto, o p
padroado da
d Igreja de
e Santo An
ndré de Can
nidelo:
"Eu João Mendes (M
Midiz, no original)
o
e minha mu
ulher Mariia
Sarrazina (Sarrazin
nis) ao sen
nhor bispo
o portucaleense Pedro
o,
doamos o padroado da Igreja de
d Santo A
André de Ca
anidelo".
Em Maio
o de 113
32, Elvira Nunes, mulher de
d Suariu
us
Fromarigu
ues, imporrtante fida
algo da Terrra de San
nta Maria, e
os filhos d
doam ao Mosteiro
M
de
e Grijó os d
direitos que têm sobrre

a Igreja d
de Santo André
A
de Canidelo,
C
ffacto confirrma-do po
or Remígioo Muniz, prefeito
p
da
a
província Portucale,, Bernardo
o, bispo de Coimbra e Hugo, bisspo do Portto.
Gonçalo M
Mendes, em
m 1145, ve
ende um caasal em Allmeara (Alumiara) aoo Mosteiro
o de Grijó,,
por 15 mo
orabitinos.
Em 1147, afirma um
m cruzado inglês,
i
de p
passagem por
p Portuccale, que ass areias do
o Cabedelo
o
são mediccinais e com
m elas se cobrem
c
os doentes, antes
a
dos banhos
b
do mar, e até
é um bispo
o
aí curou a lepra.
Gonçalo M
Mendes qu
ue acima re
eferimos, vvende, em 1152,
1
por 50
5 "módioss" e 3 moa
abitinos, ass
suas vilíass de Vaízen
na (Várzea)) e Almearra aos cóneegos de Grij
ijó.
O filho dee Elvira Mu
uniz, Nuno
o Soares e a mulher Elvira
E
Gom
mes legam aao Mosteiro
o de Grijó,,
em 1156, propriedades sitass em Várzzea e
Almeara e que foram
m de Mome
enduz Odo
oriz.
A troco d
de 30 mara
avedis, é doada,
d
por João
Midiz, ao
o bispo po
ortucalense
e D. Pedro
o III,
por esta m
mesma altu
ura, metad
de do padrroado
da Igreja d
de Santo André
A
de Ca
anidelo.
Em 1171, Pedro Goeestes, padrroeiro da IIgreja
de Canideelo, doa pa
arte do pad
droado ao b
bispo
do Porto e ao Cabido da Sé; em
m 1209 rep
pete a
doação, aagora totall, com a co
ondição d e um
seu filho ser nomea
ado cónego
o e depois ficar
com o dito
o padroado
o.
D. Afonso
o III, em 12
255, no foral conced
dido à
Vila de G
Gaia, doa-lhe, entre outros luggares,
Canidelo (quomod
do dividit cum terrmino
coimbria vos (Coim
mbrões) et de Canideello e
Almeara ((Alumiara)).
Nas Inqu
uirições de D. Dinis, é pertençça de
Pedro Afo
onso Ribeirro e pouco povoada, o que
aliás sucedia, nessa época, em todo o paíís.
Há, nessee período, um
u abuso dos direito
os do padrroado, refe
erido no Ceensual do Cabido da
a
Sé do Porrto, em quee os filhos de D. Rod
drigo Afonso Ribeiro iam pousaar habitua
almente na
a
Igreja, con
ntra o quee determin
nava a doaçção feita por
p seu paii à referidaa sé. O Reii Lavradorr
reprime taal atitude. (Em Fortu
unato de A
Almeida, História da Igreja em Portugal, vol.
v 1, pág..
106).
Curiosam
mente, o co
onde João Afonso, co
om direito
o a aposen
ntadoria noo Mosteiro
o de Grijó,,
será uma das testem
munhas do casamento
o de D. Ped
dro com Do
ona Inês.
No reinad
do de D. Affonso IV, a quinta dee Canidelo está na po
osse dos Cooelhos, Joã
ão Coelho,,
cavaleiro, e o sobrin
nho do me
esmo nomee que a irã
ão doar ao
o Infante D
D. Pedro, seu
s amigo,,

como o teestemunha
a um docum
mento lavrrado no Mosteiro
M
de S. Francissco, em 10
0 de Junho
o
de 1352.
Quando to
omei possee da paróq
quia de Can
nidelo, em
m 17 de Nov
vembro de 1991, muiitos alunoss
das escolaas me entrevistaram sobre a esstadia da desditosa
d
Dona
D
Inês d
de Castro, na Quinta
a
do Paço, lligada à Igrreja Paroqu
uial.
Confesso que, nessa
a altura, issso me parrecia ser ap
penas mais uma lend
da, das im
mensas quee
correm em
m vários momentos
m
da
d nossa lo
onga histórria de na-cionalidadee das mais antigas da
a
velha Europa.
Com o rod
dar do tem
mpo, fui-me informan
ndo e, ao ler mestress da históriia, como o Professorr
Doutor An
ntónio Vassconcelos, na bem e struturada
a obra sobrre a "míseera e mesq
quinha quee
depois de morta foi rainha" - "Inês
"
de Caastro", 192
28 -; o estu
udo - "Amoores de D. Pedro
P
e D..
Terras da Lourinhã,
L
de Gaia e d
de Coimbrra", 1966, de
d J. T. Moontalvão Machado;
M
e
Inês, em T
tam-bém "o Concellho de Can
nidelo de D
D. Pedro e D. Inês - 1984 - doo Prof. Drr. Joaquim
m
António G
Gonçalves Guimarãess, assim co
omo marav
vilhosos arrtigos publ
blicados no
o mensário
o
de Canideelo, "Pênd
dulo", por autores daa classe do Dr. Fran
ncisco Barrbosa da Costa
C
e dee
Abílio Lop
pes, fui-me convencendo de q
que a linda
a e infeliz Inês, de faacto, viveu
u, uns doiss
anos, no paço de Canideelo, escond
dida da ira
a
de D.
D Afonso IV.
I
E há documen
ntos e facttos que dã
ão razão a
a convicção
o, como vam
mos ver.
esta
O primeiro
p
é a doaçãão dos Coelhos quee
refeerimos e que nos levva a conclu
uir que D..
Ped
dro desejav
va fixar um
m lugar calmo para a
sua amante, dado
d
que jáá não era se
eguro o da
a
Lou
urinhã e pouco ccómoda a estadia
a
temporáriia noutros locais do Norte.
N
De notar ainda quee, dois dia
as após a eescritura com
c
os am
migos Coelh
hos, D. Pe
edro doa o
referido p
padroado a D. Inês, re
enunciand
do a ele, no total.
O nome d
de Quinta do
d Paço - anteriorme
a
ente era apeenas a Quiinta de Can
nidelo - pa
arece ainda
a
indicar, reealmente, a estadia do
d par régio
o, na mesm
ma.
Segundo a opinião de
d Montalv
vão Machaado, D. Ped
dro e D. Inê
ês devem tter vivido no
n Paço dee
Canidelo, desde o início
i
de 1352
1
até ao
o fim de 1353,
1
e aí deve ter n
nascido a Infanta
I
D..
Beatriz, su
ua filha.
Segundo p
parece, em
m 1 de Jane
eiro de 13554, talvez tenha
t
sido o casamen
nto dos do
ois, na vila
a
de Bragan
nça e, passa
ado um an
no, em 7 dee Janeiro de
d 1355, a bela
b Inês vaai morrer no
n Paço da
a
Rainha, em
m Coimbra
a - a célebrre Quinta d
das Lágrim
mas -.
D. Pedro, mesmo ap
pós a mortte da sua m
mulher, nã
ão esquece Canidelo. A 23 de Outubro
O
dee
1360, isen
nta os mora
adores de Afurada
A
". ..que é perrtença da minha
m
quin
nta de Caniidelo..." dee
pagarem ffinta e talh
ha à... minh
ha vila de G
Gaia...

Pouco deepois, arren
nda um lu
ugar de reeguengo da"...
d
quintta régia dee Canidelo
o..." a seiss
homens q
que o tinham povoado
o, o que ind
dica a preo
ocupação de
d fixar gen
nte nesta te
erra.
No ano sseguinte, arrenda
a
a um certo
o Domingo
os e sua mulher doois casais,, sitos em
m
Lavadoress, pela rend
da anual de 16 alqueiires.
O ponto m
mais alto da sua acttuação em
m Canidelo é a criaçã
ão do seu concelho, por carta
a
escrita em
m Coimbra - 30 de Novembro d
de 1363 - e a pedido dos homen
ns bons do
o povoado,,
com as m
mercês e reegalias pró
óprias, com
mo eleger juizes, ter jurisdiçãão civil e criminal
c
e
cadeia pró
ópria. Foi o 3.º Conce
elho da maargem sul do
d Rio Dou
uro.
Em 2 de A
Abril de 13
366, confirrma o privvilégio de 1363,
1
e o mesmo
m
faz em 22 de
e Junho dee
1366, com
m a concesssão de ter selo próprrio, com ass armas de
e Portugal (Reais) e o nome dee
Canidelo n
nele inscrito.
Em 17 de Janeiro de
d 1367, esttando D. P
Pedro quasse
no fim do
os seus diias, no seu
u testamen
nto, orden
na
que entreeguem aos filhos da Infanta IInês que fo
oi
sua mulheer, a quintta de Caniidelo e tud
do o que fo
oi
dela.
D. Fernan
ndo, em 3 de Marçço de 1368
8, confirm
ma
Canidelo como con
ncelho e, em 3 de Ab
bril, mand
da
entregar a terra à sua
s meia-irmã, D. B
Beatriz, filh
ha
de D. Inêss.
Mas o meesmo monarca extingue o conccelho, em 6
de Abril d
de 1375, vo
olvendo a sua tutelaa ao Juiz de
d
Gaia, certtamente po
or influência de D. Leeonor Telees,
por causaa de a cunhada, D.. Beatriz, não quereer
assistir ao
o seu casam
mento.
D. Beatriiz viveu em
e
Canide
elo, onde parece teer
nascido em
m 1352 ou 1353; mass como succedeu a seu
us
irmãos, D
D. Dinis e D.
D João, te
eve de se rrefugiar em
m
Castela, eem 1377, fugindo
fu
à vingança
v
d
da pérfida D. Leonor Teles, e ai se caso
ou com D..
Sancho, irrmão do Reei Henriqu
ue II.
Com a saíída de D. Beatriz,
B
Can
nidelo vai tter novos destinatário
d
os.
D. Fernan
ndo, a 14 de
d Setembrro de 13811, entrega as
a quintas de Canideelo e da Affurada, do
o
almoxariffado de Gaia, ao vassalo Afonso
o Gomes da Silva, com
m todas ass rendas e pertenças,,
em idênticcas condiçções às da posse
p
da In
nfanta D. Beatriz.
B
Inconstan
nte como era,
e
o mesm
mo rei, do
oa, em 19 de
d Janeiro
o do ano seeguinte, a quinta dee
Afurada a Vasco Go
omes de Abreu,
A
apessar dos prrotestos de
e Gomes d
da Silva e, em 20 dee
Outubro d
do mesmo ano, estan
ndo em Alfe
feizerão, co
onfirma que o primeirro fica com
m Canidelo
o
e o segund
do com Afu
urada.
Afinal, a p
posse das terras conccedidas aoss dois vai ser sol de pouca dura..

A crise de 1383 levva-os a tomar o parrtido do rei castelha
ano, D. Jooão I, e a perder ass
doações. O Mestre de
d Aviz, po
or carta dee 2 de Abril de 1384,, concede a Lourenço Mendes,,
criado da Infanta D.
D Beatriz, pelos
p
bonss serviços prestados
p
ao reino, a doação que
q renova
a
Novembro
o de 1385.
em 12 de N
A Quintaa não era só uma propriedaade de cu
ultivo, mass um latiifúndio, co
om várioss
quilómetrros, até ao Douro e ao Oceano
o, abrangendo os lug
gares de A
Afurada e Lavadores,
L
,
sendo porr isso muito
o cobiçada
a.
Talvez tam
mbém pela sua gran
ndeza, o sseu dono que
q acima referimoss teve de vendê-la
v
a
Fernão dee Sá, filho de
d João Ro
odrigues dee Sá, comp
panheiro de D. João I no cerco de Lisboa,,
na batalhaa de Aljuba
arrota e ou
utras, e con
nhecido por Sá das Ga
alés.
Esta vend
da foi ratifiicada pelo Rei Eloqu
uente, D. Duarte,
D
em 18 de Jun
nho de 143
34 e por D..
Afonso V,, a 7 de Ma
aio de 14511, com os p
privilégios concedido
os por D. P
Pedro I, co
omo a livree
elei ção de juíízes, dispen
nsa de paggamento de
d fintas e
talh
has, isenção
o de serviçço militar, eetc..
Curriosamentee, os "Sás" não tinham
eites como
o
m sido ace
alcaaides do Po
orto, de on
nde eram ooriundos e,
e por isso,,
proccuraram obter os várrios priviléégios para Canidelo
C
e
Gaiaa.
O B
Bispo do Porto,
P
confforme o C
Censual da
a Mitra dee
14555, faz valerr o seu dire
eito sobre o padroado
o da Santo
o
And
dré de Canidelo, passsando a suaa visitação
o a ser feita
a
pelo
o Arcedíago de Oliveiira do Dou
uro.
No foral que D. Manuell I dá a Viila Nova de Gaia em
m
8, diz-se que
q
o Cassal del-reyy anda arrrendado a
1518
Fern
não Fernan
ndes, por meio
m
maraavedi e vintte e quatro
o
reaiis.
Os direitos so
obre a Igrreja de Caanidelo são
o trocadoss
pelos de S
Santa Mariia de Gulpiilhares e aaquela fica pertença dos
d Cónegoos de Grijó
ó que, com
m
isso ficaraam a ganh
har, pois Canidelo
C
eera, nessa altura, ta
axado em 130 librass por ano,,
quando M
Mafamude o era por 50, Avintees por 70, Santa Marrinha por 4
400 e Vala
adares porr
100. Canidelo pagavva, por ano
o, ao Bispo
o do Porto,, 27 alqueires de triggo, 27 de ce
evada e 20
0
de milho.
Pela Casaa do Fojo
o, como se
e pode co
omprovar pelas "Orrdens da D
Divisão do Generall
Hamilton
n", assinada
as pelo enttão chefe d
da família Saavedra, José Pintoo da Cunha
a Godinho
o
Saavedra,, as Invasõ
ões France
esas aqui tiiveram a sua
s acção e o quarteel general das forçass
anglo-porrtuguesas; o irmão e os filhos de D. Jossé foram ajudantes
a
de campo de várioss
generais ingleses, peela sua vale
entia e ain da por fala
arem o ingllês e outroos idiomas.
O Liberallismo e oss seus ma
aus momen
ntos de lu
uta também
m passaraam por Ca
anidelo. O
Marechal Saldanha,, amigo dos Saavedraas, foi aquii armado cava-leiro e ajudante de campo,,
por D. Jossefa Nevill, senhora da
d Casa do
o Fojo.

No cerco do Porto (1832-34),
(
foi nela o quartel geeneral do exército
e
reaa-lista. Ro
ompidas ass
linhas, oss liberais dirigiram--se logo à Quinta do
d Fojo e assassinarram dois frades do
o
Convento da Pieda
ade, aí esscondidos; estão enter-rados junto aoss muros da
d quinta..
Também D. José Sa
aavedra e uma
u
sua irrmã, apesa
ar de não te
erem querrido ensang
guentar ass
oram poupados ao fu
uzilamento pela interrvenção do
o
suas espadas em luttas fratrici-das, só fo
irmão Tom
más, barão
o de Saaved
dra, oficial das tropass liberais.

Em 1847, esteve esta
acionado na
n quinta d
do Fojo o coronel
c
Jossé Maria M
Magalhães, com o seu
u
nfantaria, à espera daa Convençã
ão de Gram
mido, assin
nada entre o Generall
Regimentto 10 de In
da Junta, César de Vasconcelo
V
os, e o gen
ne-ral Casteelhano Con
ncha, em 330 de Junh
ho daquelee
m a qual se pôs termo às guerrass liberais.
ano e com
Canidelo, através do
os tempos, passou d
de mão em mão, desd
de as origeens; como vimos, na
a
posse régiia, de partiiculares, do bispado do Porto e do seu ca
abido, dos cconventos de Grijó e
do Pilar (C
Cónegos Regrantes
R
de
d Santo Aggostinho ou
u Crúzios), dos marqqueses de Abrantes.
A
O cura dee Canidelo
o era, quan
ndo depend
dente do Mosteiro
M
da
d Serra doo Pilar, ap
presentado
o
com a ren
nda de 120$
$000 réis.
A propósiito do dito mosteiro, é importan
nte saber que
q os seuss Cónegos ttinham, na
a paróquia
a
de Canideelo, uma brévia
b
ou casa de fférias, loca
alizada na Quinta d
de S. Paio,, perto da
a
Afurada, llugar já refferido em documento
d
os do séc.X
XIII.

A casa é m
magnífica; foi transfformada no
o séc. XIX
X, tempo de
e neo-góticco. Tem atté guaritass
para vigiar a barrra; da tra
aça primittiva pouco
o ou nada
a resta, p
pois até um
u
portall
renascenttista foi ven
ndido e lev
vado para a Quinta da
a Conceiçã
ão, em Mattosinhos.
Ao lado exxiste a Cap
pela de S. Paio,
P
constrruída por Gaspar
G
Bra
aga, em 156
68, transfo
ormada no
o
séc. XVIIII e restaura
ada nos an
nos 80, com
m a ajuda do povo e da autarqu
uia, sob a orientação
o
o
uguração desta
do arquiteecto Manu
uel Magalh
hães. A inau
d
últim
ma fase foii em 24 de
e Fevereiro
o
de 1985, com a preesença do Senhor D
D. Domingo
os de Pinh
ho Brandãão, bispo auxiliar
a
do
o
Porto.
Como curriosidade, lê-se
l
nos liivros de R
Receita e Despesa (1, fi. 21 v.) d
do Mosteiro da Serra
a
do Pilar q
que o custo da capela foi de 22 m
mil reis, co
ontando com a alvenaaria, e fora
am dados a
Gaspar dee Braga, no
o começo da
d obra, do
ois mil reis..
A imagem
m do márttir S. Paio,, padroeiro
o da capella, custou 4 mil reiss; como fo
oi feita em
m
Coimbra, o seu tra
ansporte custou
c
700
0 reis; a douração
d
e a encarrnação cusstou mil e
duzeentos reis.
Ond
de pára essa imagem valiosa?! Andará
A
em
m
mão
os particulares ou fooi roubada
a? É que a
existtente na ca
apela é dee terracota,, recente e
sing
gela.
Os cónegos venderam
v
a quinta em 14 dee
vembro de 1767; volltaram a comprá-la,
c
,
Nov
por contrato a 7 de Junh
ho de 1768.
Em 25 de Setembro d
de 1936, as Irmãss
Obla
atas do Co
oração de Jesus adq
quiriram a
Casa
a e a Quintta e aí tiverram o seu noviciado..
Actu
ualmente mantêm uma Creche,
C
e
exerrcem uma
a profícuaa acção apostólica
a
naqu
uela povoa
ada comun
nidade.
de Afurad
Foi em S
S. Paio, qu
ue se fixarram os prrimeiros habitantes
h
da, como refere um
m
documentto da altura
a da descoberta do B
Brasil:
"se pagarãão os pesccadores que
e pescarem
m no arinh
ho da furad
da, homde chamam Sam
S
Payo,,
abaixo de Gaia, no fundo
fu
de Sa
anta Catariina".
Os primeiros pesca
adores fora
am: José d
da Silva do
o Mar, Fra
ancisco Goomes Rem
melgado, oss
Ferreirinh
has, os Fa
anecas e os Fanelas que conseguiram o aforamen
nto dos te
errenos do
o
Município
o a preçoss módicos. Também,, nessa alttura, veio Manuel Piinto Pinha
al que deu
u
inicio à co
onstrução da capela de Afurad
da, concluída em 189
94 e serviu
u de Igreja Paroquiall
até 10.7.19
955. A prim
meira escola oficial n
no tempo da
d Repúblicca foi em S
S. Paio. Ficcou célebree
a acção do
o Prof. Cossta e Silva (o
( Brigadissta).
Poucas reeferências se
s conhece
em, após o séc. XVI, além das já
j indicadaas, mas Canidelo foi-se desenvvolvendo e hoje é um
ma metróp
pole muito povoada e em francco desenvo
olvimento,,
contudo aainda com algumas ca
arências.

A Casa d
da Junta que,
q
em breve será ampliada,, situada no
n centro da Terra,, perto do
o
cemitério e da futurra Nova Igrreja, no luggar de Chouselas, é obra dos en
ntão compo
onentes da
a
Junta de Freguesia,, Bernardin
no de Barrros Júnior, António Gonçalves
G
de Castro
o e José dee
quem se deeve ainda a feitura daas escolas de
d Lavadorres e do Visso.
Sousa, a q

Apêndice 1
ua Sinóptiica, elaborrada por G
Gonçalves Guimarães
G
s, José Anttónio Afon
nso e Raúll
Uma Tábu
Solia Pratta, em O FORAL
F
DE GAlA DE 1255", dá--nos algun
ns preciosoos dados re
eferentes a
datas imp
portantes da
d história de Gaia e portanto de Canidello que, noss primeiro
os factos aíí
referidos, não falam
m de Canide
elo, nessa aaltura um lugarejo pouco
p
povooado, sobre
emodo noss
primeiross momento
os.
Em 22 do século 1, a X Legião Gémina esstá sediada
a em Astorga.
No século
o II, Calem
m é mencio
onada, no itinerário do Impera
ador Anton
nino, como
o a última
a
estação d
da estrada
a romana de Lisboaa a Braga
a e que passava
p
peelos actua
ais Quatro
o
Caminhoss.m 456 - Séc. V - Idácio
I
no C
Chronicon
n, Espanha
a Sagrada, T. IV. locca-lizada o
Portucale locum, na
a margem direita
d
do D
Douro e o Portucale
P
castrum,
c
n
na esquerda
a.
o VI (569--582), o documento
d
552 doLiiberFidei - Livro da Fé - de Teodemiro
T
o
No século
determinaa os limitess da diocesse portucallense, a no
orte do rio Douro; e o mesmo Teodomiro,
T
,
no Paroch
hiale, referee que Portu
ucale castrrum antigu
uum - Portu
ucale, casttelo antigo - pertencee
à Diocesee de Coimb
bra, e porttanto o terrritório
de Canideelo.
Daqui nassce um differendo en
ntre os bis pos de
Coimbra e do Portto que vaii arrastar--se por
mo se pode
e constatarr pelas
vários sécculos, com
bulas 'Egrregias quon
ndam," do Papa Pasccoal II,
de 15 de A
Agosto de 1115,
1
pela qual
q
a dioccese do
Porto vai até aos lim
mites do rio
o Antuá, naa Terra
de Santa Maria (a
actual Vila
a da Feiraa) e a
"Provision
nis nostraee" de 1253, que confirrma os
referidos llimites.
Em 922, dá-se a fundação do Mosteeiro de
Grijó que estará ligado, muitas
m
veezes, a
Canidelo.
1140 - Fu
undação, pelo bispo do Porto, de um
convento de empa
areda-das, no Mon
nte da
Meijoeira, actual Seerra do Pilar; este no
ome só
aparece no século
o XVII; também lhe é
atribuído o nome dc
d S. Nicollau; no sécc. XVI,
dá-se a fundação
o, no loccal do an
nterior
mosteiro das empa
aredadas, do
d Mosteiiro dos

Cónegos Regrastes de Santo Agostinho, ou Crúzios, muito ligados a Ca-nidelo cujo
padroado deles dependeu, algumas vezes e que fundaram em S. Paio uma sua colónia de
férias, como referimos noutro lugar.
No foral de D. Dínis à Villa de Gaia, em 1288, o velho Burgo passa a chamar-se Vi lia Nova
de Rey.
No séc. XIV - 1317, 1338, 1384-, nos reinados de D. Dínis e D. João I, há referências a Villa
de Gaya e Villa Nova e às Igrejas de Santa Marinha e de Gaya.
Em 1385, o castelo de Gaia é destruído pela população do Porto.
No século XIX - 1834- termina a divisão administrativa entre conce-lho de baixo - Villa
Nova - e concelho de Cima - Gaya -.
No cartulário Baio-Ferrado - 1145, 1152, 1156 - encontram-se refe-rências a Alumiara
(Almiara) ou Almenara.
Em 1145 - Cartulário Do Baio Ferrado do Mosteiro de Grijó - faz-se a confirmação de venda
de um casal por 15 morabitinos - o morabitino é uma moeda em oiro, cunhada pelos
almorávidas (muçulmanos) e que foi, mais tarde, usada pelos reis portugueses -; casal é
uma comunidade de explora-ção, com uma casa de habitação, um jardim, um quintal e
parcelas agricultá-veis; a sua origem é romana.
A circulação monetária e a de artefactos fazia-se pela "Stracta Maurisca", sucessora da via
romana que ligava Lisboa a Braga e antecessora da estrada n.º 1 - passava pelos Quatro
Caminhos? -.
Em 1152, surge a "Karta de Almenara" que trata da venda, feita por Gon-çalo Mendes aos
Cónegos do Mosteiro de Grijó, de metade das propriedades pelo valor de 50 módios - era
uma medida de capacidade com cerca de 350 litros; o módio grande pesava 800 quilos e o
pequeno 250 - e três morabiti-nos e um cavalo na Várzea (Vila da Feira) e Almeara.
Em 1156, aparece novamente Almeara, por causa de um legado de Nuno Soares e Elvira
Gomes, sua mulher, ao mosteiro de S. Salvador de Grijó e que tinha sido peryença de
Nomenduz Odoris.
Na história de Canidelo e, em vários dos seus documentos, fala-se do Bayo Ferrado e do
Livro Preto de Grijó.
Julgo, por isso, útil uma explicação do que são.
Ambos são fólios (livros com folhas), onde os frades do Convento dos Cónegos Regrantes
do Convento do Salvador de Grijó escreviam a sua história.
O nome de Bayo Ferrado vem da encadernação das lombadas, de pele dourada, reunindo
os seus 113 fólios de pergaminho; não tem ferragens, como o nome parece entrever, mas
sim uma côr castanho carregado, quase ferro escuro.
Opõe-se ao Livro Preto, de cor mais escura.

Os fólios (folhas) têm formatos inferiores à encadernação: 315/225 mm. Contra 320/230;
dois fólios - 113 e 114 - têm dimensões mais reduzidas. 280/200 mm.
A numeração dos fólios é recente: séc. XVIII.
No Livro dos Originais (colecção de pergaminhos) do Cartório do Cabido da Sé do Porto,
organizado por José Gaspar de Almeida, há várias referências a Canidelo, no Livro XII
(1670), 314, fi. 45; no Livro XV (1673), 428, fl. 3; no XXII (1680), 684, fi. 25; no XXIII
(1681), 717, fi. 32 e 722, fl.37, 723; fl. 38, 724; fl. 39; No Livro XXX (1688); 965, fl. 9; os
textos desses documentos estão, quase todos, exarados e referenciados, em várias páginas
deste livro, pelo que apenas citamos estas fontes.

Padre José da Costa Saraiva
.... CANIDELO no Passado e no Presente

