
A 19 de outubro de 1307, D. Dinis, Rei de Portugal, doou a Vila de Atouguia com a sua alcaidaria e 

todos os direitos à sua esposa, Rainha D. Isabel de Aragão1. A Carta de Outorga concede à 

Rainha Santa: 
 

“Em todolos dias da nossa vida, a minha vila e o meu castelo da Atougya asi como a tragiam 

herees [herdeiros] de dona Johanna com todos seus termhos e com todas suas rendas e suas 

pertenças e com todos seus direitos que eu hy ei e de dereito devo a aver.” 

DOAÇÃO DE ATOUGUIA A D. ISABEL DE ARAGÃO 

Reprodução da Carta de Outorga do Livro de Doações de D. Dinis, liv. III, fls 58V – Torre do Tombo 

Esta Carta tem a particularidade de ter sido 

assinada na própria Atouguia2, vila onde o 

Rei D. Dinis residiu por diversas vezes e 

que lhe deve várias benesses, entre as 

quais o restauro do Castelo ou o 

desassoreamento do Estuário do Rio de S. 

Domingos. 

 

Outras referências associam a Rainha 

Santa Isabel ao concelho de Peniche: a sua 

possível ligação à criação da Irmandade de 

Nossa Senhora da Gafaria de Atouguia e à 

edificação da Fonte Gótica3, ou a lenda do 

Milagre da Natividade quebrada4, sobre o 

baixo-relevo existente na Igreja de S. 

Leonardo, demonstram a importância desta 

Rainha na região. 

 
Referências bibliográficas: 
1 Calado, M., 1991, Peniche na História e na Lenda 
2 Engenheiro, F., 2007, “A Rainha Santa Isabel de Aragão 

foi proprietária de todo o nosso espaço concelhio”, A Voz 

do Mar nº 1207 
3 Landeiro, J., 1971, “O milagre da Virgem da Conceição 

em 19 de Maio de 1693 e a sua igreja”, A Voz do Mar nº 

342 
4 Hipólito, F., 1999, “O Milagre da Natividade Quebrada”, 

O Pelourinho nº 2 [original publicado em 1982 - Expresso] 


