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Quase todas as minhas raízes vêm da vizinha Monção, onde só não nasci por mero 

acidente de percurso. Porém, ao sétimo dia já lá morava. Também tenho ascendência na 

Galiza, já que o meu trisavô do lado paterno, tronco da família Nunes, de seu nome 

Francisco Nuñez, era natural de Arantei, uma paróquia de Salvaterra, separada da 

freguesia de Cortes, no concelho de Monção, pelo Rio Minho. 

Por isso, considero-me galaico-minhoto, assumindo, como dizia o poeta monçanense 

João Verde, “mais do que do meu País sou da minha região”, mas de uma região raiana 

e transfronteiriça, despida de quaisquer contornos políticos. 

Sou um monçanense que gosta de visitar, para melhor conhecer, todos os cantos e 

recantos do Alto-Minho, incluindo Melgaço. 

Por deformação e paixão profissionais, ocupo parte do meu tempo livre a estudar a 

organização judiciária de Portugal e mais concretamente o modo como funcionou o 

Tribunal de Monção ao longo do tempo. Desse modo, procuro ler tudo quanto se 

relaciona com tal tema. 

Muito tem sido escrito, mas são raras as obras 

que têm por escopo o Tribunal de uma 

concreta cidade ou vila portuguesa. 

Melgaço, curiosamente, tem essa sorte, a de 

ter um interessante livro dedicado à sua 

organização judiciária ao longo dos séculos.  

Foi isso mesmo que descobri há cerca de um 

ano, quando o acaso me levou a um 

alfarrabista de Vila Praia de Âncora, onde 

encontrei uma obra intitulada Organização 

Judicial de Melgaço, da autoria de Augusto 

César Esteves (1889-1964), editada no ano de 

1955 pela Tipografia “Melgacense”. Nela, o 

autor, um estudioso de Melgaço, faz uma 

análise exaustiva da história do tribunal local, 

com enumeração dos magistrados que 

exerceram funções nessa primeira vila 

fronteiriça do Alto-Minho. 



Conforme ACE escreveu no prefácio, a publicação da obra em 1955 deveu-se ao facto 

de nesse ano ter ocorrido o primeiro centenário da criação da Comarca de Melgaço. 

Com efeito, Melgaço, como sede de comarca não surgiu logo com o liberalismo nem 

com a Reforma Judiciária de 1835, mas apenas decorridos vinte anos e na sequência da 

Novíssima Reforma Judiciária de 1841.  

O Decreto que criou a Comarca de Melgaço ainda demorou algum tempo, estando 

datado de 24 de Outubro de 1855. Daí a oportunidade desta evocação, agora que se 

comemoram os seus 160 anos. 

Anteriormente, porém, no correr do tempo, nomeadamente na vigência das Ordenações 

Manuelinas e Filipinas, Melgaço já tinha foro próprio, integrando a Comarca e 

Corregedoria de Viana da Foz do Lima, como um dos seus “Termos”, designação que 

então se dava às terras onde havia tribunal com Juiz de Fora, o nomeado pelo Rei, ou 

Juiz Ordinário, que era o eleito localmente. 

Melgaço, com a recente reforma judiciária, deixou de ser comarca e tornou-se uma das 

“Instâncias” da nova e abrangente Comarca de Viana do Castelo. Ou seja, o Mapa 

Judiciário que entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014 repôs, de certo modo, a 

organização dos tribunais que existira até ao liberalismo. 

Mas, voltando à obra de Augusto César Esteves, a sua publicação também tem a ver 

com uma homenagem ao cidadão e escrivão local Tomaz José Gomes de Abreu, que 

morreu nas masmorras de uma prisão, onde esteve cativo a partir de 1828, vítima da 

guerra entre miguelistas e liberais. Mais tarde, na sequência da aclamação de D. Maria 

II, o povo melgacense elegeu para presidente da Câmara António Máximo Gomes de 

Abreu, filho daquele. 

O livro começa com uma breve história de Melgaço, enquanto parte de Portugal, 

quando integrava as “Terras ou Territórios de Valadares”, uma das divisões 

administrativas, militares e judicias desse neófito Reino, chefiada por um Rico-Homem, 

Tenente ou Senhor da Terra. 

Séculos depois, já no Reinado de D. Dinis, Melgaço passou a fazer parte da Província 

de Entre Douro e Minho que, para a administração da justiça, foi dividida inicialmente 

em Meirinhadas, depois substituídas por Comarcas, com os seus Termos. 

Seguidamente, a obra dá-nos uma extensa relação dos Juízes Ordinários, Juízes de Fora-

Parte, Juízes de Direito, Delegados do Procurador Régio e Delegados do Procurador da 

República que exerceram funções em Melgaço. Aqui e ali, o autor junta oportunas notas 

curriculares desses magistrados, fruto da leitura atenta e exaustiva que fez da 

documentação existente nos Arquivos locais. Curiosamente, no estudo que estou a fazer 

sobre a mesma temática na comarca de Monção, os elementos são em muito menor 

número, por muitos terem sido destruídos durante a reocupação espanhola que decorreu 

de 1659 a 1668, poucos anos após a Restauração. 



Seria redundante estar aqui e agora 

a enumerar toda essa plêiade de 

magistrados. Mas não posso deixar 

de evocar a figura do então 

Delegado do Procurador Régio Dr. 

Miguel Homem d’Azevedo 

Queiroz Sampaio e Melo, que 

exerceu funções em Melgaço nos 

anos de 1908 e 1909 e que, mais 

tarde, por despacho de 30 de 

Janeiro de 1951, foi nomeado Juiz 

Conselheiro Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, cargo que 

exerceu até atingir o limite de idade 

em 1954 – junto cópia do retrato 

que se encontra na Galeria dos 

Presidentes do STJ.  

Anoto, também, o nome do 

primeiro Juiz Ordinário de Melgaço, no reinado de D. Afonso Henriques, corria o ano 

de 1183, e que se chamava Iohannes Bezerrus. Já o primeiro Juiz de Fora do Termo de 

Melgaço, nomeado por Filipe I, foi o Lic. Francisco da Silveira no triénio de 1586, 1587 

e 1588. Por fim, o primeiro Juiz de Direito da Comarca de Melgaço, de 1855 a 1859, no 

tempo do Rei D. Pedro V, foi o Dr. António José Pinto da Costa Rebelo, Cavaleiro 

Professo da Ordem de N.ª S.ª da Conceição de Vila Viçosa. 

Quanto ao Ministério Público, o primeiro Delegado do Procurador Régio foi o Dr. José 

Duarte da Silva e Melo, que exerceu funções em Melgaço de 1856 a 1864. O último 

Delegado do Procurador Régio, que veio a ser o primeiro Delegado do Procurador da 

República, foi o Dr. Salvador Ribeiro, que exerceu funções em Melgaço de 1906 a 

1912. 

Concluo, deixando a sugestão de que esta obra seja reeditada depois de devidamente 

actualizada, o que não será difícil nos tempos que correm, porque a identificação dos 

magistrados que passaram por Melgaço a partir de 1955 é fácil de localizar nos Livros 

dos Termos de Posse da Comarca, nos Boletins Oficiais do Ministério da Justiça e nas 

páginas da internet relativas aos movimentos dos Juízes e do Ministério Público dos 

respectivos Conselhos Superiores. 

A propósito dessa eventual reedição, cumpre-me destacar a figura do Dr. Jorge Alberto 

Aragão Seia, que foi Juiz de Melgaço em finais dos anos 60 do século passado, e que 

veio a ser eleito Juiz Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça no dia 1 de 

Setembro de 2001 e reeleito no dia 9 de Março de 2004, tendo falecido no exercício 

deste segundo mandato no ano de 2005. O Dr. Aragão Seia, com quem tive a honra de 

trabalhar e conviver de perto, durante alguns anos, no Supremo Tribunal de Justiça, foi 



um dos Juízes que mais me marcou na minha vida pessoal e profissional. Por isso lhe 

presto aqui a minha Homenagem. 

Braga, 21 de Setembro de 2015 
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