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Resumo: O Tombo da Igreja do Salvador de Lousada de 1532 constitui uma fonte de inestimável
importância para o conhecimento de aspectos muito diversificados da história local. Numa região
onde muitas vezes nos deparamos com a escassez de documentação, a existência de um documento deste género permite-nos obter um conjunto de informações, de carácter social, económico e
administrativo, muito relevante. No século XVI, consequência manifesta duma política de centralização régia, este tipo de documentos têm grande difusão, constituindo, igualmente, uma marca
reveladora do desenvolvimento e organização das instituições que os promovem. A paróquia do
Salvador de Lousada – antiga denominação de Lousada (Santa Margarida) – possuía propriedades
maioritariamente localizadas dentro dos seus limites, mas igualmente em Boim, Silvares, Alvarenga
e Pias. Estas propriedades estavam aforadas à igreja por meio de um contrato de emprazamento
por tempo limitado e renovável. A análise da descrição de cada um dos casais, ou parcelas de terra,
adianta-nos elementos muito interessantes acerca da organização do território, da gestão da propriedade e sua produtividade nos meados do século XVI.
Palavras-chave: Tombo, transcrição Lousada (Santa Margarida); propriedade
Abstract: The 1532 Inventory of Igreja do Salvador de Lousada constitutes a priceless source to
the knowledge of the local history. In a region where we are very often faced with the scarcity of
documentation, the existence of such a document allows us to get a set of very relevant social,
economical and administrative information. In the 16th century, as a consequence of a clear royal
centralization, these kind of documents had great diffusion, constituting a revealing mark of the
organization and development of the institutions that promoted them. The parish of Salvador de
Lousada – former name for Lousada (Santa Margarida) – included estates located mainly inside its
boundaries, but also in Boim, Silvares, Alvarenga e Pias. These properties were assigned to the
church by means of a limited renewable contract. The analysis of the description of each of the
farmhouses or small lots brings forward very interesting elements about the organization of the
territory, of the property management and its productivity in the middle of the 16th century.
Key Words: Inventory; Lousada (Santa Margarida); properties; assignment (of properties)
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1. Introdução
O trabalho que agora se apresenta, dá continuidade à ideia já exposta quando da publicação do artigo Inventário de Bens da Igreja de Santa Margarida
(séculos XVIII e XIX), no segundo número da revista
Oppidum. Sustentávamos aí que, uma das missões
do Pelouro do Património Histórico, consiste em explorar, estudar e divulgar o maior número possível
de fontes para o estudo da História Local, tornando-as acessíveis ao público em geral e, particularmente, ao público escolar e aos investigadores.
Este objectivo prossegue com a publicação do
estudo e transcrição do Tombo da Igreja de São Salvador de Lousada. Trata-se de uma versão reduzida e muito resumida do estudo original que preparamos para acompanhar a transcrição do documento, condensação esta resultante das normas que regulam a publicação de artigos na mesma revista. A
transcrição vai publicada na íntegra. São Salvador
de Lousada era a antiga designação da actual freguesia de Lousada (Santa Margarida). Este tombo
de propriedades contém o inventário de dezanove
casais, do assento da igreja e de mais três parcelas
de terra. Todas estas terras pertenciam à igreja de
Santa Margarida que as administrava em regime indirecto, através da celebração de contratos de emprazamento com a duração de três vidas.
Compreender os tombos como fonte privilegiada
para o estudo da história local e regional constituiu a
primeira abordagem que pretendemos apresentar. O
contexto da sua realização, as acções empreendidas,
os conteúdos e o tratamento desta informação levam-nos a identificar potencialidades e limites desta fonte documental. Optamos, num segundo momento, por
apresentar duas contribuições que o documento em
análise nos proporciona. A questão muito difundida,
mas pouco estudada, da permanência da casa do concelho, até aos inícios do século XVIII, na freguesia
de Pias e a problemática associada às demarcações
do parcelamento do território.

2. Fontes e problemáticas
2.1. Os tombos: limites e potencialidades
Os tombos de bens e de propriedades de instituições eclesiásticas ou civis constituem uma fonte
importante que permite abordagens de alcance alar154
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gado e diversificado. Eram instrumentos de gestão
e organização da propriedade que se evidenciavam
fundamentais para instituições que detinham o domínio de um território extenso, muitas vezes distante e disperso. E não deixavam de ser menos indispensáveis para outras instituições de recursos
mais modestos que conviviam com a pressão da
estrutura administrativa e territorial das grandes instituições fundiárias.
É por isso que nos deparamos com tombos de
propriedades de grandes dimensões, executados por
entidades com grande implantação no território,
como o Tombo da Comenda de Santa Eulália da
Ordem, (ADP-FM-CSEO-T) com mais de cem propriedades arroladas, entre casais e outras parcelas,
ou outros diminutos, quase desvirtuando o título de
tombo, como no Tombo da Igreja de São Miguel de
Silvares, (ADB-RG-TISMS) compreendendo quatro propriedades arroladas.
Num caso, observamos a necessidade premente
de construir uma base que disponibilizasse informações concretas e imediatas à administração de
uma corporação religiosa de carácter militar, como
era a Ordem de Malta, cujo território se estendia a
todo o país. Por outro lado, o caso de um território
pequeno, formado por três casais mais o assento da
igreja, o qual não impunha ao seu administrador, o
pároco de Silvares, muitas obrigações e exigências
de gestão. Aqui o tombo é, mais do que em qualquer outro caso, um instrumento de protecção e fixação formal da propriedade e dos seus limites, perante a pressão exercida pelas grandes instituições
sobre o território confinante.
No seguimento das disposições plasmadas nas
Constituições Episcopais de Braga de 1538 e de uma
crescente política centralizadora impulsionada pela
Coroa ao longo do século XVI vamos, com efeito,
observar um aumento significativo de execução de
tombos neste século e no seguinte (Miguéns,
1995:2). A 12 de Setembro de 1545 o abade da igreja
de São Pedro de Caíde de Rei, D. Estêvão, manda
trasladar, em presença do juiz ordinário do concelho de Lousada, Brás Velho, um tombo das herdades, bens, possessões da dita igreja, para se
tresladar em pública forma porquanto o Senhor
Dom Estêvão queria mandar o treslado à Sé de
Braga, como era obrigado pela Constituição (ADB-
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Figura 1 - Mapa de distribuição dos casais do Tombo da Igreja de São Salvador de Lousada
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TISCR-CT, folha 1). No mesmo sentido, a 21 de Novembro de 1548, é apresentada uma carta ao pároco
de Silvares, Pero Mendes, proveniente do provisor da
Sé de Braga pela qual se mandava aos caseiros da
dita igreja sob a dita pena descominhão digam e descubram [...] todas as erdades e cousas que a dita igreja pertençem per coall quer via que seja [...] o que
todo asi faras comforme a costetuição deste
arçebispado (ADB-RG- TISMS, fl. 1v, ln. 1-6).
Estes documentos, pela sua natureza funcional,
compreendem informações muito directas e exactas, encerram um conteúdo de percepção imediata,
que não contempla dilações naquela matéria que é
a principal. Ultrapassadas as formalidades jurídicas e diplomáticas estabelecidas, o conteúdo do tombo passava a dispor as informações que eram verdadeiramente importantes e justificavam o esforço
que tal trabalho implicava.
Importava identificar os caseiros e a forma pela
qual lhes havia sido transmitida a terra, identificar
tudo o que compunha o casal – parcelas de terra,
casas de moradia, anexos, eiras, celeiros, palheiros,
adegas, lagares, presas –, medir e demarcar todas
essas partes, identificar toda a gama de produtos e
calcular os rendimentos da produção, determinar
direitos a águas e montados e, por fim, lançar a renda e fixar o dia e a forma de pagamento.
Estas eram informações que diziam muito ao
senhorio, administrador que se pretendia eficiente,
mas era, igualmente do maior interesse para os caseiros, que viam reproduzidas num documento, juridicamente válido, as suas propriedades, um autêntico acto de agrimensura que os protegia de qualquer acção de apropriação ilícita de algum dos seus
bens, assegurando a transmissão dos mesmos. A
existência do tombo não poria fim a tais querelas,
transversais à história do Homem, mas constituía-se como um testemunho de grande credibilidade.
As potencialidades dos tombos, como fonte histórica, são diversificadas. Desde logo para a História Rural e da Agricultura em que constituem um
manancial quase inesgotável de informações sobre o regime de posse e exploração da propriedade e o regime de transmissão do domínio útil, a
sua dimensão e parcelamento, as culturas privilegiadas e as que entretanto desapareceram, a existência, distribuição, posse e divisão de águas e os
156
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fins a que se destinavam (regar, limar, marejar), a
capacidade produtiva da terra e a sua relação com
as rendas a pagar, as técnicas agrícolas, as medidas lineares, de área, de volume e massa, as técnicas de agrimensura, as áreas lavradias e florestais,
as árvores plantadas e exploradas, para além de
um conjunto de outras informações que variam
consoante a entidade e os operadores que ordenavam e realizavam os tombos.
Para a Genealogia os tombos são de importância fundamental para alargar os limites cronológicos impostos pelos registos paroquiais, assim como
para complemento e aferição desses mesmos fundos. Podem, muitas vezes, acrescentar dados familiares, sociais, profissionais e psicológicos ao perfil de um indivíduo, atribuindo-lhe cunhos de personalidade.
No âmbito da História do Direito, pois tratava-se de instrumentos com valor jurídico, no decorrer
do qual eram apresentados e, regularmente, transcritos documentos acessórios como procurações,
éditos, cartas de compra e venda, de escambo, de
doação, entre outros, em que todos os participantes
eram ajuramentados sob os Santos Evangelhos, desde as partes (senhorio e caseiro), até aos apegadores,
juiz, quadrilheiro (porteiro ou chamador), testemunhas, homens bons das terras, confrontadores. O
documento diplomaticamente obedecia a um protocolo bem definido, cujas regras não podiam ser
omissas, nem adiantadas ou antecipadas.
Para a Arqueologia, pela identificação e localização rigorosa de micro-topónimos que fixaram a
memória da presença e actividade do homem ao
longo da história e da pré-história. Ou, por exemplo, para o estudo da paisagem antiga através da
integração e compreensão do sítio arqueológico no
complexo paisagístico da época.
Não ficam, evidentemente, por aqui as potencialidades que os tombos de bens e de propriedades
representam através da sua leitura, transcrição, análise e estudo. Para além das abordagens clássicas,
que excedem as apresentadas aqui, somos constantemente surpreendidos por informações contidas
nestes documentos que vêm clarificar ou trazer nova
luz interpretativa a um conjunto vasto de matérias
– religiosidade das comunidades, elite político-administrativa e organização territorial, estrutura e
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mecanismos das instituições, só
para avançar algumas.
Os tombos afirmam-se, por
tudo isto que atrás invocamos,
como repositório da memória social numa determinada época, que
opera com conceitos, práticas e
valores específicos do meio, do local. Aqui reside uma das limitações que esta fonte nos reserva,
que consiste na falta de uniformização dos dados – os tombos não
registam as informações de uma
forma padronizada.
Como instrumentos de memória, os tombos cristalizaram para a
posteridade aquilo que era importante num determinado momento,
para uma instituição e/ou comunidade específica, de acordo com a
sensibilidade operada e o rigor exigido. Respondem às solicitações da
época em que foram produzidos,
limitando o alcance desejado pelo
investigador.
2.2. O Tombo do Salvador
de Lousada de 1548
2.2.1. Análise do documento
O documento que serve de
base a este trabalho está arquivado no Arquivo Distrital de Braga
(ADB), localizado com a cota Registo Geral, 1535, cx. 289, n.º 5, Figura 2 - Fólio 160v do Tombo da Igreja de São Salvador de Lousada
tratando-se do original em pergavão do Registo Geral da Arquidiocese de Braga, no
minho. Para a transcrição usámos um traslado lodia 6 de Outubro de 1591.
calizado sob a cota Registo Geral, Lv. 2, que comNo Arquivo Distrital do Porto encontra-se guarpreende os fólios 147v até ao 164v escrito em letra
dado um outro traslado do tombo original de 1532,
moderna, com residuais situações de encadeamencom a designação de Tombo das propriedades da
to, apresentando pouco recurso a abreviaturas. Deigreja de Salvador de Lousada, efectuado em 1678
senvolve-se ao longo de 35 fólios numerados e rupelo notário apostólico Alexandre de Faria, a pedibricados no rosto, contendo, cada fólio, um númedo do abade da freguesia João Nogueira da Silva.
ro de linhas variável entre as 55 e as 65, embora a
A opção de transcrever o tombo a partir do trassituação mais comum apresente 61 linhas. O traslado prendeu-se com questões de conservação do
lado foi executado por Sebastião d’Alfaro, escri157
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original em pergaminho. Depois de observado por
nós, na sala de leitura do ADB, pareceu-nos evidente que, tanto a digitalização, como a fotocópia,
implicaria um manuseamento difícil e prejudicial
para o documento e não garantiria uma reprodução
com a qualidade necessária à correcta leitura e transcrição do mesmo.
2.2.2. A Casa do Concelho
Uma informação importante que este tombo fornecesse relaciona-se com a identificação da antiga
Casa do Concelho, antes da transição para o lugar
do Torrão, local onde se desenvolveu a vila de
Lousada. Na tradição oral é presente que esta se
localizava na freguesia de Pias, numa casa sugestivamente chamada das Cadeiras, situada no lugar da
Oitava. Nesta casa, ou numa construção que a antecedeu, teriam tido lugar as reuniões da vereação do
concelho de Lousada e terão sido guardados alguns
dos documentos e registos mais importantes da
edilidade. O foral e as actas de vereação deveriam
estar acautelados em arcas próprias para o efeito
sob a supervisão do presidente. É precisamente deste
tipo de elementos mobiliários que se conserva a
memória.
O padre Carvalho da Costa confirma a localização do foral no lugar da Oitava, nos primeiros anos
do século XVIII (Costa, 1706:383). Em 1758, nas
Memórias Paroquiais, o padre de Silvares já situa a
Casa do Concelho no dito lugar do Torrão, freguesia de Silvares (Capela, 2009:326). É, pois, neste
período de 52 anos que se verifica a mudança do
centro político e administrativo do concelho de
Lousada.
Apesar da credibilidade quer da informação
corográfica, quer da tradição oral, escapava-nos uma
identificação mais precisa e categórica do imóvel,
assim como se revelava necessário circunscrever
cronologicamente a presença deste órgão do poder
local no termo da freguesia de Pias. A leitura e transcrição do tombo, aqui apresentadas, ajudaram a afinar as informações que já existiam.
Desde logo, no título do casal da Oitava, é referido que este jaz na freguesia de são Lourenco Das
pias juntto da casa do Concelho (ADB-RG-TISL,
fl. 159, ln. 15-20). Adiante, já durante a medição e
158
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demarcação das courelas é identificada huã bouça
que chamão ha bouça da oittava que partte do nortte
per hum vallo gramde ao lomguo da estrada e do
vemdavall partte com hum campo do casall do
pennedo per marquos amtiguos e vem emtestar na
devesa que esta na casa do comselho e tem na saida
nove carvalhos e do nascemtte tambem com tterra
do casaall do pennedo propiedade darouqua leva
de sameadura cimquo allqueires. (ADB-RG-TISL,
fl. 159v, ln. 30-35)
A memória social local, normalmente sensível
à conservação destes micro-topónimos, (não se
pode, lamentavelmente, dizer o mesmo da reforma
toponímica que tem sido desenvolvida recentemente) e capaz, igualmente, de ajudar a descodificar uma
linguagem e uma gramática ancestrais da paisagem,
poderá dar um contributo válido para a correcta localização do velho edifício camarário a partir deste
breve parágrafo do tombo.
Esta referência à casa do concelho permite recuar a presença da mesma às primeiras décadas da
existência do Concelho de Lousada, cujo foral foi
atribuído em 1514, ou seja, apenas 18 anos antes da
redacção do Tombo de propriedades de São Salvador de Lousada.
2.3.3. Limites do parcelamento
A pressão sobre o território e a competição pela
terra originaram, em certa medida, a demarcação
do parcelamento. Segundo a observação de Themudo Barata, a pressão e a competição justificam o
emprego de limites de identificação e protecção mais
sólidos e salientes como muros e vedações, enquanto
em terrenos mais abertos, extensos e distantes do
núcleo populacional se optava pela colocação de
marcos (Barata, 2006:6). Esta análise, apesar de se
debruçar sobre o território da Ordem de Avis, predominantemente situado a sul do Tejo, e com características morfológicas e agrícolas muito diferentes do noroeste do país, levanta questões interessantes que se impõe estudar.
Na região que hoje constitui o concelho de
Lousada têm sido identificados, ao longo dos últimos anos, muitos marcos de delimitação de território, regularmente associados a terras sob o domínio
e administração de instituições com níveis de orga-
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nização central e periférica elevados. São disso
exemplo, os marcos de delimitação da Comenda de
Santa Eulália da Ordem (Baliagem de Leça),
correspondendo aos limites administrativos da freguesia da Ordem; os marcos do Arcediagado de
Meinedo, delimitando igualmente o território desta
freguesia; os marcos da Ordem de Cristo encontrados em Alvarenga (comenda desta ordem religiosa
militar) e Cernadelo (igreja anexa à anterior); os
marcos do Couto de Bustelo, correspondentes à
delimitação das terras do mosteiro de Bustelo
(Penafiel) na freguesia de Meinedo (cf. Cardoso,
2006; Nunes et alli, 2006; Nunes et alli, 2007;
Nunes, Sousa e Gonçalves, 2007); e, por último, os
marcos, que, recentemente, identificamos, da
Comenda de São Pedro de Caíde de Rei (Ordem de
Cristo), que fixam os limites desta mesma freguesia, ou o marco do Couto de Travanca que define os
limites da freguesia de Travanca (Amarante) com
as freguesias de Caíde de Rei e Vilar do Torno e
Alentém.
Contudo, de toda esta acção de fixação dos domínios fundiários destas entidades, só conhecemos
dois documentos específicos sobre este fenómeno.
Trata-se do Auto de demarcação e divisão da
freguezia de Meinedo ordenado pelo rei D. Pedro
por alvará de 19 de Maio de 1705, que se iniciou a
10 de Setembro de 1709 (Lopes, 2001:242); e do
Auto de demarcação e divisão do Couto de Meinedo
(2001:252), iniciado a 16 de Setembro do mesmo
ano. Ambos os documentos relatam todas as diligências tomadas na delimitação e correspondente
fixação de marcos identificativos.
Do Tombo da Comenda de São Pedro de Caíde
de Rei de 1613 também consta um Auto da demarcação da freiguesia de são pedro de caide de rei,
contudo, este acto, embora estabeleça e identifique
os limites da freguesia através de micro-topónimos
e referências morfológicas do território, não revela
nada acerca da colocação dos marcos (que ainda
hoje existem e são reconhecidos pela população)
(ANTT-TCCR, fl. 35v-37).
Este tipo de marcos caracteriza-se, regularmente, pela gravação de símbolos próprios da instituição (por exemplo, as cruzes de Cristo ou de Malta),
de letreiros (ARCO, para o caso do arcediagado de
Meinedo) ou de elementos informativos funcionais
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como a numeração – N seguido do numeral (N1,
N19, N30...), relativamente aos marcos da Ordem
de Malta.
A utilização de marcos em pedra não se esgotava nesta função de limitar territórios amplos e sob a
gestão de grandes instituições. Nos limites entre
casais, entre campos de caseiros diferentes e até
entre parcelas do mesmo caseiro eram usados blocos de pedra, mais ou menos bem talhados, que se
fincavam no solo, constituindo alinhamentos de
partilhas. Estes, geralmente, não ostentavam qualquer símbolo ou letreiro gravado. As partes envolvidas no reconhecimento destas marcas do território seriam poucas, o que não justificaria qualquer
tipo de gravação distintiva. Contudo, esporadicamente, temos observado casos em que os marcos
exibem uma ou mais letras das iniciais do nome do
proprietário ou da propriedade.
Nas terras alvo do Tombo de São Salvador de
Lousada vamos encontrar frequentemente a alusão
aos marcos que dividem parcelas dos casais. A necessidade de colocação de marcos entre as courelas
está relacionada, frequentemente, com a ausência
de outros elementos distintivos na morfologia do
terreno. Assim, na impossibilidade de demarcar através de ladeiras, caminhos, estradas, ribeiros ou outros elementos perceptíveis da paisagem, procediase aos alinhamentos de marcos. Para além desta razão, que nos parece a mais justificável, podiam ocorrer outras situações menos frequentes em que o uso
de marcos se aplicava. Quando os campos estavam
isolados ou integrados em agras partilhadas por
outros caseiros como o campo que se chama de sob
o matto que todo esta nagra da corredoura de cima
e demarquado sobre si per marquos amtiguos
(ADB-RG-TISL, fl. 153, ln. 55-60); quando o campo constituía o próprio limite do casal ou da freguesia que é o caso da Vessadinha do casal da
Lavandeira de Baixo que confrontava do nascemtte
com terra de estevão guomcallves da feira [freguesia vizinha de Nogueira] todo muito bem demarquado per marquos amtiguos he vistos (fl.150, ln.
30-35); ou quando se pretendia dividir terrenos de
casais outrora unidos, caso observado no casal da
Lavandeira de Baixo cujo Talhinho das Lágeas confrontava com campos do casal da Lavandeira de
Cima (fl. 149v, ln. 55-60).
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Constata-se, com efeito, uma relação entre a
pressão exercida sobre o território por entidades
diferentes e a divisão através da colocação de marcos. Fincar marcos no terreno, ainda que não se
obedecesse às regras mais básicas de agrimensura,
respeitava sempre termos mínimos de um acto público e colectivo. As partes que pretendiam firmar
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uma delimitação deveriam estar presentes, assistir
ao afincar do marco e, comummente, deixar enterrados, junto com ele, uma pedra mais pequena a
servir de testemunha. Certamente, que estes procedimentos não se realizavam com este rigor e, na
maior parte das vezes, os marcos eram colocados
mediante um acordo tácito entre as partes.
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Anexo 1
Normas aplicadas na transcrição
1 - Transcreveram-se os documentos em linha contínua, assinalando-se as mudanças de 5 em 5 linhas com um traço
oblíquo e o número da linha em expoente e o início de fólio através da abreviatura fl., entre parêntesis rectos, e a respectiva
numeração.
2 - Respeitou-se, sempre, a morfologia do texto, mantendo-se a separação original dos parágrafos. Só o início de cada
novo documento, ou parte integrante importante, teve um tratamento especial, no sentido de promover a compreensão do
conjunto, destacando-se através do uso do negrito.
3 - A foliação vai assinalada no correr do texto. O verso do fólio é indicado pela letra v.
4 - Respeitou-se a grafia dos documentos e conservou-se a pontuação original, tanto na localização como na forma.
5 - Mantiveram-se os erros, assinalando-se com [sic], com a excepção do uso da cedilha, por se considerar que a sua
utilização não estava, na época, rigidamente definida.
6 - Em nota infrapaginal foram sempre assinaladas as letras, palavras ou frases riscadas, as que de todo se mostraram
ilegíveis e as anotações marginais.
7 - Desdobraram-se as abreviaturas, indicando, em itálico, as letras em falta. Este desdobramento, sempre que possível,
foi feito de acordo com a ortografia do escrivão.
8 - As letras, palavras ou frases entrelinhadas foram colocadas entre <>.
9 - Tudo o que resultou da interpretação do transcritor, devido a ilegibilidade do texto, foi colocado entre [ ]. Quando se
tornou de todo impossível perceber o conteúdo devido a ilegibilidade, falta ou mau estado do suporte, utilizou-se pontos a
indicar o número de letras da palavra em falta.
Transcrição do Tombo de São Salvador de Lousada
1532 Setembro 7, (Lousada) Santa Margarida! 1591 Outubro 6, Braga – Tombo da Igreja de São Salvador da Lousada
Tombo da igreja de são salvador da lousada
<[aliás] Santa Margrida de Louzada>
Anno do nacimentto de nosso Senhor jesu christo de mill e quinhenttos e trinta e dous annos aos sette dias do mes de
settembro do ditto anno na igreja de são sallvador de lousada que he neste conselho de lousadaterra e jurdicão do mui /5
illustre senhor o senhor Dom Francisquo conde de Vimioso senhor da [Fl. 148] ditta tterra meu senhor peramtte guomcallo
Rodrigues escudeiro juiz ordinario no ditto comselho em presenca de mim tabalião adiantte nomeado pareceo framcisquo
borges irmão do doutor Rui lopez de carvalho desembarguador do cardeall de porttuguall abbade e Reitor da ditta igreja de
são sallvador e seu /5 procurador por vertude de hua procuracão que hi apresemtou ha quoall framcisquo borges apresemtou
ao ditto juiz him allvara dell Rei noso senhor pera por elle e vertude delle elle juiz fazer hum tombo e apeguamemto das
herdades e casas da ditta igreja o quoall he asinado por sua alteza e passado por a sua chancelaria o quoall e a procuracão
que o dito fram/10cisquo borges apresemtou são taes como se seguem primeiramemtte convem a saber os trelados comsertados
por serem necessarios o allvara e procuracão pera outras parttes
Trellado dalvara
eu ell Rei faco saber a todollos juizes e justicas a que este meu allvara for mostrado que o doutor Rui lopez de
carvalho do desembarguo do cardeall meu muito ama/15do e prezado irmão me disse que este he prior da igreja de são
miguell da Villa de penella do bispado de coimbra e Reitor e abbade das igrejas convem a saber de são pedro da villa de
castello mendo do bispado de viseu e de são Sallvador da lousada da comarqua damtre douro e minho do arcebispado de
bragua as quaes igrejas tem muitas herancas e propiedades que andão /20 emlheadas por não serem dellas feitos tombos
e demarquacões pedimdome por merce ouvesse por b½m que hos dittos tombos lhe ffossem feitos pellas justicas segumdo
minha ordenacão e por que dello me praz vos mamdo sendovos este meu allvara apresemttado cada hum em sua jurdicão
mandeis fazer os ditos tombos per hum tabalião publiquo damte /25 vos que ffor mais autto pera isso emformandovos
primeiro por pessoas dinas de fee que tenhão Rezão de o saber e asi por quaesquer escreturas e cartorios das dittas
igrejas per omde as dittas herancas e propiedades parttem e as parttes a que tocar mandara fazer demarquacão dellas
semdo as dittas parttes disto comtentes e as herancas que asi ffo/30rem demarquadas aprazmente das parttes se asemtarão
nos ditos tombos cada pera sobre si e o nome do luguar omde jaz com declaracão das comffromtacões com que parttem
e omde as partes teverem embarguos a se as taes demarquacões fazerem as não ffareis atte se não dettreminarem os ditos
embarguos os quaes despachareis sumariamemtte /35 dando appellacão e agravo nos casos em que couber nottefficovollo
asi e mandovos que asi o cumpraes anRique da motta o fez em allvitto a dous dias de janeiro de mill e quinhentos e
trimtta e dous annos Rei
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Allvara de demarquacão
Emforma pera se demarquarem e fazerem tombos das herancas das igrejas do doutor Rui lopez de carvalho
[Procuração]
/40 Saibão quoamtos este estromento de procuracão virem que no anno do nascimento de nosso senhor jesu christo de
mill e quinhentos trimta annos1 onze dias do mes de marco na cidade de lixboa no paco dos tabaliaes pareceo hi de
presemtte o doutor Rui lopez de carvalho desembarguador na casa do cardeall imfamtte deste Reino e cortezão loguo por
elle /45 foi ditto que elle fazia e constetuia por seus certos procuradores havomdosos aos senhores Antonio homem capellão
dell Rei nosso senhor e a jorge de carvalho outrosi capellão do ditto senhor e antonio daraujo cleriguo e coniguo em são
nicollao desta cidade e a sebastião de carvalho e a francisquo borges irmãos delle constetuintte e amdre /50 afomsso abbade
dos espingurdeiros e a pero martins escrivão da camara da cidade de lameguo ambos moradores nella pera que cada hum
delles em solido possão em nome delle constetuintte fazer e amover quaesquer causas e demandas e as proseguir asi nas
primeiras instancias como nas outras em todo o que toquar a elle constetuimte ou ha /55 seus benefficios e quaesquer outras
suas cousas com poder de sobestabalecer outro procurador e procuradores e asi usar outro quoallquer juramentto que
necessario for nallma delle constetuintte e asi aceitar a provisão e posse de quaesquer benefficios por quoalquer via e poder
e proseguir a execucão de quaesquer gracas apostoliquas que a elle conste/60tuinte fforem diguo sejão comcedidas per
viguor dellas e em nome delle comstetuimte pedir ser provido de quoalquer benefficio e asi possão [Fl. 148v] hos dittos
Antonio homem e cada hum delles sobredittos procuradores fazer e Requerer e defemder todas suas cousas e neguocios
movidos e por mover pera quoall e cada hum delles elle constetuintte deu seu comprido e livre poder e especiall mandado
Resservamdo somemtte pera si que seja citado em sua pro/5pia pessoa aos que quisesem diguo e nos que quiserem mover ou
movidos teverem e asi disse o ditto comstetuinte que dava poder aos dittos Antonio homem e ha francisquo borges seu
irmão e a casa hum delles pera que possão aRemdar em cada hum anno a sua igreja de são miguell de penella e asi darem
quitacois do que Receberem e autorguar escreturas publiquas dos dittos aRen/10damentos e asi disse que dava poder ao ditto
francisquo borges seu irmão pera poder aRemdar o praso dos casaes de barroso termo de momtte alegre o quoall seu pai o
ttem nelle trespassado pellos prazos e as pessoas que lhes melhor parecer e asi a igreja da queimada da diocese de lameguo
ha quoall o ditto douttor tem em custodia e prometeo elle comstetuintte daver /15 por ffeitto firme valioso todo o que todo
pellos ditos seus procuradores for feito ditto e per cada hum delles e per seus sobestabalecidos segundo em cima e attras vai
declarado e de hos Relevar do carguo [da satisfação] que o direito em tall caso outorgua sob obriguacão de seus bens de
Raiz e moves e Remdas que pera ella obriguou e mais disse que dava poder a cada hum de/20les sobreditos Antonio Homem
e ffrancisquo borges e amdre affomso e cada hum delles possão aRecadar quaesquer dinheiros e ffazemda diguo ou fazemda
que a elle constetuintte forem devidos e ao diamtte lhe deverem e dar do que Receberem quitacois e fazer todo o que
necessario ffor pera lhe serem paguos e todo prometeo daver perfeitto e agradecido sob obriguacão dos ditos /25 bens que
pera ella obriguou e em testemunho de verdade asi o outorguou e lhes mandou della ser ffeito este estromemto de procuracão
dous e tres e os que comprirem testemunhas que presemtes forão joão Ribeiro capellão do comde de penella abbade de são
martinho de solhães cortesão dioguo bramdão cavaleiro da casa dell Rei nosso senhor morador nesta cidade em /30 alcacova
e ambos disserão que conhecião ao ditto comstetuintte e mais foi testemunha fernão martins tabalião do dito paco e eu
guaspar guomcalves publiquo tabalião por autoridade dell Rei nosso senhor em esta cidade de lixboa e em seus termos por
francisquo de paiva que este estromento escrevi e asinei de meu publiquo sinall.
Forão comcertados este all/35vara e procuracão por mim manoell barbossa tabalião que hos mandei tresladar e ao
comsertar se Risquou no allvara os quaes despa[chareis]2 com verdade manoell barbosa tabalião o escrevi e asinei aqui.
O quoall allvara de sua allteza e procuracão asi apresemtados como ditto he o ditto juiz mandou que o ditto allvara de
comprisse como se nelle comttem e em comprimemto delle /40 disse que mandava ao ditto ffrancisquo borges que elle lhe
apresemtasse dous homens bons de sans comciencias pera lhes elle juiz dar juramemtto dos sanctos avamgelhos e elles
comiguo tabalião comecariamos dapeguar as casas e herdades das igrejas segumdo se comtinha no ditto allvara dell Rei
noso senhor convem a saber elle juiz lhos daria e elle se louvasse nelles e elle /45 disse que por ora não tinha os ditos homes
bons prestos porem pos loguo dia com ho ditto ffrancisquo borges pera comecar o ditto tombo pera segumda ffeira que vem
que serão nove dias deste mes de setembro do dito anno de mill quinhentos ttrinta dous annos e o dito francisquo borges
Requereo que asi escrevesse todo e o dito juiz asi o mandou escrever manoell barbosa tabalião /50 publiquo judiciall pello
dito senhor comde no dito comselho que esto escrevi e o dito juiz e francisco borges o asinarão aqui
E despois desto aos nove dias do ditto mes de setembro do ditto anno de mill quinhemtos trimtta dous annos no asemtto
da ditta igreja de são sallvador de lousada o ditto juiz por ser enformado que pera este caso lhe herão necessarios dous

1
2

Pretendia dizer 1532.
Tinta apagada.
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homes bons e de sans comciencias pera /55 com elles fazer o ditto tombo e que melhor soubesse a terra e ter por sua
emformacão que pero annes allfaiatte e guoncallo annes ambos lavradores e moradores no bairro de jumto da ditta freguesia diguo da ditta igreja que he do termo deste comselho e terra erão homes hautos pera isso e porttamto os ffez peramtte si
vir e hos constrangeo pera isso lhes deu juramemto sobre /60 os santos avamgelhos em que posserão suas maos em pessoa do
ditto framcisquo borges e lhes mandou que sob carreguo do ditto juramentto elles [Fl. 149] vissem e olhassem e apeguassem
e atombassem e demarquassem as terras e propiedades das dittas igrejas pella guisa comteuda no ditto allvara dell Rei e
elles por o ditto juramentto o prometterão asi ffazer e comecamos e loguo os ditos homes bons e juiz comiguo tabalião e
com ho ditto franciquo borges /5 a ffazer o ditto tombo pella maneira que adiamtte segue e o asinarão manoell barbosa
tabalião o escrevi
Titolo do asento da igreja
Ittem primeiramentte a ditta igreja tem duas moradas de casas collmacas convem a saber hum asemtto de casas jumto da
igreja e outro abaixo comtra /10 o suull com huã Ramada muito boa
Ittem mais tem hum cidrall de cidras e limoeiros muitto bons
Ittem hum bacello de tras as casas que estão junto da igreja hum bacello que leva de cava seis homens o cavão bem
Ittem tem hum campo amtre a vinha <e o pumar> que tem a ditta igreja muitto bom que levara o campo de sameadura
tres allqueires de cemtteo e fora o pumar
Ittem tem mais ou/15tro campo que he chamado e proque esta acima da portta primcipall da igreja aqui não ha
comfromtacois por que não tem com quem parttir que levara de sameadura quatro allqueires
Ittem loguo acima do ditto campo huã devesa que tera trezemtos pes de carvalhos que comeca loguo no campo da heira
e vai todo per vallo demarquado o que pertence a ditta igreja /20 ao lomguo da estrada que vai pera guimaraese comfromta
da partte daguião com campos do casaall da villa e devessa do ditto casaall ho quoall casall da villa tambem he propiedade
desta ditta igreja e da partte do nortte partte a ditta igreja diguo a ditta devesa pello vallo diguo pello mesmo vallo com
bouca do casall da costa e vem acabar a ditta /25 cerqua de devesa no campo da sameadura todo isto per vallo antiguo o
quoall casall da costa he propiedade da ditta igreja
Item o dito campo do codesaal que he do asemtto levara todo o campo todo sette alqueires de sameadura e tem cinquo
castanheiros de Redoor
Ittem atras das casas de baixo hum lameiro que esta comtra o nortte com huã leira que le/30vara de sameadura dous
alqueires e tendo Redor quatro uveiras e huã macieira
Ittem mais abaixo da ditta morada de baixo hum lameirinho contra o nascemtte que levara tres alqueires de sameadura
com oitto frunteiras
Ittem mais hum campo gramde que chamão do porto que esta acima das casas de guoncallo Rodrigues e de sua heira
que partte /35 da partte do vemdavall com casall de outeiro propiedade da igreja que levara de sameadura dez alqueires e do
Redor ttem quatro uveiras terra fraqua partte o lomguo da estrada per as casas do ditto guoncallo Roiz que chamão a do
portto
Ittem outro campo que chamão de sob a vinha terra boa e Reguada que partte ao lomguo da estrada que vem do loguar
/40 do portto acima ditto e com houtras terras do asemtto que levara dous allqueires e meo e tem treze uveiras
Ittem loguo jumto do ditto campo contra o nortte huã vessada que chamão de sob a vinha que he terra muito boa e
Reguada que llevara de sameadura seis alqueires e partte de todas as parttes com asemtto e terras da igreja
Ittem outro campo que chamão de /45 sob Reguo terra muito boa e Reguada que de todas parttes partte com campos do
asemtto e da comtra o vemdavall vai emtestar na estrada que vai pera o luguar do portto que lleva de sameadura doze
allqueires e tem coremta e oitto uveiras e da bamda do suull emtesta e partte com lameiro do casaall do portto ao lomguo do
Rio e neste entra o campo /50 da nugeira que esta com elle
Ittem outro campo que chamão de sobre a levada que partte com ha lameira do luguar do portto da bamda do nascemtte
e de todas as outras parttes com terras do asemtto que llevara de sameadura cimquo allqueires e he terra boa Reguada e tem
dezasette arvores de vides
Ittem outro campo jumto delle a que chamão de faquim /55 terra boa e Reguada que partte do nascemtte com ho Rio e do
momtte com hum talho de hum orfão que esta no portto a que não souberão ho nome e das outras parttes com terras do
asemtto e não se citou a partte pera esto por lhe não saberem o nome nem quem he e levara de sameadura todo o ditto campo
oito alqueires ttem cinquoemta e tres uveiras [Fl. 149v] de vides e mais comfromtta do nortte no cabo delle com ho campo
do casall da costa que he da igreja propria
Ittem outro campo a que chamão da veigua com nove uveiras do Redor que partte com terras do casall da costta da
bamda do nortte e de todas as outras parttes com terras do asemto das outras parttes com /5 terras do asemtto terra Reguada
e onesta não muitto boa que leva de sameadura nove allqueires
Ittem outro campo a que chamão a bouca terra fraqua que llevara de sameadura oitto allqueires tem huã uveira de vide
e outros carvalhos sem vides
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Ittem outro campo que chamão o campo chão terra boa Reguada que llevara de sameadura dez allqueires e tem do
Redor /10 cimquo uveiras e he terra boa e de todas as parttes partte com has terras do asemtto por jazer no meo dellas
Ittem mais tem a ditta igreja huã saida que vai ter no comeco da devesa que tem treze uveiras novas comtra ho aguião
e quatro castanheiros e quatro carvalhos sem vides novos
Ittem outro talhinho que chamão da Ramada que esta abaixo do campo de /15 sob Reguo que jaz amtre terras do asemtto
que he terra laguoeira que levara hum alqueire de sameadura não tem comfromtacois por jazer em meio das terras do
asemtto
Ittem fiquou por asemttar aquii
Ittem hua leira que levara hum allqueire e meo de sameadura que esta aos moinhos abaixo da costa trazea fora fora (sic)
do asemto guomes eanes disse que paguasse hum /20 allqueire de milho
Ittem mais tem huã vessada que se chama do portto que jaz toda sobre si ttapada e murada de todas as parttes sobre si
sem ter duvida com ninguem por jazer per vallos e marquos e vem sem nenhuma duvida que llevara de sameadura cimquo
allqueires e meo teRa boa
Ittem este asemto da igreja tem huã devesinha que tem trimtta /25 e cimquo ou coremtta carvalhos no momtte de samtos
eilos que esta no momtte hum soo sem parttir nem demarquar com ninguem somemtte estam sobre si no ditto momtte e não
tem mais terras nem cousa nenhuma
Ittem tem da agua da presa do pinheiro e dos loguares da villa convem a saber no tempo de samta maria de marco atte
nossa senhora dagosto [to]das as /30 quintas ffeiras e dominguos com suas noutes e outras duas demtro na igreja suas
izemtas e por verdade asinarão aqui manoell barbosa tabalião ho escrevi testemunhas guaspar mendes = despois desto aos
dez dias do ditto mes e anno de mill e quinhemtos trimtta dous annos o ditto juiz comiguo tabalião framcisquo borges
procurador do abbade e homes bons atombamos /35 e apeguamos casaes casaes (sic) adiamtte pella maneira que se adiamtte
segue primeiramemtte
It Titollo do casal da lavamdeira de baixo da figueira Da ditta igreja sua propiedade e traz ora sebastião guoncallves
e seu gemrro guoncallo allvares
/40 Ittem tem o ditto casall hum asemtto de casas collmacas muito boas e estão em bom asittio e tem huã boa saida
comtra o nortte
Ittem tem o dito casall hum campo da heira muito bom Reguado que parte da bamda do nortte por huã tapajem ao
lomguo com hum campo do casaall douteiro propiedade da dita igreja e do vemdavall com estrada que vai per a villa de
cana/45vesses e do nascemtte com casall da covilhaõ que he da propria igreja levara dez allqueires de sameadura e tem vimte
e cimquo uveiars o quall chamão o campo da heira e no mesmo campo a heira do ditto casaall com hum allpemdre palheiro
Ittem outro campo abaixo das casas comtra ho vemdavall e partte da partte do vemdavall per huã tapajem com hum
campo /50 do casaall douteiro e da partte do nascemtte com estrada e comtra o nortte com as casas he terra Ruim levara hum
allqueire de sameadura e no cabo tem huã nogueira gramde e dous castanheiros de castanha e vimtte e seis uveiras
Ittem tem este casall hum talhinho que chamão das lageas que parte da bamda do nascemtte com as herdades de bastião
guomcallves /55 da lavamdeira tras e outrosi do nortte com has dittas herdades todo muito bem demarquado per marquos
amtiguos e da bamda do vemdavall com a leirinha do loguar da lavadeira de cima que jaz ao lomguo da Riba do Reguo de
baixo leva de sameadura dous allqueires tem treze uveiras
Ittem mais tem hum campo que chamão do bacello que esta e comfromtta com ha /60 quebrada que partte do nascemtte
com estrada que vem de guimaraes pera canavesses e do nortte com ha ditta quebrada da cruz e do poemtte com [Fl. 150]
campo do casall da villa e do vemdavall todo per si tapado per tapajem e leira de comoro alltto per que se bem demarqua
que levara de sameadura dous allqueires tem treze uveiras
Ittem tem hum talho diguo saida com huãs cinquo uveiras e pereiras de fruitto comtra a bamda da lavamdeira de cima
Ittem /5 tem mais este casall hum campo lameiro de baixo que partte do vemdaval com ho Ribeiro que vem dos cuios
que vai amtre este casall e lavandeira de cima e do nascemtte com a ditta saida e com has casas e leva de sameadura dous
alqueires
Ittem mais tem hum campo que chamão daguilão que que anda hum pedaco delle descambado por outro pedaco que jaz
do casall de calvelo /10 demtro neste lameiro acima ditto e o loguar do callvello tem hum pedacinho neste lameiro e este
casall tem o outro pedaco no ditto campo dagillão (sic) o qual pedaco hum por outro for escambado per autoridade de
senhorio o abbade que ora falleceo que avia nome joão annes e foi ja no ditto lameiro de baixo posto o ditto pedaco na ditta
sameadura esto disse bastião guoncall/15ves caseiro da lavandeira
Ittem mais tem outro pedaco que chamão dagillão jumto do descambado que partte do poemtte com o ditto pedaco
descambado todo tapado muito bem sobre si e do nascemtte pera Riba he vallo e comoro e uveiras sobre si e comtra o aguião
com terra da lavamdeira de cima todo per tapajes muito boa leva de sameadura allqueire /20 e meo tem honze huveiras
Ittem mais tem outro lameiro que chamão nugueira todo carrado sobre si da partte do nortte emtesta com a pressa da
nugueira e do nascemtte e poemtte per vallos de matto gramde e Ribas gramdes e levara diguo e leva de sameadura hum
allqueire e loguo na saida do campo comtra o nortte per amtre duas tapajens acima tem /25 cinquo carvalhos e hum castanheiro
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Ittem loguo abaixo comttra o nascemtte outro campo que partte do nascemtte com estrada que vem de guimaraes e do
poemtte com a ditta estrada e do poemtte emtesta com campo da villa que tudo he propiedade da igreja leva de sameadura
tres allqueires ttem vimtte carvalhos do Redor
Ittem loguo abaixo comttra /30 o vemdavall outtro campo que chamão a vessadinha que partte do vemdaval per vallo de
tapajem e matto gramde e do nortte emtesta na Ribba deste campo acima e do nascemtte com terra de estevão guomcallves
da fr.a todo muito bem demarquado per marquos amtiguos he vistos leva de sameadura hum allqueire
Ittem loguo abaixo hum lameiro /35 que chamão da laguoa que partte do vemdavall com campo de guoncallo annes do
casall da Rabbada e do nascemtte com campo do casall douteiro per per (sic) huã tapajem e pelo meo do lameiro vai hum
Ribeiro e nelle muitos amieiros leva de sameadura hum allqueire
Ittem na Ribeira de piagem tem outtro leira que chamão da Ribeira de piagem e da emtesta /40 da partte do nortte com
huã leira do casaall do ffeReiro e do vemdavall com terra do casall de piagem que bastião guoncallves da lavandeira e do
poemtte com ho mesmo loguar de piagem do ditto bastião guoncallves todo per marquos e Ribbada que todo esta muito
muito bem declarado
Ittem este casaall não tem mais terra e tem daguoa do Reguo da lagea todo o anno ao sabbado ca/45da somana o sabbado
todo de dia e noute e da presa do pinheiro de sancta maria de marco ate nossa senhora dagosto a sexta ffeira cada somana
hum meo dia na sexta ffeira e da pressa da nugueira no ditto tempo de sancta maria de marco atte nossa senhora dagosto
cada somana todo ao sabbado e não tem mais aguoas nem terra
Ittem todas estas Reparticois se ffezerão com /50 este bastião guoncallves e guoncallo allvares seu gemrro que vivem ora
no ditto casaall e em pessoa dos comfromttadores que com elle confrontão que a ello não teverão embarguos
Ittem tem o ditto casall huã devesa junto do vallo que esta junto do caminho que vai pera os cuios convem a saber de
fora do vallo cinquoemta carvalhos terra que chamão de chãos /55 hoitto castanheiros que estão mesturados com quatorze do
loguar douteiro
Ittem mais tem huã leiraamtre a demarquacão e vallo do logar da devessa do portto e do casall douteiro no ditto momtte
sette carvalhos e dous castanheiros em huã leira amtre comoro e comoro do loguar do portto e douteiro tem este casall huã
demarquacão de vallo antigo /60 que emtesta das partes do nascemtte no çarrado do loguar da Villa [Fl. 150v] que esta muito
bem declarado sobre si que tera quinze carvalhos e hum chão de momtte demarquado sobre si per o ditto vallo
Ittem tem outtra devessa que chamão da penna que partte do nortte com saida da devessa do portto e do nascemtte o
comoro e devesa do loguar do callvello e do vem/5davall e poemtte tera coremtta carvalhos ou cimquoemtta
Ittem deste casall disse bastião guoncallves ter hum prazo feitto em bragua em tres vidas nelle e sua molher ffilho ou
ffilha e tinha nomeado sua ffilha violantte guoncallves molher do ditto guoncallo allvares e pagua de Remda oitto allqueires
pão e oitto diguo sette de pão meado e duas /10 gualinhas e dous homens de geira e foro acustumado e cem Reis em dinheiro
e por verdade asinarão aqui todos manoell barbosa tabalião escrevi
It Titolo do casal de Covilhaa
It este casall de covilhaã diguoe este casall tras ora guomcallo annes /15 da covilhaã
Ittem tem este casaal hum asentto de casas com sua adegua celleiro collmacas todo o que pertence a casa de lavrador
Ittem abaixo das casas tem ho ditto casall conttra o vemdavall hum campo que se chama da heira que partte do vemdavall
compomdo diguo que partte da bam[da]3 campo das herdades de ffernão guoncallves escrivão da /20 correicão que ora tras
haffomsso guoncallves da covilhaã que esteve a este demarquar e esteve presemtte e da bamda do poemtte com a esttrada
que vai pera canavesses terra boa Reguada ellevara de sameadura seis alqueires e tem trinta e oitto huveiras do Redoor
Ittem outro campo do chousaall de baixo que partte da partte de cima do aguião e vem/25davall com herdades da igreja
de são miguell que ttras guoncallo Rodrigues que a esto era presemtte e da bamda de baixo do nascente com campo de pero
annes do outeiro que he da igreja e da bamda do nortte com ho campo de sob a lama do casaall do portto propiedades da
ditta igreja levara de sameadura cinquo allqueires tem dezanove uveiras /30
Ittem outtro campo que chamão do barreo com hum soutto do loguar de pero annes douteiro do loguar de covilhaã e da
bamda do nascemtte com campo de guomcallo annes da Rabbada da propia igreja e comttra o aguião com herdades de
margarida annes da covilhaã que leva de sameadura dous allqueires e hum Razo
Ittem abaixo hum la/35meiro que chamão da Ribba que partte do nascemtte com campo do casaal douteiro e do aguião com
lameiro da lavamdeira de baixo e emtesta comttra o nortte com campo do casall da Rabbada todas as confronttcois propiedades
da mesma igreja leva de sameadura dous allqueires terra boa
Ittem tem outro campo que chamão da corredoura de cima que /40 partte do nascentte ao lomguo todo com estrada publiqua
que vai pera ho loguar do portto esta demarquado da bamda do vemdavall e aguião com leiras das herdades de marguarida
annes da covilhaã levara quattro allqueires de sameadura ttem duas uveiras na agra da corredoura de baixo tem hum campo
que chamão ho pedroso que partte comttra o nascem/45te com comoro per huã pomtta com campo do casaall da lavandeira de
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baixo e mais com campo do casall do portto e com outro do casall de manguamtinha que ttras pero martins da ledesma e ttem
sobre si huã Ribba e do nortte com huã leira das herdades da covilhaã e do vemdavall com campo do casall do portto e esta
todo demarquado sobre si e ttem /50 marquos levara de sameadura ttres halqueires he terra muito boa Reguada
Ittem loguo junto outro campo que chão (sic) de sobre o vallo que parte per cima comttra o nortte e aguião com estrada que
vai pera são louremco e pera o portto e do nascemtte com huã Ribba duveiras do casall do portto do vemdavall com has mesmas
leiras das herdades que tras /55 marguarida annes leva de sameadura seis allqueires ttem conttra a estrada nove huveiras
Ittem outtro campo que chamão de sob a fomtte que partte do nascemtte com a estrada que vai do casall do portto pera
são lourenco e da bamda do mesmo nascemtte com campo de sob a lama do casall do portto e de cima comttra o aguião com
campo do ditto casaall da covilhaã [Fl. 151] leva de sameadura hum allqueire e meo tem tres uveiras
Ittem outro campo que partte com o ditto campo acima comtra o nascemtte que chamão ho campo de sobre a fomtte e
partte com saida do casall do portto propiedade da ditta igreja
Ittem do nortte com campo do portto do asemtto da igreja leva de /5 sameadura tres allqueires tem honze uveiras
Ittem outro campo que tambem chamão de sobre a fomtte que esta tras as casas que partte comtra o nascemtte com estes
dous campos atras e do nortte com herdades de covilhaã que tras marguarida annes leva de sameadura hum allqueire e meo
e tem cimquo uveiras
Ittem mais tem este casaall /10 huã saida loguo na ditta saida das casas pera hum soutinho que esta fora he esta hum
marquo jumtto do caminho a comttra o vemdavall ajumto de huã presa e vai dereitto ao lomguo atte a estrada que vai da
lavandeira acima todo o dito Rosio ao lomguo do campo de cima de bastião guoncallves o campo da frª comtra o callvello
que vai emtestar nas casas das herdades de /15 marguarida annes e todo do ditto casaall con nove uveiras diguo nove
cedreiras diguo cerdeiras e cinquo castanheiros
Ittem tras as casas do ditto loguar tres castanheiros e tres carvalhos novos e tres sallgueiros huveiras todo esto atras as casas
Ittem mais tem o ditto casall loguo acima dello na saida do casaall da lavamdeira de baixo sette castanheiros e /20 hum
carvalho de vide
Ittem o ditto casaall tem daguoa do Reguo de cima em todo anno convem a saber cada somana todas as quintas ffeiras
e dominguos e segumdas feiras e no tempo do Reguar tem has herdades que tras marguarida annes huã presa cada hoito dias
ou hum dia dos tres de quinze em quinze dias a segunda feira no ttempo de Reguar e mais não /25 e ho mais he do casaall
Ittem do Reguo de baixo tem o ditto casaall e o do portto de premeo ambos sem outrem tres que vem4 <ninguem>
Ittem da presa da nogueira todallas segumdas feiras no tempo do Reguar de nossa senhora dagosto diguo de nossa
senhora de marco atte nossa senhora dagosto
Ittem mais tem huã devesa comttra a hermida de sancto Antonio que chamão /30 a vinha do momtte que toda em
Redomda partte per hum comareiro e vallado antiguo e no meo della ffiqua a estrada que vai pera samcto amaro e guimaraes
que tem de carvalhos e castanheiros vimtte e cinquo carvalhos novos e velhos cimquoemtta e cinquo não tem outras
comfronttacois por estar sobre si em momtte
Ittem disse afom/35so guoncallves da covilhaã que seu irmão guoncallo annes e sua molher bramqua allvares que tinhão
prazo deste casall feitto per Rodriguo annes abbade que ffalleceo e pagua de Remda convem a saber dozemttos e cimquoemtta
Reis em dinheiro e duas gualinhas e doze homens de geira e todo esto se fez em pessoa do ditto afomso guoncallves e
branqua /40 allvares por ser fora desta terra seu marido guoncallo annes irmão delle afomsso guoncallves e em pessoa de
guoncallo Rodrigues da llavamdeira e de marguarida annes das herdades que todos disserão que a esto não tinhão embarguos
por que he todo verdade e Roguarão os sobreditos convem a saber marguarida annes ao dito juiz que asinasse por ella /45 e
branqua allvares e guoncallo annes. homem boõ e o asinarão eu manoell barbosa tabalião o escrevi testemunhas os sobredittos.
It Titollo do casall dos Curros
Ittem tem ho ditto casall dos curros que he da igreja hum hasemtto de casas colmacas de llavrador pobre sem adegua
Ittem na saida das casas comtra o momte /50 do callvello hum soutto de castanheiros que tem vimtte e oitto castanheiros
he oitto carvalhos e loguo acima do soutto dez carvalhos novos postos novamente de todas as parttes partte com ho ditto
momtte do callvello somemte do nascemtte com casall diguo com casas do casaall
Ittem mais outro soutinho abaixo das casas que esta carrado sobre si que tera demtro dezaseis peis diguo dezaseis /55
castanheiros de ffruitto
Ittem outro campo que chamão do sovoreiro que parte com ho ditto souto do vemdavall e nascemtte parttecom tterras
do casal do portto que llevara de sameadura quatro allqueires
Ittem outro campo jumto com elle que chamão de sob a Ribba que partte e comfromtta com as confronttacois deste
campo acima por todo fazer em hum carrado /60 que llevara de sameadura quatro allqueires tterra fraqua
Ittem outro lameiro que chamão lameirinho de denttro que partte do nortte com hum [Fl. 151v] ribeiro que vai pera o
callvello e soutto do casaall do portto que levara de sameadura dous allqueires
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Ittem outra leira que chamão o carrado damttre a portta que partte no meo do carrado deste casall que jaz no meio de
todo que lleva de sameadura dous allqueires
Ittem este casaall não tem /5 outra cousa de terra somemtte esta e tem hum bacello demtro no carrado que do vemdavall
da partte do Ribeiro da partte do vemdavall per jumto do soutto do [baRotreio] que he do casall do portto que llevara de
cava dous homens
Ittem este casall não tem cousas fora nenhuma somemtte jaz todo em cerqua a Redomda o quoall cerquo demtro ttem
corenttaUveiras
Ittem /10 hum pumar no propio carrado doutro que tem aguora vintte cinquo arvores de fruito pereiras e macieiras
Ittem este casaall tem duas fomtes que estão acima do soutto que chamão dos serrãos com que se Regua o ditto casaall
e diz guoncallo Rodrigues do portto que hadaver amettade daguoa das dittas fomttes esto pera o seu casaall dos curros que
he da /15 igreja
Ittem deste casall he prazo que tem duas vidas convem a saber ha molher que foi de joão guoncallves que chamão
senhorinha anes esta nomeado por terceira pessoa fruitoso guoncallves seu filho em huã manda que mostrou disse fruitoso
guoncallves que o fez martinho borges tabalião
Ittem pagua de Remda cemto corentta Reis em /20 dinheiro e duas gualinhas esta apeguacão e tombo se fez em pesoa do
ditto ffruitoso guoncallves que esta nomeado por tterceira pessoa e em pessoa de guoncallo Rodrigues do portto com que
comfromtta o ditto casaall e o asinarão aqui com hos dittos guoncallo annes e pero annes homes bons manoell barbosa
tabalião que o escrevi = despois desto om/25ze dias do ditto mes e anno sobredito de mill quinhentos e trintta e dous hanos
o ditto juiz homes bons e comiguo tabalião fizemos o tombo das casas adimtte pella maneira que se ao diamtte segue
primeiramentte
It Titollo do casaL de são johão do calvello que he Da igreja
/30 Ittem tem o ditto casall huã morada de casas muitto maas e mall corregidas e porem tem has casas que pertencem a
lavrador e junto dellas huã hermida que chamão são johão do callvello que he aneixa da mesma igreja e tem huã ortta jumto
com huã larangeira e duas cidreiras
Ittem o ditto casall não tem outra nenhuma terra somentte hum carrado gram/35de he terra muito fraqua e vão que
comeca lloguo a parttir da partte de vemdavall comeca per hum vallo junto das casas e vai per hum Ribeiro habaixo que
vem do momtte do callvello sempre vir emtestar junto da aldea de vilares que he propiedade da igreja e da outtra partte do
nortte com ho momtte do callvello todo o lomguo per hum vallo e tapajem muito boa ate ir emtes/40tar na outtra pomtta que
vem da partte do vemdavall toda o Redomda que foi posto que llevara de sameadura todo trinta alqueires e tem demtro
coremtta huveiras trimtta e hum castanheiros de castanha e vimtte e oitto landeiras he demtro huãs devesinhas que ambas
tem cinquoemtta carvalhos corttadicos e demttro no ditto carrado comtra o vemdavall esta huã devessa corttadiça /45 que he
do casall de villares que tera vimtte cinquo ou trimta peis de carvalhos
Ittem não tem ho ditto casaall outra cousa somentte sua saida pera o momtte do callvello que tem boa criacão pera
guado
Ittem esteve a todo esto gomcallo annes do callvello que vive no ditto casaall e disse que tinha prazo feitto per pero
mendes abbade que ffoi da ditta igreja e fora ffeitto em bragua /50 e o ffezera joão freire escrivão que disse que paguava
convem a saber de Remda cemtto settemtta Reis em dinheiro e dous allqueires de triguo he quatro homens de geira e duas
gualinhas e por verdade o ditto dioguo annes que a todo foi presemtte e disse não ter embarguos a esta apeguacão e disse
que tinha o ditto prazo e o não tinha em casa porem hamos/55traria quoando lhe fosse mandado e o asinou aqui com hos
dittos homens bõns manoell barbosa tabalião o escrevi
It Titollo do Casal de Villares que he da igreja
Ittem este casall de Villares tem duas moradas de casas com sua adegua e todo o que perttence a hum lavrador
Ittem mais ttem o ditto casall huã [Fl. 152] bouca que chama a bouca de villares que partte da banda do vemdavall com
momte do callvello e do aguião e com ho loguar de são joão per Ribeiro que vai amtre a ditta bouca que vem o ditto Ribeiro
do momtte e partte com ho Ribeiro em meo com o ditto carrado e casaall de são johão e anda em Roda tudo per vallo
carrado e lle/5vara de sameadura vimtte allqueires
Ittem a boucinha de sob a carreira que leva dous allqueires e outro talhinho junto delle que leva hum allqueire
Ittem o ditto casall não tem outra terra somentte a ditta bouca e mais hum carrado gramde de terra fraqua que partte do
vendavall com ho momte do callvello e vai antre o momtte e o carrado hum Ribeiro que chamão /10 do portto e do nascemtte
partte com huã estrada que vai de sancto amaro que he huã Irmida que vai pera são lourenco e aRifana de sousa e do momtte
com ho ditto momtte do callvello e da ditta bamda todo carrado per vallo que llevara de sameadura todo este carrado vimtte
e cinquo allqueires e tem demttro setemtta uveiras e ttrimtta e hum castanheiros /15 de castanha e sette carvalhos de llandres
e cinquoemtta carvalhos de corttadicos
Ittem dentro hum bacello no ditto carrado que llevara de cavar hum homem que o cavara muito bem e não tem outra
cousa somentte ho ditto asentto com huã ortta e larangeira
Ittem deste casall mostrou hisabell afomsso veuva moradora no ditto casall dum prazo feitto por /20 joão freire escrivão
168

CIAN MAGENTA AMERELO PRETO

OPPIDUM

ano 4 | número 3 | 2008/2009

que foi em bragua aos doze dias do mes de junho do anno de mill quinhentos e nove annos esta isabell afonso he segumda
pessoa por se fallecer seu marido joão annes que hera a primeira pessoa e elle tem nomeado por tterceira pessoa em vida de
seu marido nomearão a janebra annes sua ffilha e a caterina /25 annes ambas suas filhas e de seu marido e pagua de Remda
vintte allqueires de pão meado e cemtto e vinte Reis em dinheiro e huã maRaã e duas gualinhas e de lluitosa de cada pessoa
outro tantto como de Remda
Ittem este casaall da presa da bouca ttres dias e meo daguoa no tempo do Reguar e no invertto (sic)5 he todo do casaall
estes tres dias e meo são cada soma/30na
Ittem a todo este apeguamentto esteve presentte a ditta isabell affonsso e pero annes e bastião fernandes seus genrros
casados com has dittas suas ffilhas e estão nomeadas no ditto casaall e derão outorgua e quiserão que este casaall se
apeguasse e ffezesse delle tombo e não se citou ninguem por ninguem com este casaall não comfronttar nem outtrem com
elle /35 e tem o ditto casaall e devezinha no carrado do casall de são johão que se no tombo delle ttirou e por verdade e por
verdade (sic) asinarão aqui todos e por a ditta isabell afomsso asinou seu filho guaspar guomcallves manoell barbosa
ttabalião o escrevi
It Titollo do casal do callvelo
/40 Ittem o ditto casall tem hum asentto de casas ttodo perfeitto como perttence a hum lavrador e com sua adegua
Ittem loguo junto das casas hua ortta com huã laramgeira
Ittem tem este casall hum carrado gramde de terra fraqua que comeca de parttir da partte do vemdavall comeca acima
das casas per huã estrada que vem de sancto amaro e vai pera são lourenco e da /45 ditta estrada pera baixo vai per amtte o
ditto carrado e outro do loguar da lavandeira de cima hum Ribeiro gramde correguo que per elle se apartta a demarquacão
diguo e demarqua o ditto loguar com ho da lavamdeira que he da mesma igreja e do nascemtte partte com ho loguar da villa
que vai amtre este casall por o ditto Ribeiro que vai amtre o casall /50 da villa e este casaall hum Ribeiro daguoa comtinua
e partte per este Ribeiro atte o campo da bouca que he deste cassall o quoall campo da bouca partte com terra do casaall do
pinheiro que he da villa da ditta banda do nascentte e das outtras parttes ffiqua nas terras do loguar e de conttra ho aguião
partte a ditta bouca com huã devesa do casaall da villa que he /55 da igreja e torna o ditto cerquo a emtestar ao lomguo do
caminho que vai do ditto casaall do callvello atte as casas delle que llevara todo o ditto carrado por demtro sem nom metter
ninguem trintta e quatro allqueires e ttem denttro settemtta uveiras e dezoito castanheiros e corentta carvalhos novos no
ditto cerquo todo esto e quatro pereiras
Ittem mais tem hum talho que /60 chamão o campo do Reguemguo que partte do nascentte e poentte com Reguemguo
que tras guiomar da costta e heitor guoncallves do [Fl. 152v] bairro
Ittem tem mais huã devesa fora deste carrado que esta omde chamão Reguo de lamas que partte com ha devessa de
guoncallo Rodrigues diguo casall do portto per vallo e comoro antiguo que [teria] de carvalhos e castanheiros sem arvores
esta devessa esta de fora do carrado com /5 terra ou momtte do callvello acima vai emtestar do ditto momtte vai entestar no
vallo do loguar da lavandeira de baixo e do nortte emtesta com o loguar do portto e loguo com outros carvalhos da villa
acima do caminho comtra o vemdavall tem quatro castanheiros e hum carvalho
Ittem mais este casaall huã aguoa que chamão dos curros convem a saber ttem no /10 tempo do Reguar cada somana hum
dia e no inverno amettade do ditto Reguo daguoa e outra amettade he do casall do pinheiro que ttudo he da ditta igreja
Ittem deste casaall mostrou hum prazo jorge pires ffeitto em tres vidas comvem a saber em vida delles jorge pires e sua
molher hana diniz e hum ffilho ou ffilha paguão de Remda convem a saber trezemttos /15 Reis em dinheiro e duas gualinhas
e hum leittão ou por elle cen Reis e mais fforo e vinho e de lluitosa outro tanto como de Remda e feitto o dito prazo per
simão ffreire escrevão em bragua aos seis dias de dezembro de mill e quinhemtos vimtte e seis annos asinado per joão de
coimbra provisor
E todo este appeguamentto e prazo amostrou jorge pires caseiro sobreditto e foi dello com/20temtte e o asinou e disse
que não tinha a elle nenhum embarguo asinarão aqui manoell barbosa tabalião o escrevi
It Titollo do casal da villa que he da ditta igreja
Ittem o ditto casall da villa anda mistiguo com ho casall do pinheiro e tem hum asentto e morada de casas muito boas e
bem corregidas com sua ade/25gua e heira muito boa
Ittem ho casall do pinheiro hum carrado gramde todo em Redomdo carrado sobressi que partte do vemdavall com casall
do callvello per huã tapajem da bouca do casall do callvello e do nascemtte com devessa e saida da igreja propia e nortte
com ho momtte e com ha pomtta da de vessa da igreja estrada da igreja da covilhaã que he vinha do montte /30 todo terra
Reguemgua e boa e levara de sameadura vimtte e cinquo allqueires tem demtro em cerquo sttemtta huveiras e demtro no
cerquo huã devesa nova que tera cinquoemtta carvalhos novos e tem outra devesa que vai emtestar com a vinha do momtte
attras escritta que ttera coremtta e cimquo carvalhos e castanheiros e acima da vinha do momtte hum soutto novo /35 que esta
abaixo da estrada que vem de santo amaro que tem dezoitto diguo dezoitto castanheiros com ho soutto de cima delle
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Ittem o ditto casall da villa ttem outro cerquo do Redor cerquado que partte da bamda do vemdavall com ho lloguar da
lavandeira de cima e de baixo com hum Reguatto gramde amttre elles per que fiqua demarquado per o ditto Reguatto esto
do nascemtte com /40 quebrada do luguar douteiro e do nortte com ha devesa e saida da propia igreja e da bamda de cima
conttra ho momtte com terras do loguar do pinheiro que todo esta mistiguo hum com outro e tem huã muito boa saida heira
muito boa todo tapado em Redomdo llevara de sameadura vimtte cinquo allqueires e tem sesemtta e cinquo huveiras e mais
tem huã devesinha nova que /45 tera trintta carvalhos anttre pequenos e gramdes
Ittem mais tem este casall huã leira que chamão de seobre a Ribba que parte da bamda do vemdavall com leira do casall
douteiro e do nortte com leira da lavamdeira de baixo e de nascemtte emtesta em outra leira da lavamdeira e todo he da
igreja que llevara de sameadura hum allqueire e meo e mais não
It este casall /50 não ttem mais outra terra nenhuma somentte o que ditto he
Ittem mais tem este casaall huã devesa que chamão dos chãos que vai emtestar com outtras do loguar da lavandeira de
baixo e com huns castanheiros da ditta lavandeira e do loguar douteiro que esta todo sobresi demarquado per hum vallo e
comoro amtiguo e emtesta nos castanheiros da lavandeira e do /55 outeiro de comttra o nascemtte e do poemtte e vendavall
com devesa do casall doutteiro diguo douteiro todo propiedade da ditta igreja que ttera coremtta carvalhos
Ittem estes casaes tem daguoa dos curros no ttempo de Reguar de sancta maria de marco atte nossa senhora daguostto
convem a saber dous dias daguoa cada somana a terca feira e a quartta
Ittem /60 deste dia pera diamtte pera merejar ttem ametade da ditta aguoa e outra amettade tem o loguar dos curros
Ittem mais aguoa que escorre do Ri[Fl. 153]beiro que vem dos curros e ffonttainhas são izemttas do loguar da villa mais
não tem
Ittem deste loguar mostrou hum prazo pero guoncallves da villa em que se comtem Rodriguo annes abbade lhe emprazar
os dittos casaes em elle e sua molher catterina allvares por primeira e segunda pessoa e hum filho ou filha que /5 pagua de
Remda dambos os casaes trezemtos e cin quoemtta Reis em dinheiro e seis allqueires de ttriguo e hum leittão de cimquoemta
Reis e huã cabaca de vinho e duas gualinhas e dez homens de geira e fforo acustumado a vinho e cubas e de lluittosa a
saimemtto de cada pessoa hum carneiro feitto per joão ffreire escrivão da camara do arcebispo dom dioguo atres dias de
junho /10 de mill e quinhemtos e dezaseis annos asellado e asinado per joão de coimbra provisor e este pero guoncallves da
villa andou a este apeguar e fazer de tombo e disse que lhe aprazia de todo por ser em proveito do casaall e hos da
lavamdeira dioguo annes e jorge pires do callvelo outrosi lhes aprouve de ttodo esto attras ditto por ser verdade asi /15 como
neste tombo he comteudo asinarão aqui manoell barbosa ttabalião o escrevi
It Titollo do casal douteiro que he da igreja
Ittem este casall tem hum asemtto de casas muito bom e o que perttece (sic) a llavrador com sua adegua e asi loguar
loguo doRe[dor]6 huã ortta com duas /20 laramgeiras e outtras arvores de ffruito muito boas
Ittem loguo de sob has casas hum campo que chamão do chousaal que partte do nascemtte com campo do portto que he
da igreja e do nortte com a estrada que vai pera ha igreja e do vemdavall campo diguo com campo de beira da lavamdeira
per huã ttapajem e matto per ho meo que lleva de sameadura seis allqueires tem vim/25te huveiras e dous castanheiros novos
tterra Reguada
Ittem outro campo acima das casas que chamão do codesaal terra Reguada que partte do nortte com caminho que sai da
portta das casas e do nascemtte com as casas e do poemtte com estrada que vai de guimarais sobre si tapado em vallo e sobre
o Redomdo e levara de sameadura dous allqueires tem hoitto huvei/30ras
Ittem outro campo loguo attras as casas comtra a igreja que chamão fradegua todo tapado per vallo e sebe em Redomdo
e partte da bamda do nortte com a saida da igreja e caminho que vai pera o loguar do portto e do venda vall o poemtte vai
emttestar nas casas com a saida das casas ttodo esta sobre si e muito bem demarquado que llevara de sameadura quatro
alquei/35res e tem quatro castanheiros e huã huveira
Ittem mais tem hum campo que chamão do sarguacal da presa da nugueira que partte do nascemtte com caminho que
vai pera são lourenco ao lomguo do campo da vinha do casaal da cruz e do nortte partte com ho ditto campo da vinha e do
vemdavall com Reguatto que vem da lavamdeira de cima todo bem ttapado sobre si terra boa /40 leva de sameadura hum
allqueire tem ttres huveiras
Ittem mais tem outro campo que chamão a charnesqua que partte da bamda do nortte com ho mesmo caminho que vai ao
longuo delle pera são lourenco e o caminho vai amtre elle e o campo da vinha e do nascemtte com a estrada que vem de guimaraes
pera o loguar da lavamdeira e do vemdavall tapado per huã Ri/45ba muito alltta e matto per que se ttapa sobre si leva de sameadura
dous allqueires ttem quatro uveiras dez carvalhos de corttadicos e na cabeca deste campo de fora ttem tres castanheiros
Ittem mais tem outro campo que chamão da Ribba que esta sob agra da charnesqua que partte do vemdavall com hum
campo pello loguar da lavamdeira de baixo e com hum Ribeiro que per /50 hi vai e vem da pressa da nugueira e da partte da
travessia com campo do casaall da covilhaa e do nascemtte ttapado per huã Ribba alltta todo o Redomdo que vem demarquaada
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se demarqua per si e todas estas comfrontacois são propiedades a igreja e llevara de sameadura cimquo allqueires tem
quatro carvalhos Roins corttadicos
Ittem mais tem outro campo que se /55 chama de sob o matto que ttodo esta nagra da corredoura de cima e demarquado
sobre si per marquos amtiguos e partte da partte de cima ao lomguo de huã Ribba do loguar da covilhaã que he da igreja e
do nascemtte com campo do casaall da cruz da covilhaã e da partte do vemdavall com estrada que vem de guimaraes e da
outtra partte com caminho de que vem /60 do loguar do portto leva de sameadura cimquo allqueires tterra honesta na pomtta
da estrada quatro carvalhos
Ittem mais abaixo no meo dagra ttem outtra leira que partte com terra do nascemtte de lomguo ha [Fl. 153v] lomguo
com campo do casaall do portto todo demarquado per marquos amtiguos e partte das pomttas com a ditta estrada e caminho
do loguar do portto levara de sameadura dous allqueires
Ittem tem huã leira que chamão da charnesqua que partte do nortte com guoncallo allvares da Rabba/5da per marquos e
do vemdavall com outra leira da lavamdeira de baixo que tamanho he huã como outra e da outra partte com leira da villa e
jazem amttre estas leiras da villa e guoncallo allvares levara huã quartta de cemtteo
Ittem mais tem huã devessa que tera sesemtta carvalhos que de (sic) demarqua amtre elle e guoncallo Rodrigues do
portto e com ho casall da /10 villa e da lavamdeira de baixo per comoros e vallos amtiguos ttudo em huã devessa que esta
comtra o momtte do callvello e tem mais quatorze castanheiros mesturados com hoitto castanheiros do loguar da lavamdeira
de baixo que não ha comffromttacois que melhor declarem que hos dittos comoros e vallos
Ittem este casall douteiro ttem no tempo do Reguar /15 de sancta maria de marco atte sancta maria daguosto cada somana
ha sesta feira amettade daguoa da presa do pinheiro e tem do Reguo da lagea em todo o anno huã quarta ffeira cada somana
e não tem mais aguoa somemte o campo da Ribba que chamão da Ribba tem da presa da nugueira de santa maria de marco
atte sancta maria daguosto cada somana toda a terca /20 ffeira e mais hum dominguo e outro não e dahi acabado de Reguar
he izemtta do mesmo campo
It deste casall disse pero annes que hora vive nelle que tinha hum prazo ffeitto ser (sic) bragua per joão ffreire escrivão
do arcebispo he que paguava de Remda convem a saber dozemttos Reis em dinheiro e hum leittão ou por elle coremtta Reis
e huã ffoguaca ou ttrimtta Reis por ella e cinquo /25 homens de geira e fforo e vinho e cubbas
It todo este appeguamentto e tombo andou o ditto pero annes e amtonio pires que vivem na quintaã da maguamtinha
diguo que a tem e pessue e pero martins da ledesma e todos disserão que este tombo hia ffeitto na verdade e em suas pessoas
se comfromtou e ffez todo por a todo não tterem embarguos e por verdade asinarão ha/30qui manoell barbosa tabalião o
escrevi
It Titollo do casal da lavandeira de cima propiedade Da igreja
Ittem tem o ditto casall hum asemtto de casas muito bom collmacas com hadegua e todo o que perttence as casas de
llavrador
Ittem o ditto casaall hum ca/35Rado da bamda de cima das casas comttra o poemtte todo carrado do Redor e emtesta e partte
da bamda do vemdavall e poemtte com a estrada que vai per baixo dalldea de villares que vem de samtamaro e vai pera são
louremco da ferreira demtro do quoall carrado jaz huã leira ao lomguo do Ribeiro que vai emtre este casaall e o de callvello da
bamda do nortte que he /40 do Reguemguo que ttras heitor guoncallves do bairro que he Reguenguo do senhor da terra acima
de hum de (sic) penedo gramde ao lomguo do Ribeiro que he a dita leira na cabeca de largura de honze varas de medir medidas
por elle juiz e homens bons que serão honze varas levara em compridão vimtte e nove varas e leva o ditto carrado de sameadura
quatorze allqueires /45 terra fraqua e Roim e tem treze uveiras e sette castanheiros todo demtro do carrado
Ittem mais tem o ditto casaall outro campo que chamão da cancella que partte da bamda de cima comtra o loguar do
callvello com terra do ditto loguar do callvello e asi vai pera a bamda do vemdavall hum Ribeiro que partte diguo que
peramtte elle e o ditto carrado que que (sic) demarqua ..... he e lle/50vara de sameadura hum allqueire e meo e ttem do Redor
cimquo uveiras
Ittem loguo abaixo ttem outra leira que chamão a leira do feRegal que partte com ho Ribeiro attras ditto com o ditto
Ribeiro em meo e da partte do norte com tterra do casaall da villa e do vemdavall com hum chão e lleira do Reguemguo do
senhor da tterra que ttras heitor guoncallves do baiRo que foi medi/55da a ditta leira que tem em comprido a ditta leira toda
vimtte e seis varas e em larguo na pomtta comttra o Ribeiro homze varas e no meo nove he mea e no biquo comttra as casas
do ditto casaall tres medidas peramtte mim tabalião e juiz e por elles homens bons e esta amttre duas Ribbas e tem hum
marquo da bamda do poemtte e leva de sameadura a leira do ffarragal /60 dous allqueires e meo tem do Redor nove uveiras
e não tem outra cousa
Ittem na saida das casas comtra cima do poemtte ttem hum soutto de castanheiros [Fl. 154] que tem quatro castanheiros
quando diguo que tem quatorze castanheiros boõs Ittem mais tem outro carrado sobre si da bamda do nascemtte e vemdavall
que vai emtestar em cima o Redomdo com ho outro carrado que comeca parttir da bamda do nortte abaixo todo per hum
Ribeiro gramde que vai por /5 meo do ditto ttapado amttre este carrado e outros campos do loguar da lavamdeira abaixo e
campo do loguar douteiro de maneira que por o ditto Ribeiro esta sobre si demarquado e amda em Roda per o momtte
comttra ho vendavall todo ttapado sobre si o Redomdo de vallo e sebbe atte ir acima emtesttar nas casas e leira deste casaall
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que ttodo levara sobre si de sameadura /10 vimtte e oitto allqueires tem demttro ao Redor oittemtta huveiras e oito castanheiros
e sette carvalhos
Ittem tem demttro alem desto huã leirinha que chamão dos talhos que esta alem do Ribeiro no carrado da lavamdeira de
baixo que partte de todas as parttes com ho ditto casall da lavamdeira leva de sameadura hum allqueire de linhaca
Ittem não tem mais /15 o ditto casall outtra cousa nenhuma que amostrado ffosse pera se poer neste tombo deste casall
ttem hum prazo guoncallo annes ora morador no ditto casaall ffeitto per Rodriguo annes abbade que falleceo e feitto em
bragua per simão freire escrivão da camara do arcebispo dom dioguo pagua de Remda cada anno diguo cada hum anno per
sam miguell /20 de setembro ttrezemttos Reis em dinheiro e quatro allqueires de triguo e duas gualinhas da luitosa a cada
pessoa per falecimemtto outtro tamtto como a Remda de hum anno feitto per Rui guomes viguairo aos dezanove dias de
janeiro do anno de mill e quinhemtos vimtte e sette annos
It este tombo e apeguamentto se ffez em pessoa de guoncallo all/25vares da lavamdeira e de jorge pires do callvello e
pero annes douteiro e de heitor guoncallves que tem has leiras do Reguemguo que forão medidas e a todo não teverão
embarguos por ser verdade todo o conteudo e ditto atras e no testo diguo e no titolo deste casaall e asinarão todos manoell
barbosa tabalião o escrevi
Ittem este casaal tem daguoa dos /30 curros cada somana ao sabbado todo o dia de sancta maria de marco atte sancta
maria daguosto e das pressas de villares cada somana no ditto tempo do Reguar a sesta ffeira e ao sabbado e outra presa não
tem de particão e o asinarão aqui manoell barbosa tabalião ho escrevi
It Titollo doutro casal da Covilhaã que tras pero annes ho /35 mesmo do outeiro que chamão da cruz
Ittem este casall tem huã quebrada que chamão a cruz que tem duas casas que estão na saida da igreja que tem hum
talhinho que chamão a cruz comtra o nascemtte partte com hum campo do bacelo do loguar da lavamdeira de baixo e do
nortte emttesta na estrada que vai pera a lavamdeira /40 e vem de guimarães e esta sobre si demarquado per hum vallo e
Ribba levara de sameadura ttres alqueires ttem sette uveiras e ttres ffigueiras
Ittem tem outra casa junto da alldea da covilhaã que chamão da cruz com outra casa jumto a ella hum pardieirinho a
quaoall casa esta na estrada que vai pera canavesses e vem de guimaraes
Ittem mais tem hum /45 campo que chamão da vinha todo cerquado do Redor per Ribba e sebbe per omde se muito bem
demarqua sobre si e partte de nascemtte e nortte com estrada que vem de guimaraes sobreditta e com hum tapadinho que
esta abaixo das casas da lavamdeira do vemdavall com hum caminho que per diguo que vai per o lomguo delle pera são
lourenco da feira que /50 levara de sameadura cimquo allqueires tem trimtta e cinquo huveiras
Ittem mais tem este casaall na estrada que vem de guimaraes pella llavamdeira nove castanheiros e quatro casrvalhos
cerquinhos antte as tapajens ao lomguo da estrada de huã partte e da outtra
Ittem tem este casaal hum soutinho que chamão do baReiro que esta sobre /55 si em momtte comttra a Ribba o quoall tem
dezoitto castanheiros e tem quatro carvalhos comttra o nortte e partte todo sobre si no momttado que he seu
Ittem mais tem este casaall nagra da coRedoura de cima hum camop amttre dous do casall douteiro que no ttitollo do
casall douteiro vão demarquados e comfromttados este jaz no meio e com/60fromtta asi como elles que tambem esta
demarquado sobresi levara de sameadura cimquo allqueires
Ittem nagra da coRedoura de baixo que jaz amtre duas leiras e taboas do loguar do portto que he [Fl. 154v] da igreja
estas leiras que chamão tabãos do loguar do portto jazem comvem a saber huã comttra o vemdavall e outtra comttra o nortte
e jaz demarquada per marquos amttre ambas iguoall tao lomguo em cima como em baixo e comttra o poemtte vem emttestar
em huã Ribba allta e do nas/5cemtte com huã leira do loguar da ledesma que ttras pero marttins esteve a este comfromttar e
demarquar e diser asi como ditto he e ella dara de sameadura quatro allqueires
Ittem mais tem outtro ttalhinho que estava ditto agra que chamão do ttalho que partte do vemdavall com taboa do loguar do
portto e de nascemtte com outtra tta/10boa de pero martins do loguar da ledesma e de ttravesia com ttesta da da leira da nugueira
da quintaã da vaguantinha (sic) e do nortte com campo da covilhaã que he ho mesmo casall leva de sameadura hun allqueire
Ittem tem outro campo por que chamão do ameall que partte do nortte com ho campo da ledesma per ho lomguo per huã
tapajem amtigua per om/15de se demarqua per si cada hum e do nascemtte per hum vallado de mato amtre elle e hum campo
do casall do ffallquão e do vemdavall des ho meio pera cima com huã leira de manguantinha e pera baixo com hum talhinho
do ditto loguar e tem amttre este campo e a leira de manguamtinha hua nugueira que he de seo casaall velha corttada e leva
de /20 sameadura tres allqueires e ttem ttres uveiras
Ittem na ditta agra em baixo da ttaboa da ledesma tem outtra ttaboa leira que partte o longo da da lesdesma comtra o
vemdavall e des comttra o nascemtte ao lomguo douttra leira da quinttaã da manguantinha e do mesmo vemdavall to diguo
emtesta com hum campo do loguar da piagem leva de sameadu/25ra hum allqueire tterra boa o quoall casall da piagem ttras
bastião guoncallves da lavamdeira de baixo
Ittem mais tem este casaall huã devesa que esta opsta no casall douteiro que he douteiro e não he senão deste casaall da
cruz e da covilhaã e por verdade se ffez esta declaração
Ittem este casall tem huã devesa que chamão o ttapado que esta jumto do casall da /30 costa que esta comttra o nortte que
partte comttra o nortte com ho casaall da costta que he da igreja e do nascmtte com lavra da igreja e do vemdaval com ha
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ditta lavra da igreja com huã tapajem amttre ambas e esta ttoda sobre si vallado demarquado per vallo e comoro e vallo
amtiguo que podera ter trimta carvalhos pouquo mais ou menos e da bamda do vendavall /35 partte com devesa da igreja
Ittem este casall nem tem outtra nenhuma cousa nem terra nenhuma
Ittem este casaall ttem daguoa do Reguo da lageas todas as terças feiras em todo o anno e não tem outtra nenhuma aguoa
Ittem deste casaall disse pero annes que ora vive no casall douteiro que ora tras que tinha prazo delle em ttres vidas e
que paguava de Remda e pagua /40 pello ditto prazo dozemtos Reis em dinheiro e dous allqueires de ttriguo e duas gualinhas
e cimquo homens de geira e foro a vinho e huãs diguo e huvas acustumado este apeguamentto se fez em pessoa de todos os
confromtadores que a todo disserão não ter embarguos convem a saber pero martins da ledesma e antonio pires da
manguantinha disserão e asi /45 guomcallo Rodrigues do portto que todo esto hia na verdade o asinarão aqui manoell
barbosa taballião o escrevi
It Titollo do casal da Rabada da mettade que tras guoncallo annes
Ittem tem o ditto casaall huã morada de casas com hum celeiro sem laguar /50 em que tem has casas diguo em que tem
as cousas de casas que lhe pertemcem a hum lavrador
Ittem tem loguo a Redor das casas comttra o poemte hum campo que chamão o chousaall que partte do vemdavall e
poemtte per hum Ribeiro gramde per huã Ribba dalem e outtra daquem de maneira que por si se demarqua e do nortte per
huã Ribba gramde e alltta de /55 vallo e matto amttre elle e o casaall da Rabbada de cima que he da ditta igreja e comttra o
nascemtte per hum caminho per huã Ribba ao lomguo do caminho que vai pera são lourenco da feira levara de sameadura
seis allqueires ttem vimtte huveiras
Ittem tem este casaall hum campo que chamão do espinheiro que esta abaixo da charnesqua que partte do [Fl. 155]
nortte com estrada que vai de guimarães a hum vallo grande amtre a charnesqua e do vemdavall com outtra Ribba sobre si
leva de sameadura dous allqueires tem cinquo carvalhos duas pereiras e do nascemtte partte com outtra leira da manguantinha
de lomguo per marquos que jaz ao lomguo da estrada sobre a es/5trada a ditta leira da manguantinha que vai pera o luguar
do portto e nenhuma
Ittem tem huã leira abaixo da estrada que vai pera são lourenco ao lomguo da devesa da herdade que se chama framuilhão
que parte do poemtte com devesa do luguar da herdade e do nascemtte do casaal da ffeira em que vive ora estevão guoncallves
e partte do nortte com hum /10 Ribeiro que vai per hi jumtto leva de sameadura allqueire e meo
Ittem outtra leira que chamão de gumde que esta acima do campo do chousaal de casa comttra ho poemtte que partte da
bamda do nascemtte com campo de jorge pires do casall da feira per cima de huã sua Ribba que ttudo esta muito bem
demarquado e do poemtte emttesta no caminho que vai pera são /15 lourenço da ffeira diguo do vemdavall e do poemtte
partte atte amettade com campo do loguar da Rabbada de cima que he da igreja e do meio pera diamtte com quebrada do
pedaco da igreja dallvarengua e do nortte com casall de fernão daffomsso da ffeira que he de leca e ffoi feitta esta demarquacão
em pessoa do ditto ffernão daffomsso e pero annes do pedaco /20 que disserão ser ttodo asi como dito he e lleva de sameadura
allqueire e meo de pão e tem no tpo comttra o vemdavall seis uveiras ttres castanheiros
Ittem mais tem huã outtra leira que chamão a guindeu que vai emtestar do vemdavall no caminho que vem dallvaremgua
pera são lourenço e do poemtte partte de lomguo a lomguo ao lomguo de huã /25 Ribba e do nortte partte com campo do
casall da Rabbada de cima que he da igreja e do nascemtte com hum anell duveiras com sua Ribba deste campo e partte com
outtro campo do casaall da ffeira que he de fernão dafomsso da ffeira propiedade de leca e lleva de sameadura hum
allqueire e meo e ttem do Redor dezasette huveiras e esto ffoi ffeitto em pessoa /30 de ffernão daffomsso partte e disse der
verdade todo e asinou adiantte
Ittem hum campo o sob a presa da nugueira huã taboa que partte do nascemtte ao lomguo do campo da lavandeira de
baixo e da mesma bamda com huã pomtta do loguar da covilhaã e na outra pomtta conttra a pressa da nugueira com campo
das herdades da covilhaã que já /35 attras disse não ter embarguos a nenhuma destas demarquacois e do vemdavall partte
com casall da testtada per huã tapajem com ho casaall da Rabbada de cima todo propiedade da ditta igreja leva de sameadura
dous allqueires e meo ttem quattro castanheiros
Ittem tem outtra leira que chamão das fomttainhas que comfromtta do nascemtte com lameiro da lavandeira de baixo /
40
e do poemtte com campo das herdades da covilhaã de marguarida annes ao lomguo e vemdavall emtesta com huã tapajem
de guoncallo allvares da Rabbada dunhão a esto presemtte e asinou diamtte e do nortte com campo da covilhaã emtesta em
vallado em que não ha duvida levara dous allqueires de sameadura
Ittem outro campo que chamão o soutto que jaz no hei/45do da Rabbada de baixo propiedade do senhor da tterra dunhão
e jaz ao Redor tapado e bem ttapado que per si se demarqua muitto bem e tem demttro quattro castanheiros e hum carvalho
que ttodo he ttapado per vallo leva de sameadura hum allqueire
Ittem mais tem huã bouca que chamão ho bacello que comfromtta do nascemtte em Ribba de mamoria em que /50 não ha
duvida do nascemtte com tterra de guoncallo annes homem bom neste tombo e do nortte com momttado todo esta muito
declarado sobre si levara de sameadura oitto hallquieres ttem dezasette uveiras e vimtte carvalhos novos e velhos
Ittem abaixo da presa da Rabbada sobre estrada diguo sob a estrada que vai pera cidade do porto tem huã chemttadoria
/55 sobre si cerquada e demarquada em que não ha comffromttacois que tem oitto uveiras diguo sette uveiras e quattro
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castanheiros e vimtte carvalhos novos e velhos e na saida da bamda do nortte e nascemtte tem huã saida de chanttadoria em
que estão vimtte carvalhos novos
Ittem neste casaall não ha mais terra nenhuma
Augoa do casall
Ittem tem /60 este casaall des dia de são pedro atte nossa senhora daguosto hum meo dia [Fl. 155v] daguoa da presa da
Rabbada convem a saber cada somana a quartta feira amettade do dia e passado dia de nossa senhora daguosto tem a ditta
agoa da ditta pressa o casaall da Rabbada de cima e este casaall e o casal da Rabbada de baixo que he de unhão do senhor
da tterra e todos tres ha /5 Reparttem e na presa da nugueira tem des dia de nossa senhora de marco atte sancta maria
daguosto cada somana hum dia convem a saber a quinta feira tem este casaall guoncallo annes da Rabbada e ttem delle hum
prazo feitto por joão ffreire escrivão da camara do arcebispo dom dioguo de bragua o quoal prazo foi feitto a bras afomso
cleriguo este bras ha/10fomsso ouveo a este guoncallo annes e tem estromento de compra e outorgua de senhorio segumdo
elle disse e tem aimda ttres vidas e tem nomeado por terceira pessoa sua filha anna guoncallves e pimto allvares seu mari/
13
do pagua de Remda trezemtos e duas gualinhas e foro e vinho e huvas antiguo porem o prazo não diz foro e de luiitosa
outtro tamtto como de Remda es/15ta demarquação e comffromttacois se feserão em pessoa de guoncallo allvares da Rabbada
o dunhão e em pessoa de estevão guoncallves e fernão dafomsso e guoncallo annes homem bom e com guoncallo allvares
da Rabbada o crespo e o asinarão aqui por não terem a ttodo esto embargos por todo ser verdade de como aqui se comtte
neste tombo e o asinarão aqui /20 manuell barbosa tabalião o escrevi
It asinarão diguo e asinou pero annes do pedaco comffromttador e demarquador eu tabalião ho escrevi
It Titollo do casal da Rabbada de cima que tras guoncallo annes ho Crespo
Ittem este casaall ttem huã morada de casas boas de lavrador com seu laguar /25 e adegua muito bom todo e huã saida
muito boa pera o momtte pera caminho que vai pera são lourenco
Ittem tem este casaall hum campo boo e de boa terra que se chama de sob a presa que esta acima das casas que comeca
de se ttapar em huã partte das casas e acaba na outtra partte ttodo sobre si em Redomdo e partte da bamda do nortte com
estrada que vai pera cidade do /30 portto e demttro hum momtinho e carvalhos ttodo sobre si demarquado per vallo gramde
todo levara de sameadura seis allqueires ttem vimtte e nove uveiras e tem quinze carvalhos demttro e na saida comttra o
nortte fora do carrado ttera quinze carvalhos novos
Ittem outtro loguo lameiro que chamão de ttras as casas demttro no ditto carrado que lleva de sameadura hum /35
allqueire tem cimquo uveiras e amttre estes carvalhos hua corda de harvores pereiras e macieiras e duas nugueiras Ittem
loguo abaixo comttra as casas comttra a Rabbada de baixo outtro campo que chamão da nugueira sobre si tapado sem tter
com quem ttenha duvida nem demarquacão que vai cabar (sic) nas casas do casaall propio levara de sameadura quatro
allquei/40res ttem do Redor dezaseis uveiras
Ittem tem hum moinho Roim nas saidas das casas Ittem ttem da bamda do nascemtte hum campo que chamão da heira que
partte do poemtte com caminho que vai de são lourenco pera covilhaã e do nortte com ho momtte com sua saida todo ttapado
sobre si e não tem duvida nem demarquacão com ninguem e lleva de sameadura quattro allqueires tem /45 doze uveiras
Ittem tem este casaall a portta da Rabbada dunhão amttre hos caminhos hum castanheiro gramde
Ittem loguo abaixo do campo da heira comttra o nascemtte ao lomguo da estrada de huã partte e douttra fora das
ttapajens tres uveiras e cimquo castanheiros e has uveiras são de castanheiros e dous carvalhos lamdreiros
Ittem loguo abaixo comttra o nascem/50te hum campo que se chama de allvares todo tapado ao lomguo da estrada e não
tem duvida nem comfromttacão com ninguem senão ao lomguo da esttrada leva de sameadura huã quoartta tem hum
lamdreiro
Ittem mais habaixo hum campo que chamão das ffomttainhas e do nascemtte partte com leira das herdades da covilhaã
ao lomguo e de cima per baixo de hum vallado /55 gramde per homde se bem demarqua da bamda do poemtte e do vemdaval
partte per vallo que vem comttra a estrada com hum souto de guoncallo allvares de unhão que he do senhor da terra levara
allqueire e meo tem dous carvalhos
Ittem mais tem outtro campo que [chamão] charnesqua do ttriguall que partte do nascemtte ao lomguo de hum vallo de
guoncallo allvares /60 dunhão da Rabbada per vallo e marquos e do nortte per baixo de huã Ribba do loguar douteiro da dita
igreja e de poemtte tem huã Ribba alltta que se ttapa per si em que não ha duvida tterra Roim leva de sameadura allqueire
e meo tem doze carvalhos a Redor de si
<Adiantte das duas folhas Riscadas vai prese/guindo este tombo e comeca Ittem outtro campo que> [Fl. 157v]
Ittem outro campo que chamão da charnesqua do soutinho partte da partte do nortte e nascemtte com estrada que vai
pera guimaraes e do vemdavall com campo da lavamdeira de baixo leva hum allqueire ttem dous carvalhos novos diguo
dous carvalhos
Ittem mais hum campo gramde que se /5 chama lameiro de piagem que partte do nascemtte com estrada que vai pera
cavana diguo canaveses e vem de guimaraes e do nortte per hua Ribba muito alltta em que não ha nenhuma duvida toda de
lomguo a lomguo e do vemdavall partte com Ribeiro e estrema sobre si que não tem duvida com mimguem (sic) lleva de
sameadura cimquo allqueires não tem arvores
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Ittem /10 outtra lameira que chamão de chachilhos que partte do nascemtte com vallo e marquos todo em Redomdo per
vallo e marquos e matto sem nenhuma duvida com nenhuma pessoa pessoa e do nortte fiqua este Ribeiro neste campo acima
comteudo em meo e leva de sameadura quattro allqueires não tem arvores
Ittem mais tem hum campo que chamão das pereiras que parte do vemda/15vall per Reguo direitto com hum campo do
luguar da feira que ttras estevão goncallves dunhão ao lomguo e não ha marquos amttre ambos somentte hum Reguo e hum
campo de vallado e da outtra outtra outtra partte do nascemtte huã Ribba direitto hum ao outro e comfromtta do nascemtte
com ha estrada que vai pera canaveses e do nortte com estrada que vai pera cidade do portto e levara /20 de sameadura
cimquo allqueires ttem do Redor vimtte carvalhos
Ittem outro campo acima que chamão de sobre a estrada que vai pera o portto partte do nascemtte per huã Ribba que
esta comttra o nascemtte em que não ha nenhuma duvida e do nortte partte com campo do ditto estevão guoncallves dunhão
e e do vemdavall partte com Ribeiro que vem da presa da nugueira em que em /25 todo não ha duvida levara quattro
allqueires de sameadura tem oito carvalhos e estevão guoncallves esteve presemtte e asinou diamtte
Ittem nagra dallvaremgua tem huã leira que chamão gumde que partte do nascemte e casaall que ttras joão ffreire que he
propiedade de leca e do poemtte com campo de guoncallo annes homem bom que esteve a esto presemtte /30 diguo por ser
homem bom levara hum allqueire de sementte
Ittem não tem este casaall mais terra nenhuma
Aguoa deste casaall
Ittem este casall tem daguoa da presa da Rabbada comvem a saber des dia de são pedro atte nossa senhora daguosto
cada somana a segumda feira toda a noitte e dia e quada quinze dias neste tempo hum dominguo com sua noitte he /35 dahi
avamtte em ttodo ho anno a ttem de tterco com guoncallo annes e guoncallo allvares da Rabbada quinteira
Ittem da presa da nugueira todallas quartas feiras des dia de são pedro atte dia diguo atte nosa senhora daguosto pera
Reguar e mais não
Ittem deste casaall disse o ditto guoncallo allvares que [tem] prazo feitto per bragua e per Rodriguo /40 annes abbade que
ffoi desta igreja e nelle he ffalecido huã vida e elle o tinha por nomeacão em que hera sua molher catterina pires a tterceira
pessoa e sua molher hera ffilha de pero annes e isabell allvares da Rabbada e pero annes he mortto e pagua de Remda
quattro allqueires de ttriguo e quattro de cemtteo e quattro de milho e cemtto cinquoemtta /45 Reis em dinheiro e huã marraã
ou por ella cemtto cinquoemtta Reis e foro acustumado a igreja e por que he verdade os comffromttadores e parttes todos o
asinarão aqui por que todos disserão a todo não terem embarguos e antes disserão esto ser verdade e esto asi como se neste
tombo contem manoell barbossa tabalião o escrevi e esto todo ffoi presemtte jorge ffernam/50des cappellão
It Titollo da quebrada da boinheira que jaz situada na freguesia de sancta cristinha que tras pero annes da herdade
diguo pero afomso
Ittem a dita herdade tem hum campinho muito maa terra todo cerquado em /55 Redomdo per vallo e sebbe que partte per ho
nascemtte per hua Ribba gramde e do nortte no momtte que ter a são lourenco e do vemdavall casall do campo de belchior
guomcallves per tapajem sobre si muito bem demarquado e tem hum pardieiro no chão e tera vimtte carvalhos novos e velhos
do Redor de si e demttro e pagua de Remda dous franguoos vimtte /60 Reis em dinheiro e mostrou hi pero afomso hum prazo
delle per comsem[Fl. 158]timentto de Rodriguo annes abbade que falleceo e por que este appeguamentto se ffez em pessoa do
ditto pero afomso asinou aqui e lleva de sameadura hum allqueire de cemtteo manoell barbosa tabalião o escrevi
It depois desto aos vimtte tres dias do mes de settembro do ditto anno de mill quinhemttos trintta /5 dous annos o ditto
juiz comiguo taballião e com hos dittos homens bons cheguamos a alldea da cedoura e appeguamos pella mesma maneira
attras o lloguar do pumarinho que jaz junto que jaz sitto junto dalldea de saa e o apeguamos pella maneira que se segue
It Titollo do luguar do pumarinho que he propiedade /10 Ittem o ditto casaal7 da ditta igreja
Ittem o ditto casaall ttem huã casa jumto da estrada que vem de sedoura pera saa com huã ortta do Redor de si tapada
muito bem
Ittem loguo abaixo da estrada que vem da sedoura pera saa tem o ditto casaall huã leira que partte do nascemtte ao
lomguo de hum vallo amtiguo e per sima hum Reguo /15 daguoa que vai ao lomguo da ditta estrada o quoall se chama das
latadas e do poemtte partte por hum comoro e afillamentto de parede sobre si muito bem demarquado e do nortte emtesta em
hum penedo gramde to/18do bem decrarado leva de sameadura meo allqueire tem quattro uveiras duas de baixo duas de
cima
Ittem mais tem houttra leira que chamão /20 a leira de são paio que do nascemtte partte com outro campo do cassall
doRiz que ttras o propio nicollao ffernandes que ttras este casaal e do poemtte com campo do casall dairães que ttras bastião
guoncallves de saa todo per Ribba e marquos e do nortte e suull emtesta das dittas parttes nos momtes e lleva de sameadura
hum allqueire tterra boa /25 Ittem outtra outtra (sic) leira jumto diguo jumto dalldea de saa que chamão a leira da levada que
da bamda do nortte partte com terra so casaall de saa que he de sancto tisso e da bamda do nascemtte com casaall de bastião
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guoncallves de saa que he propiedade do mosteiro dairãis e do nortte emtesta tambem na pressa da levada e amttre ambos
e todos estão boos mar/30quos antiguos que nenhuma duvida não ha lleva de sameadura hum allqueire ttem duas uveiras
Item loguo acima outtra leira que chão das portas diguo que chamão das porttas que partte do vemdavall com casall per
hum vallado de parede e do nortte com leira do casaall Reguemguo de saa propiedade do senhor da tterra e da bamda do
nascemtte com houtro /35 campo do casaall da comenda dairiz e do nortte emtesta com outtro campo do casaall de sob vallo
que he de saa propiedade de sancto tisso e tem da bamda comttra o luguar de saa dous marquos da [lagarzia] que muito bons
e amtiguos e da outtra partte não ttem marquos nenhuns e llevara de sameadura meo allqueire boa tterra ttem huã /40 uveira
na pomtta e tem loguo acima outtra huveira no Ressio
Ittem loguo acima outtro talho que chamão da meã que partte do nascentte per hum caminho que vai pera a quintaã de
campos e são vicemtte ao lomguo e do nortte com momttado e do vemdavall com campos do casal de saa de sancto tisso e
ho Reguemguo de saa do senhor da tterra e com tte/45Ra do casaall doriz leva de sameadura meo allqueire
Ittem mais junto do Ribbeiro que vai pera presa da levada hum pedaco de tterra que chamão do ameall muito pequeno
que partte do poemtte pello Ribeiro e do nortte com casaall doriz tem demttro dous salgueiros dous pereiros não tem
sameadura leva dous momttes desterquo
Ittem acima dalldea de saa ttem hum campo /50 que chamão da chave que partte do nascemtte com campo dairais que
tras bastião guoncallves de saa e do nascemtte com talho do Reguemguo de saa propiedade do senhor da tterra e do nortte
com caminho que vem de saa pera villa verde per hum vallo de Ribba e matto e anell uveiras que tem sobre si marquos e do
vemdavall vai emtestar com terra do casaall /55 doRiz que ttras nicollao ffernamdes sobreditto em que em todo não ha
duvida nenhuma levara de sameadura allqueire e meo ttem quattro uveiras comtra o nortte
Ittem mais no heido do chousaal de saa tem outtra leira que chamão do chousaall que da bamda do nortte emtesta com
esquinas outois das casas que ha demarquão do nascemtte e per vallo e marquos com /60 casall de saa de sancto tisso e do
vemdavall com casaall dairais que ttras bastião guoncallves de saa ttem comttra as casas duãs huveiras e comtra o Ribbeiro
na outtra pomtta outtra duas huveiras leva hum allqueire de sameadura
Ittem houttra leira que chamão de ttras ho matto que partte [Fl. 158v] do nascemtte per huã Ribba e marquos com
Reguemguo de saa muitto bem declarado e do poemtte com leira do casaall dairaiz que ttras bastião guoncallves de saa e da
bamda do poemtte e vemdavall des ho meo da leira por diamtte partte per huã Ribba muitto bem declarada e da pomtta /5 do
vemdavall vai emtestar em hum vallado de matto gramde do lameiro do lavall propiedade dairaes per vallo amtiguo e nesta
leira dise este nicollao fernamdes e tornou a dizer que da bamda do nascente a comfromttacão que dezia esta leira ser toda
de seu casaall disse que a leira que vai da bamda do nascemtte ao lomguo da Ribba e terra do Re/10guemguo de saa que hera
huã leira do casaall doRiz na quoall não ha marquos somemtte disse que sempre a lavrara ambas comvem a saber huã por
deoRiz e a outtra e a outtra (sic) por este casaall e que ttamanha hera huã como outtra pouquo mais ou menos e que nunqua
½m hum tempo tevera marquos somemtte o ouviu asi dizer e sempre has llavrar /15 desta maneira leva a deste casall de
sameadura dous allqueires não tem outtras diguo não tem huveiras
Ittem houttra leira que chamão de ttresvia que se diz ser escambado por outtro ttalhinho que jaz amttre has casas .........
...... e por fim a muito tempo que se não acorda ja per memoria de homens este descanbo somentte se dizer asi e partte do
nascemtte com /20 leira do Reguemguo de saa propiedade do senhor da tterra e do poemtte com leira do casaall dairaes e do
nortte emtesta em outro campo do mesmo Reguemguo e do vemdavall parte per demarquacão com casaall de saa de sancto
tisso e tapajem muito boa em que não ha duvida leva de sameadura meo allqueire tem seis uveiras e tem hum Ressio
pequenino que ttem quatro /25 pereiras e duas huveiras comttra o Ribeiro que não tem demarquacão com ninguem somentte
emm Redomdo bem declarado que não tem sameadura que ttem estas arvores e all não
Ittem mais tem este casall hum talhinho que chamão das lamas sequeiro que partte do nortte com pressa das lamas e
comttra ho poemtte e vemdavall partte com ho momtte e com hum Rossio e chemtta/30doria nova que he do casaall e do
nascemtte com terra do Reguemguo de saa leva de sameadura huã quoartta de pão
Ittem outtro campo comttra o poemtte que chamoa do heido terra fraqua que partte comttra o nortte com bouca do casall
douriz delle nicollao fernamdes e do vemdavall e poemtte com ha chamtadoria acima escritta do Ressio leva de sameadura
allqueire e meo tem cim/35quo castanheiros e quattro carvalhos e ttres uveiras
Ittem outro campo que chamão a bouca do carvalho do heido que partte da bamda do nortte com campo do casaall de saa
que he de santo tisso e do nascemtte com Reguemguo de saa per huã Ribba e marquos em que não ha duvida e do poemtte com
momtte per marquos e emtesta comttra ho vemdavall com campo do casaall dairaes leva /40 de sameadura hum allqueire
Ittem outtra leira que se chama trigueira que partte de comttra o poemtte com campo do casaall de saa propiedade
dairais per marquos e do nascemtte com leira do casall doRiz que ttras este caseiro outtrosi per marquos e ella no meo e do
nortte emtesta no Ribbeiro da llatada e do vemdavall emtesta com campo do ditto casaall dairaes e oRiz per /45 marquos leva
de sameadura allqueire e meo ttem na pomtta duas uveiras
Ittem outtra leira que chamão amerugeira que demarqua ao lomguo de huã Ribba comtra o poemtte e do nascemtte per
huã Ribba alltta que ffiqua sobre si e emtesta do nortte com terra do casaall doRiz e do vemdavall vai emtesttar na terra do
casaall dairaes ttoda sobre si bem demarquada e lleva de sameadura hum all/50queire
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Ittem mais tem este casaall huã chanttadoria de carvalhos e sallgueiros e amieiros novamemtte feitta no baRoquo
damarelle que ttera trintta pes e em cima no momttado comttra a soalheira e vemdavall ttres carvalhos
Ittem loguo na pomta acima da levada do moinho ttem ttres uveiras que são do casaall amttre a levada do moinho e
tterra do casaall dairaes deste casei/55ro
Ittem este casaall não tem mais terra nenhuma Ittem mais tem este casall daguoa das presas de fundois aguoa de Reguar
comvem a saber emquamtto a ditta aguoa durar esto convem a saber emquoantto teverem merecido de Reguar soó quattro
casais diguo cimquo casaes convem a saber o loguar de pero guoncallves de saa de santo tiso e mais o casaall do Reguenguo
de saa /60 que he do senhor da terra e o casaal doariz e o casall dairaes todos este com este casaall ttem aguoa das dittas
pressas primammentte tantto hum como outtro
Ittem da presa de são paio no tempo do Reguar tem todos os sabbados no tempo de Reguar e acabado do Reguar ffiqua
aguoa da ditta presa pera a ortta deste casaall esta na propiedade
Ittem mais não ttem aguoas nenhumas
Ittem deste /65 casaall ttem hum prazo nicollao fernamdes caseiro que hora he em ttres [Fl. 159] em ttres vidas e não ha
hi ja mais que a sua vida e a de joão fernamdes seu filho que esta nomeado por tterceira pessoa o quoall prazo parece ser
feito per bragua per vedoria e luis annes abbade que foi da ditta igreja he feitto per martim de guimaraes escrivão em bragua
e pagua de Renda /5 cem Reis e mais não e a ttodo este paguar e comfromttar e demarquado digo e demarquar segumdo vai
declarado forão presemttes comvem a saber pero guoncallves de saa que ttras o casaall de sancto tizo e amdre pires que tras
o casaall do Reguemguo diguo que ttras o Reguemguo de saa do senhor da tterra e as mais partes hera delle nicollao
ffernamdes que ttras /10 os outtros casaes todos e porque tem ja no casaall dairães nomeado bastião guoncallves seu genrro
asinou tambem e ttodos disserão este tombo e apeguacão ir feitto feitto (sic) na verdade e não tinhão nenhuns embarguos a
todo o conteudo nesta appeguacão e tombo porque ttodo hera verdade como se nelle contem e o asinarão aqui manoell
barbosa tabalião ho /15 escrevi
It depois desto aos vimtte e quattro dias do ditto mes de settembro de mill quinhenttos trintta dous annos o ditto juiz e
homens bons e atombamos os casais seguintes
It Titollo do casal da oitava que jaz na freguesia de são Lourenco Das pias juntto da casa do Concelho que he
propiedade da ditta /20 igreja o quoall tras ora pero annes da oittava
Ittem este casaall ttem hum asentto de casas com seu quinteiro e adegua muito boas e huã heira cerquada a portta
Ittem tem este casaall contra o nascemtte hum carrado sobre si tapado damtiguidade que partte sobre si da partte do
vemdavall per huã Ribbada que comeca na qui/25na das casas e amda em volltta e da ditta partte comffrontta com casal da
oittava propiedade do mosteiro darouqua que ora ttras joão martins capatteiro e da bamda do nortte e nascemtte partte com
casaall de cadeiras e com ha terra do ditto casaall daRouqua per sebbe e vallo e [vall] duveiras antiguo e do mesmo
nascemtte emffromtta com huã ve/30sada da igreja em que nesta partte ditta não emttra ninguem diguo não emttra nenhuma
duvida e tem demttro deste carrado huã vessada e tres talhos de boa tterra que llevarão todos de sameadura todo doze
allqueires e ttem demttro novemtta huveiras
Ittem mais tem outtra leira que chamão de sob a igreja e partte da bamda do nascemtte per ho lomguo de hum /35
caminho e esto que vem davelleda e vai pera a ttorre e pera a ditta esttrada partte ao lomguo toda e do poemtte partte per
marquos muito bons com outtra leira do casaall sobreditto da Oitava propiedade do mosteiro darouqua e do nortte emtesta
em hum caminho que vai pera o luguar de sob a devesa e do vemdavall com momtte e caminho em que não /40 ha nenhuma
duvida llevara de sameadura quattro allqueires
Ittem mais tem hum talho que chamão de sob a vessada da ffigueira e jaz sob a vessada e partte da bamda do nortte per
marquo da bamda do nascemtte com ha vessada da ffigueira com hum marquo na pomtta e da outtra pomta comttra o
poemtte ttem embarguo na cabeca cinquoemtta e quattro pall/45mos e partte da bamda do vemdavall per hum Ribbeiro alltto
que vai pera quintaã das pias que esta bem declarado levara de sameadura huã quoartta de pão ttem huã uveira Ittem nagra
de sousa ttem huã leirinha que tem embarguo quattro margens diguo cinquo margens e partte de comttra o nortte com tterra
do Reguemguo de sousa e do nascemtte com /50 campo do casaall de sousa propiedade do mosteiro de villella e ttem hum
marquo comttra o poemtte leva de sameadura huã quoartta de de (sic) pão
Ittem na ditta agra hum campo que chamão o campo do fforno que partte do nortte com tterra do casaall da ffigueira ao
lomguo per bons marquos e do nascemtte per hum vallo e mato bem declarado com a heira /55 do casaall de sousa propiedade
de villella e vem emtestar do vemdaval no caminho que vai de sousa pera oittava e da outtra pomtta comttra ho nascemtte
emtesta na baRoqua da ffomtte de sousa levara de sameadura dous allqueires
Ittem outtra leira que chamão da coRedoura que partte de lomguo ao lomguo per marquos antiguos e comecara do
nascem/60tte partte com campo do casaall de sob a devessa e mais do nortte com leira do loguar da oittava que he darouqua
e loguo mais com campo do loguar de cadeiras e do vemdavall per marquos e Ribbas muito bem declarado [Fl. 159v] todo
com tterra do casall do pennedo e da pomtta comtra o vemdavall tem hum pennedo na pomtta da Ribba por marquo e partte
em emtestar no caminho que vai pera sousa todo muito bem demarquado e llevara de sameadura tres alqueires
Ittem huã leirinha que chamão a sedoura que partte /5 do vemdavall com campo do casaall do pennedo e do nortte com
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campo do casal de cadeiras e do nascemtte emtesta com leira dos luguares de cadeiras e na pomtta comttras a hoittava e
caminho e embarguo de huã grade e tem marquos levara de sameadura meo allqueire
Ittem outtra leira que chamão o campo dos carvalhos que jaz em bracos com houttra leira do casaall /10 da ffigueira em
que não ha outtra demarquacão somentte ser tão gramde huã como outtra e o da ffigueira esta comttra o caminho e nascemtte
e do nortte partte com luguares de cadeiras e do vemdavall emtesta no campo do vinhaall llevara huã quoartta de sameadura
Ittem loguo acima deste campo outtro talhinho acima deste de cadeiras que esta ha/15baixo da presa do atoleiro muito
bem declarado e lleva hum allqueire de linhaca esta sobre si muito bem carrado e demarquado per hos caminhos que vão
pera oitava
Ittem outtra leirinha que chamão da lama que jaz ao lomguo da estrada que vai pera são lourenço e do nascemtte parte
com campo dos luguares de cadeiras e do nortte emtesta na leira da figuei/20ra e lleva de sameadura hum cellomim
Ittem outtra leira a presa do attoleiro que partte da bamda do nascemtte com campo dos luguares de cadeiras e do nortte
com campo do Reguemguo de sousa per marquo amtiguo e emtesta da bamda do nascemtte com leira do casaall de sousa e
do vemdavall emtesta na estrada que vai pera oittava leva de sameadura meo allquei/25re
Ittem na presa do atolleiro ttem hum Rosio darvores que tem doze carvalhos e dous castanheiros e quattro ou cimquo
quebrandeiros todo na caida da presa e do Redor della
Ittem huã bouca que chamão ha bouca da oittava que partte do nortte per hum vallo gramde ao lomguo da estrada e do
vemdavall partte com hum campo do casall do pennedo per /30 marquos amtiguos e vem emtestar na devesa que esta na casa
do comselho e tem na saida nove carvalhos e do nascemtte tambem com tterra do casaall do pennedo propiedade darouqua
leva de sameadura cimquo allqueires
Ittem mais tem este casaall huã casa jumto de cadeiras que ttem pera dettras hum pedaco de tterra que diz pero ha/35nes
que ttras este casaall que he seu todo atte a parede do cada digo da casa de cadeiras diz que ttem huã servemttia ao lomguo
das casas e sobre ella trattão demanda e tamtto que a semttemca ffor dada se pode bem declarar e ttem ttres carvalhos
gramdes e hum na ttrazeira da casa a quoall tterra sobre que ttem a defferenca serve dortta que /40 vai ao lomguo da casa huã
Ribba per que se demarqua todo esto casall não tem outtra nenhuma terra Aguoas
Ittem este casaall tem dagoa damttre aguoas hum dia em huã somana e na outtra somana seguintte a noitte a tterca e a
segunda feira parttida com johão pires diguo lopez de sousa e esto todo o anno
Ittem mais tem daguoa do poco da barroqua toda elle e o casaall da oittava que he propiedade darouqua ambos e tem
pera merejar e no ttempo do Reguar he de quem a primeiro levar de ttodos hos lavradores desta alldea e Ribbeira e não tem
mais aguoa nenhuma
Ittem deste casaall amostrou hum prazo pero annes caseiro deste casaall feitto per bragua e per Rodriguo annes abbade
e per vedoria e ttem nelle tres /50 vidas elle e sua molher melicia guoncallves e hum filho ou ffilha e pagua de Remda
trezemtos cinquoemtta reis em dinheiro e hum leittão e não pagua mais nada e ttoda esta apeguacão e tombo se ffez com ho
caseiro e em pessoa de jorge annes de cadeiras e de joão martins que ttras o casaall da oittava propiedade arouqua e em
pessoa de dioguo lopez /55 da llama que ttras o casaall de villella e em pessoa de pero guoncallves e de joão guoncallves da
ffigueira e dos mais demarquadores que a ttodo diserão não terem nenhuns embarguos amtes disserão ir este tombo feito na
verdade asi como vai declarado somemtte a ditta deferenca de jorge annes e como ffor fimda se pode declarar porque não
tinhão nenhuma /60 duvida nem embarguos o asinarão manoell barbossa tabalião ho escrevi
It Titollo do casal do Ribeiro propiedade da igreja sitto na freguesia de sillvares que ora tras afonso annes do Ribeiro
[Fl. 160] Ittem este casaall tem hum asenttamentto bom de casas com seu laguar e adegua mui bem ordenado tudo o que
pertece a hum lavrador
Ittem loguo a portta hum soutto com huã heira conttra o nortte que esta tapado sobre si a Redomdo e do nortte partte
com ho luguar de villa /5 meaã que he da mesma igreja e lleva de sameadura dous allqueires tem vintte cemquo castanheiros
e carvalhos
Ittem abaixo das casas hum bom campo que se chama da heira que esta ttapado sobre si e não partte com ninguem senão
com tterra do propio casaall e tem hum bbarreirinho peguado nas casas e neste campo que llevara de sameadura8 Ittem
loguo ha/10baixo hum lameiro demttro no mesmo ttapado do casaall que se tapa per hum Ribbeiro que vem de samteiros e
ttodo o ditto carrado llevara de sameadura oitto allqueires e tem todo do Redor de si cinquoentta huveiras e partte ao
lomguo da partte do vemdavall emtesta per hum caminho que vem de crestellos que ninguem se não mette nem partte com
este ca/15Rado todo por que esta todo bem declarado sobre si
Ittem comttra o vemdavall e poemtte tem este casaall huã bouca de tterra sequa que partte da bamda do poemtte e
vemdavall com monttado per sebbe e vallo muito gramde amtiguo e comttra o nascemtte partte per ho meo abaixo com a
herdade do picotto e ade ser tamanha a deste casaall como da herdade /20 que vem emtestar comttra o momtte diguo comttra
o nortte no caminho que vem de crestellos e a do casaall esta comttra o vemdavall e poemtte e llevara de sameadura cimquo
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halqueires e tem do Redor do vallado e per fora comttra o vemdavall e poemtte vimtte carvalhos e ttres castanheiros e tem
loguo a par da ditta bouca huns carvalhos de devesa que se /25 chama de sobre a fomtte e do nascemtte partte com herdade
do piquotto e sua devesa e do poemtte com tapajem da ditta herdade e caminho que vai ao lomguo da bouca tem huã
corcova sobre si per que se partte e tem vimtte carvalhos
Ittem outtro campo que chamão do feijoaall que parte do vemdavall per huã Rabbada com herdade do piquotto e do
nascemtte /30 per ho lomguo de hum Ribeiro e comttra o nortte emttesta no caminho e tem dez uveiras leva meo allqueire de
sameadura Ittem mais hum campo que chamão do souttello que partte e comfromtta do poemtte e nortte con hao lomguo de
hum aReall de carvalhos e castanheiros da erdade do piquotto e do nascemtte partte diguo emtestta com leira do paco /35 e
vai hum caminho per amttre ambos e do vemdavall partte com leiras da ditta herdade do piquotto per marquos amtiguos
muito bons e levara de sameadura tres allqueires ttem quattro huveiras ao lomguo do Ribbeiro
Ittem outtro campo que chamão do Rio que partte do nascemtte per ho caminho que vem declarado neste outro campo
e do nortte emtesta /40 em huã leira do casaall da seguonheira da propia igreja e do vendavall ho Ribbeiro em meo com ho
outtro campo leva de sameadura tres allqueires tem ttres huveiras
Ittem outtra leira que chamão da pedra que partte do nortte com campo da herdade do piquotto e da bamda do nascemtte
com leira do casaall de villa meaã da igreja e tem hem huã /45 partte comttra o nascemtte hum penedo jumtto do caminho per
omde parte e do vemdavall ttem hum moinho do propio casaall na pomtta no Ribeiro per que partte lleva de sameadura
allqueire e meo
Ittem outtra leira que chamão da levada que partte da bamda do vemdavall com leira do casaall de paco que ttras isabell
guoncallves desprandei /50 do suull com ho Ribeiro do moinho acima ditto leva de sameadura hum allqueire e meo e do
nortte tapado sobre si hua devesa da seguonheira que ttem huã huveira muito bem declarado
Ittem outtro campo que se chama da vinha que esta este campo sobre si tapado o Redomdo em que não ha nenhuma
duvida per sebbe e vallo e partte do poentte /55 com Ribeiro que vem de samteiros e não tem outtra mais comfromtacão que
mais declarada seja porque esta sobre si e tem demttro huã chanttadoria de harvores e de huveiras que tambem partte com
caminho <de contra nascente com caminho> que vem de baixo dagra destes outtros campos e llevara de sameadura dous
allqueires e meo ttem sesemtta carvalhos e huvei/60ras
Ittem loguo da bamda do nascemtte junto deste campo tem hum talho que se chama da sirgua que vai per meo destes
campos o ditto caminho acima [Fl. 160v] e esta em cerqua sobre si per vallo muito gramde em que neste não ha nenhuma
duvida nem demarquacão porque esta sobre si todo he levara de sameadura hum allqueire tem quattro huveiras
Ittem mais tem hum lameirinho junto da estrada da pomtecinhas que par/5te do nascemtte com hum Ribbeiro e do
poemtte com estrada ttodo sobre si caRado levara de sameadura quoartta
Ittem loguo alem hum talhinho da outtra partte dalem do Ribeiro que chamão leira da Ribeira e do nascemtte partte com
leira do luguar despramdei <e com outra leira desparndei> do luguar de duartte ffreire e do poemtte com ho Ribeiro emtesta
com ho ditto Ribeiro /10 acima ditto e da travessa com leira do loguar despramdei que tras anna freire leva de sameadura
meo allqueire
Ittem outtra leira que chamão da cerdeira que partte de lomguo a lomguo comttra o nascentte e vemdavall com houttra
leira da herdade do piquotto e vem emtestar comttra o poemtte no caminho que vem pello meo dagra per ho pee de /15 hum
carvalho per cima e do nortte de lomguo a lomguo com leira do casaall do paco que ttras anna freire não ha marquos
somemtte hins Reguos amtiguos leva de sameadura allqueire e meo
Ittem outro campo acima que se chama do codesaall que partte da bamda do vemdavall e poemtte com ha leira attras do
casall do paco e em meo /20 deste campo o caminho per o meo tudo per marquos amtiguos e do nascemtte com bouca do
paco per marquos e comttra ho nortte com leira do piquotto e do poemtte emttesta com outtro campo do Reguemguo das
covas e outtra da ditta herdade do piquotto todo per marquos levara de sameadura ttres allqueires e meo
Ittem outtra leira que chamão do loureiro /25 leiteiro que partte do vemdavall com leira do casall do paco que ttras ana
ffreire per marquos e do nortte com houttra leira do ditto casaall do paco e do nascemtte emttesta no caminho que vai pello
meio dagra e do poemtte emtesta em hua tapajem do casaall de villa meaã todo tem bons marquos leva de sameadura ttres
allqueires e não tem este casaall mais terra /30
Ittem este casaall tem daguoa do baRoquo com ha propia da ffomtte tem este casaall de premeo com ho do piquotto
tamtto hum como outtro em inverno e verão
Ittem mais daguoa da presa das covas no ttempo do Reguar des dia de são pedro atte nossa senhora daguosto partem a
ditta aguoa os casaes do paço e villa meaã todos e cada hum seu dia e dahi pera diamtte he /35 de ttorna tornarias e não tem
mais aguoas nenhumas
It deste casall disse este affomso annes caseiro que tinha hum prazo ffeitto nelle e sua molher e hum ffilho ou ffilha
feitto per pero fernamdes abbade que foi e pagua de Remda ttrezemttos Reis e duas gualinhas
It a todo este apeguar e confrontar e atombar esteverão presemttos isabell guoncallves veuva despram/40dei de baixo e
do piquotto e caterina guoncallves despramdei de cima e maria annes de villa meaã e affomso fernamdes das covas e os da
seguonheira jorge annes que todos disserão que este tombo hia feitto na verdade e hera asi como se nelle comtinha e a todo
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não tinhão embarguos nem dividas nenhumas e por verdade Roguarão as sobredittas ao ditto juiz que asina/45se por ellas
por serem molheres manoell barbossa tabalião o escrevi
It despois desto aos vimtte cimquo dias do ditto mes de setembro do ditto anno o ditto juiz e homens bons comiguo
tabalião atombamos e apeguamos casaes seguintes primeiramentte
It Titollo do casal da seguonheira sitto na freguesia de /50 sillvares que he da igreja que tras ora jorge guoncalves
Ittem este casaall tem huãs casas muito boãs com seu laguar e adegua do que pertençe a hum lavrador
Ittem primeiramentte tem este casaall em baixo no Ribbeiro huã leirinha alem do Ribbeiro que são tres margens que
esta emttre huã bouca do piquotto que estaa comttra ho vemdavall e comttra o nas/55cemtte e com houttra leira do Ribbeiro
que he da igreja e são tres marges deste casaall e ttres do de villa meaã levara hum ceromim
Ittem loguo aquem do Ribeiro hum campo que se chama do Rio que partte comttra o nortte com campo do casall
despramdei de baixo e do vemdavall e nascemtte partte com ho Ribeiro e do poemtte passa o Ribbeiro per marquos e tem ao
lomguo do Ribeiro /60 sette ou oitto carvalhos a mettade de vides lleva dous allqueires
Ittem [Fl. 161] outtro campo que se chama a leira do carvalho branquo e da bamda do nortte com leira despramdei de
cima e do nascemtte com li diguo com leira despramdei de baixo ttodo per marquos e do poemtte emtesta no caminho que
vem pera guimarais leva allqueire e meo de sameadura
Ittem outtra leira que chamão /5 da chave que partte da bamda do nascemtte com campo do luguar de Ribeiro e da
bamda do nortte com outtro de villa meaã todo da igreja per marquos e do nascemtte emtesta no caminho e da outtra pomtta
no Ribeiro leva hum allqueire
Ittem huã leirinha que se chama da levada que parte da bamda do nortte com leira do loguar do paco e de baixo comttra
nas/10cemtte e vemdavall com leira de villa meaã e emtesta per marquos todo no caminho e Ribbeiro e o Ribeiro diguo e no
Ribbeiro hum carvalho levara de sameadura hum allqueire
Ittem huã leirinha que se chama da sirgua que jaz em Resio que partte do vemdaval com hum campo do casaall do
Ribbeiro per huã Ribbada e da bamda de cima per outro /15 Ressio do luguar do paço e ten ao caminho que vai pella agra
dous marquos bons da largueza que ttem e carvalho tudo ttem bons marcos
Ittem huã leira que se chama do caravalhaall que partte da bamda do nascemtte com outtra leira do casall do paço e do
nortte com leira desprandei de baixo e emtesta do poemtte e emttesta no caminho dagra e do nascemtte /20 no carvalhall da
estrada tudo per bons marquos levara dous allqueires de sameadura
Ittem outtra leira que se chama do loureiro que partte do nortte com outro de villa meaã e do vemdavall e nascentte com
campo do casaall do paço que he de lomguo a lomguo e vai do poentte emttestar na tapajem das porttas de villa meaã e do
nascemtte emtes/25ta com bouca despremdei de baixo todo per marquos levara de sameadura hum allqueire
Ittem outtra leira que se chama da brabella diguo da barbella que partte do nascentte com outtra leira do paco e do nortte
com ha senho diguo seguonheira de cima que he de sillvares e he de cimquo margens em larguo e do poemtte emttesta em
outtro campo de /30 sillvares do loguar da seguonheira de cima leva meo allqueire
Ittem outtra leira que chamão das pedras que partte do nortte per huã Ribba com huãs pedras diguo per huãs pedras
gramdes e da partte do nascemtte com espramdei de baixo e emtesta do poemtte com seguonheira de cima e do nascemtte
emtesta no caminho dagra tudo per marquos /35 levara de sameadura hum allqueire
Ittem outtra leira da camçella que partte da bamda do nascemtte com leira do casaall do paco e do nortte com momtte
per hum vallado gramde e do nascemtte emttesta no caminho dagra e do poemtte emttesta com campo da seguonheira de
cima da igreja de sillvares que tras este caseiro levara meo allqueire de same/40adura
Ittem outtro campo que chamão a leira de gem diguo que do nascemtte partte com campo do casaall da ditta seguonheira
de cima e do vemdavall e poemtte com outtro campo de villa meaã per huã gramde Ribba que he da igreja e do nortte faz
ffim em hum gramde vallado que vai ao lomguo do momtte e do vemdavall emtesta em outtro campo de villa meã /45 e hi
tera ttres carvalhos llevara meo allqueire de sameadura
Ittem habaixo das casas hum campo que se chama da vinha todo sobre si ttapado com ho de villa meaã em que não ha
outtra comfromttacão nem demarquacão levara tres allqueires e no campo ttem vimtte huveiras
Ittem abaixo outro lameiro que se chama de baixo que partte do nascemtte /50 com loguar Reguemguo das covas per
hum Ribbeiro em meio e das outras parttes com ho casaall levara dous allqueires e meo de sameadura dose huveiras
Ittem jumto das casas comttra o nortte hum talho que partte per huns pes de carvalhos e per a borda da eira do casaal da
seguonheira de cima com seu soutto atte a caReira e comttra as casas /55 tudo seu levara meo allqueire de sameadura fora no
Resio ttem arvores [Fl. 161v] de carvalhos
Ittem mais tem este casaall acima do caminho que vai pera devesa dagra dar a doze carvalhos
Ittem mais tem comttra o nortte alem das casas da seguonheira de cima tem hum talhino (sic) piqueno que partte do
nortte com montte e do vemdavall e poemtte com casaall <do loguar> da seguo/5nheira de cima levara huã quoartta tem
dous carvalhos comttra o [seta] momtte
Ittem outtra leira que se chama de linhares que partte do nortte com Resio de sillvares do luguar da seguonheira de cima e
do vemdavall com ho ditto logar e do poemtte emtestta no momtte e do anscemtte emttesta no momtte llevara meo allqueire
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Ittem outtra bouca que se chama do covello que par/10te do vemdavall e poemtte com outtras bouças do casaall da
seguonheira de cima propedade (sic) da ditta igreja de sillvares e da outtra mesma partte do nascemtte o quoall tras este
caseiro e se demarqua pe si per Ribba de huã partte e da outtra muito bem declarada llevara de sameadura allqueire e meo
Ittem outtro campo que se chama o campo de samteiros /15 que partte da bamda do nascemtte per o longuo de huã Ribba
gramde e caminho que vai pera crestellos e do nortte com monttado e do nascemte e vemdavall com momttado todo muito
bem declarrado que levara quattro allqueires terra Roim
Ittem este casaall não tem mais teRa nenhuma
Ittem este casaall tem elle e outtro da seguonheira de /20 cima de são miguell de sillvares aguoa da presa das lameiras de
premeo em todo o anno sua izemtta
Ittem da presa da boqua este casal hum dia e o de villa meaã outro
Ittem mais hadaver este casaall com hos do paço e do Ribbeiro e villa meaã aguoa da presa da levada pera tteRa de
sousello aguoa da ditta pressa todos irmammentte hum dia cada /25 hum pera Reguar somentte e não tem outtras aguoas
Ittem deste casaall tem prazo jorge annes ora caseiro e pagua de Remda dozemttos settemtta Reis em dinheiro e dous
allqueires de ttriguo e cinquo homens e hum par de gualinhas e não pagua mais e tem ainda todas as tres vidas e disse ser ffeitto
em bragua per pero mendes abbade que foi desta /30 igreja e a todo esto esteverão presemttos comvem a saber isabell guoncallves
e catterina guoncallves veuvas despremdei com quem partem e comfromtta este casaall e o de villa meaã e asi guoncallo9
<afonso> fernamdes das covas do Reguemguo e os do paco que hos trazem as dittas veuvas e disserão que este tombo hia
ffeitto em verdade e não tinhão nenhuns em/35barguos a nada e por verdade o asinarão todos e pellas dittas veuvas asinou o
ditto juiz ha seus Roguos manoell barbosa tabalião o escrevi fallta por se aqui o moinho de linhares com ........ tres maceiras
It Titollo do casal de villa meaã que he da igreja que ora tras maria annes veuva
/40 Ittem este casaall tem hum bom asentto de casa com seu laguar e adegua muito boa10 e casas que pertencem a hum
lavrador
Ittem tem este casaall no Ribbeiro em baixo huã leirinha que jaz com outtra da seguonheira que he de tres marges e a da
seguonheira douttras tres margens e partte do vemdavall com bouca do picotto e do nascemtte com ho Ribbeiro leva hum
cellomim /45
Ittem mais tem outtro <campo> que se chama do soutello e partte da bamda do nortte com campo do paço e do vemdavall
e poemtte e nascemtte com campo despramdei de cima e comttra o poemtte emtesta no caminho que vai pella agra tudo per
marquos bons llevara meo allqueire de cemtteo de sameadura e na pomtta no caminho tem cinquo huveiras.
Ittem outtra leira da <chã> [palavra rasurada] /50 que partte com leira da seguonheira da bamda do nascemtte no caminho dagra e do vemdavall no Ribbeiro llevara dous allqueires de sameadura
Ittem outtra leirinha da levada que partte do nascemtte e vemdavall com leira do luguar despremdei de baixo de cima
contra comttra (sic) o nortte com leira da seguonheira todo per marquos e emtesta /55 do nascemtte no caminho e do poemtte
no Ribbeiro leva de sameadura hum alqueire
Ittem huã leira que se chama do carvalho que partte do nascemtte com leira despramdei de baixo e asi do nortte com
outtra leira despramdei de baixo todo pellos marquos e emtesta do vemdavall no caminho dagra e vai do nascemtte emtestar
no carvalhall da estrada leva/60ra dous allqueires de sameadura
Ittem outtra leira acima que partte do [Fl. 162] nascemtte com espramdei de baixo e do nortte com outtra leira da veuva
despramdei de baixo e emtesta do nascemtte nagra e em hum campo da ditta veuva despremdei e ffaz ffim per dous
carvalhos e do poemtte emtesta no caminho dagra levara de sameadura dous alqueires
Ittem tem mais huã leirinha /5 de tres margens que emtesta do nascemtte na bouca do paço e do poemtte emtesta na
tapajem do ditto loguar e do nortte e do nortte com leira despramdei de baixo e do vemdavall per Ribba e lleira da ceguonheira
levara meo allqueire de sameadura
Ittem mais tem huã leirinha que se chama da berbella que he de quattro marges em larguo e partte da bamda do nortte
com /10 leira do casaall do paço e do nascemtte e vemdavall per huã Ribba sobre si e do nascemtte emtesta no caminho dagra
e do poemtte emtesta no loguar da seguonheira que he de sillvares leva ttres11 allqueires de sameadura
Ittem outtro campo que se chama do pedibo que partte da bamda do nascemtte per baixo de huã gramde Ribba com
campo do casaall da seguonheira /15 da ditta igreja e do vemdavall partte amettade com casaall propio e a outra amettade
com casaall da ditta senho diguo seguonheira e do nortte emtesta no vallado do momtte com huns carvalhos e devessa e do
vemdavall per huã partte emtesta nas casas deste casaall llevara tres allqueires tem nove huveiras
Ittem loguo acima das casas huã boucinha Redomda sobre si /20 todo posto per huns penedos o Redor que lleva de
sameadura hum allqueire
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Ittem hum carrado que ttem ho casaall junto de si tem hum campo que se chama de lomguarellos que de todas as parttes
esta sobre si murado e tapado muitto firme em que se não pode fazer nenhuma duvida e gramde matto que jaz comttra o
nascemtte levara de sameadura ttres allqueires ttem dezasette hu/25veiras do Redor
Ittem loguo acima comttra as casas as casas outtro campo da mesma maneira tapado asi como o outtro que se chama
saramagus que diguo e do vemdavall e poemtte partte per hum Ribbeiro muitto alltto e ttem no ditto Ribbeiro hum moinho
llevara desameadura cinquo allqueires tem trimta cinquo huveiras
Ittem alem do Ribbeiro hum talhinho que se chama /30 do ladeiro sobre si ttapado como estes outtros llevara ttres
allqueires ttem tres huveiras e comttra o poemtte huã devesinha de vintte carvalhos
Ittem outtro campo allem do Ribbeiro que se chama o caRado sobre si ttapado e como estes outtros e do poemtte com
saida do momtte e ttem huã devesa sua do ditto casaall levara allqueire e meo ttem tres huveiras e ttera fo/35ra da sebbe ao
Redor vimtte ou ttrimtta carvalhos
Ittem abaixo das casas huã vessada gramde sobre si tapado em ho ditto Ribbeiro ahi e da maneira destes outtros por
ttodo jazer demttro no heido e carrado per bons vallos e pello Ribbeiro com seu ameaall llevara de sameadura dous allqueires
e meo e do Ribbeiro ttem dez huveiras
Ittem abaixo das casas hum cam/40pinho que jaz tambem sobre si que chamão de sob as casas que jaz demtro neste
cerquo ttem huã confomttacão (sic) senão com ho diguo tem nenhuma comffromttacão senão com ho casaall llevara todo
carrado dous allqueires ttem dezasette huveiras
Ittem tras as casas hum carrado com harvores e ffruiteiras com duas laramgeiras llevara huã quoartta /45 de sameadura
Ittem outtro campo que se chama da heira com outtro talhinho abaixo sobre si tapado e em baixo comttra ho vemdavall
hum ameleirall e tem harvores e comttra ho momtte convem a saber castanheiros e carvalhos e do nortte e nascemtte partte
com casaall da seguonheira que he da igreja e per Ribbas e tapajens hamtiguas e do poemtte /50 partte com Reguemguo das
covas e esta sobre si ttapado em que não ha duvida e llevara de sameadura ttres allqueires e tem nove huveiras
Ittem no momtte comttra crestellos e poemtte ttem este casaall huã bouca que partte per marquos com Reguemguo das
covas e esta em Redomdo no momtte tapado per vallo de pedra e vallo e o deste casaall esta comttra a igreja de /55 crestellos
e amettade do carrado da ditta bouça he do Reguemguo das covas e porem ha hi marquos per que se demarqua llevara
cimquo allqueires de sameadura e tem comttra o casaall cinquo huveiras novas de seu casaall.
Ittem abaixo da ditta bouca comttra as covas tem este casaall tres castanheiros velhos e dous novos e duas cerdeiras.
Ittem não tem este /60casaall mais terra.
Ittem este casaall tem daguoa da presa das covas no tempo do Reguar tem a ditta aguoa comvem a saber quattro casaes
convem a saber este e o Ribbeiro e espramdei de cima e espramdei de baixo irmammentte e no tempo do merujar torna
diguo de torna tornaivos Ittem [Fl. 162v] da presa da barroqua tem este casaall e o Reguemguo das covas a ditta agoa em
ttodo o anno pera Reguar e merejar este casaal tem da presa da boqua este casaall e o da seguonheira da propia igreja
parttem na de premeio tantto hum como outtro
Ittem da pressa da levada tem hos casaes da seguonheira /5 da igreja este casaall e os do paco todos a Roda cada hum seu
dia emquoantto dura o tempo do Reguar e não tem mais aguoas nenhumas
Ittem de seu casaall tem hum prazo feitto em bragua maria annes que ora vive neste casaall em nomeaçois e ella he a
primeira pessoa e pagua de Remda doze allqueires de pão meado milho e centteo e quattro allqueires de /10 diguo12 e cemto
cinquoemtta reis em dinheiro e huã marraã e tres homens de geira e não tem mais Remda e a todo este atombar e apeguar
esteverão os comfromttadores e demarquadores com que este casaall demarqua e disserão que a todo não tinhão embarguos
que porque este tombo hia feitto na verdade e como hera verdade o asinarão aqui e a ditta maria /15 annes Roguou ao ditto
juiz que asinasse por ella e eu tabalião marquei a devesinha de carvalhos que não he deste casaall e por verdade todos
asinarão eu manoell barbosa tabalião o escrevi testemunhas joão guoncallves da seguonheirasomentte. Disse afomso fernandes
das covas que tinha diferenca sobre o Resio de sob a bouca das covas e com esto asinou
/20 It Titollo do casal de hum diguo de hum pedaço de terra que tem esta igreja em laguares que tras Duarte lopez
Ittem esta quebrada não ha outtra cousa somentte hum pedaco de tterra com huã ortta que jaz no campo de veiros e
partte da bamda do nortte per ho caminho que vai de laguares de cima pera o momtte e tem hum castanheiro /25 e hum
carvalho que são huveiras e duas macieiras e não tem outtra nenhuma cousa e desto se pagua a igre dous diguo a igreja dous
framguoõs e all não e nesto não ha allmoeda de medidas e por verdade asinarão aqui manoell barbosa tabalião o escrevi
It despois desto vintte sette dias do ditto mes de setembro do ditto anno o dito juiz e homens /30 bons comiguo tabalião
fezemos ho tombo e demarquacão dos casaes seguimtes pella pella maneira que se segue
It Titollo do casal da costa que esta junto da herdade Da costa que ora tras joão annes ferreiro jens dabelleda sitto nesta
freguesia de sancta margarida e são /35 Sallvador
Ittem este casaall ttem ttres pardieiros deRibbados e não tem outtra nenhuma cousa
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Ittem tem este casaall huã bouca que se chama das fomtainha (sic) que que esta comttra o nortte toda vallada em
Redomda sobre si per vallo gramde partte de todas partes com momttado gramde e tem demtro catorze salgueiros /40 con
vides e dez carvalhos todo novo levara quatro allqueires o mais jaz em momtte gramde.
Ittem mais outtra bouca que se chama vinha do momtte toda o Redomdo vallada de vallo muito amtiguo e tem demttro
vintte cinquo pes de carvalhos em devesa todo velho e não he lavradia Ittem este casaall tem hum çarrado que partte da
quina das casas abaixo atte a estrada que vai /45 pera sob a Ribba e ffiqua do casall comttra ho vemdavall e comttra o norte
partte pella saida do casaall e herdade per hum vallado e ffaz volltta pera comttra a igreja todo sobre si e do vemdavall
emtesta no caminho que vem de samta marguarida e tem demttro dous talhos que llevarão tres alqueires de cemteo e tem
demttro comttra ho vemdavall e poemtte huã devesa que /50 tem vimtte huveiras e mais não e ttres castanheiros e demttro
neste cerrado estão oitto castanheiros e hum carvalho do luguar da costa que amda escambado por outtro pedaco que tras o
luguar da costa ..... senão outro da costa por outtro da herdade da costa e esta declaracão se ffez por verdade e em allgum
tempo se não dizer que he deste casaall
Ittem /55 mais tem este casaall huã leira que se chama hos barreiros que parte da bamda do nortte com a vinha de sob a
Ribba e do vemdavall com devessa da herdade da costa que he deste caseiro e abaixo deste lugar abaixo per huã Ribbada e
do nascemtte partte per huã Ribbada alltta que tem huã devesa nova de castanheiros e carvalhos e tem dez uveiras [Fl. 163]
e castanheiros e llevarão de sameadura allqueire e meo
Ittem não tem mais terra nenhuma
Ittem tem este casaall e a ditta herdade aguoa da fomtte da costa da herdade de hambos de premeo irmammentte e não
tem outtra nenhuma herdade nem aguoa
Ittem deste casaall tem hum prazo joão /5 annes o sobreditto fferreiro que deu esto a este tombo e pagua delle de Remda
trezemttos Reis e duas e tem aimda tres vidas todas de seu prazo e o ditto joão annes disse que elle comsemtia nesta
appeguacão e tombo contanto que não fosse a prejuizo de seu titollo e prazo e comfiava nele juiz diguo e Requereo a mim
tabalião asi escrevesse manoell /10 barbossa tabalião o escrevi e elles o asinarão aqui e aqui não ha prazos que comffrontem
nem demarquem senão este joão annes que ttras ha ditta herdade da costa manoell barbossa tabalião o escrevi
It Titollo do outro casal da costa que he da igreja ho tras guoncallo annes da costta.
/15 Ittem este casaall tem hum asentto de casas contra (sic) adegua e laguar segumdo perttece a hum lavrador.
Ittem tem em baixo huã vessada que se chama a vessada que partte da bamda do nortte com tterra da herdade da costa
e do nascemtte ao lomguo do Rio e do vemdavall entesta nas tapajens do asemtto da igreja per vallo sobre si e do poemtte
per baixo de huã Ribba sobre si /20 da herdade da costa e com casaall proprio llevara de sameadura cimquo allqueires ttem
cinquo uveiras
Ittem loguo allem do Rio huã lameira que se chama dalem do Rio que partte do vemdavall ao lomguo do Rio e do
nascemtte per vallo com hum Ribbeiro daguoa sobre si e comtra o vemdavall emtestta na ttapajem da lameira do fferreiro
da herdade /25 da costa em que não ha duvida llevara allqueire e meo de sameadura
Ittem da bamda dalem do Rio hum talho que se chama do moinho que partte da bamda do nascemtte per huã Ribba alltta
per hum Reguo allto e do poemtte pello Rio e comttra em hum moinho no cabbo e não tem commiguo duvida e llevara de
sameadura allqueire e /30 meo.
Ittem outtro campo allem do Rio que se chama de sob o Reguo que partte da bamda do nortte e nascemtte com hum
campo da herdade da costa per comoro e do vemdavall com outtro campo de huã herdade per outtro comoro e do nortte per
hum Ribbeiro e asi do poemtte pello dito Ribbeiro e llevara de sameadura dous allqueires ttem no Ribbeiro tres ou /35
quattro huveiras.
Ittem outtro campo que se chama do pinheiro que parte do nascemtte com ha estrada que vai pera o portto e hunhão e do
poemtte e vemdavall per huã gramde Ribbada e do nortte com herdade da costa que ttras joão annes e esto todo presemtte
e llevara alqueire e meo
Ittem hum talho que se chama de cortinhas que partte do nascemtte pella ditta /40 estrada e do nortte com devesa da
nugueira todo o Redomdo per valo amtiguo e do vemdavall tem Ribba e marquo e tem huã devesinha nova levara hum
alqueire de sameadura.
Ittem mais tem na marziola este casaall tres uveiras que tem hum marquo que has demarqua Ittem mais tem em sob a
Ribba no campo de leiras hum campinho que vai ao /45 lomguo do caminho comttra o nortte e partte do vemdavall com
campo da herdade da costa todo per marquos bem declarado e llevara de sameadura ttres13 <meo> alqueires com seis
huveiras.
Ittem loguo no mesmo campo outro talho que partte do nascemtte com herdade do soutto que tras joão annes ferreiro e
das outtras parttes per vallo e parede o Redomdo e do nortte emtes/50ta com tterra da herdade da costa llevara de sameadura
meo allqueire
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Ittem na leira da villa de sob as Ribbas tem huã leirinha que partte do poemtte com casaall de sob a Ribba que ttras
manoell vaz presemtte a esto per marquo e do nascemtte per hum vallo sobre si bem declarado e não tem outtra comffromttacão
levara huã quoartta de cemtteo de sameadura /55
Ittem hum campo que se chama de sob as casas todo em Redomdo sobre si tapado que não tem com quem partir nem
comfromttar llevara de sameadura tres allqueires e meo e tem do Redor quatorze huveiras e comtra o nortte huã devesinha
Ittem houtro campo abaixo deste que chamão do baReiro que partte do vemdavall com lavra da igreja per tapajem
muito /60 amtigua e do nortte per hum caminho que vai pera vessada e llevara de sameadura ttres allqueires ttem o Redor do
caminho dous castanheiros.
Ittem tem este casaall no soutto e carrado da costa os castanheiros que tirou o filho segumdo vai declarado
Ittem acima das casas comttra ho vemdavall huã saida tapada sobre si não tem sameadura
Ittem /65 outtra leirinha que jaz no Redomdello e o soutto que partte com luguar [Fl. 163v] do soutto de todas as parttes
levara ttres allqueires.
Ittem não tem mais terra nem aguoa nenhuma somemtte aguoa a que naçe da bouça da vinha que he toda sua e na
vessada no tempo do Reguar huãs quebradas daguoas do Rio quada vez que se quebrar e mais não tem.
E deste ca/5sall disse o ditto pero annes que tinha hum prazo feitto per Rodriguo annes abbade que ffoi em ttras vidas e
são todas vidas diguo vivas e pagua de Remda quinhemttos Reis sem outtra cousa e a todo este tombo e apeguação esteverão
o ditto joão annes ferreiro da costa e os mais demarquadores e disserão que hia ffeitto na verdade e todo ahi hera /10 como
aqui vai declarado e tem este casaall comttar [ho] nortte huã chamttadoria acima do caminho de carvalhos novos e por
verdade asinarão manoell barbosa tabalião o escrevi
It Titollo do casal do porto que he da propria igreja em que vive guonçalo Rodrigues juiz o pre/15sentte anno
Ittem este casaall tem hum asemtto de casas com huãs casas novas sobradadas ffeittas por elle caseiro e tem huãs casas
de bois e adegua e cozinha e todo o que he necessario a hum bom apposemtto e na saida da parte do nortte huã chamttadoria
de huveiras novas.
Ittem tem este casal /20 loguo acima das casas hum campo da heira com hum allpemdre demarquado sobre si quamto he
a heira e do poemtte partte com campo do portto que he da igreja de sua lavra e do nortte com caminho que vai pera a igreja
e do nascemtte com has casas e llevara de sameadura hum alqueire e meo e cinquo harvores.
Ittem mais tem outro campo /25 que se chama de sob a lama todo sobre si ttapado e da partte do nascemtte corre ao
lomguo do caminho que vai das casas e todo carrado per vallo gramde e matto e do Redor jazem de fora outtras terras da
propria igreja da covilhaã e de outtro leva de sameadura dous allqueires e meo ttem treze uveiras,
Ittem a leira que se chama da corredoura /30 de cima da bamda do poemtte partte com campo do outteiro e do nascemtte
com terra do casaall da covilhaã e das pomttas com has estradas per marquos toda llevara de sameadura dous allqueires e
meo ttem quatro uveiras na pomtta.
Ittem outtro campo que chamão do pedroso que partte da banda do poemtte com huã leira da herdade da maguantinha
per marquos /35 e do nascemtte com campo da covilhaã per marquos e emtesta do vemdavaall em hum campo da ledesma
per marquos e do nortte emtesta na leira da covilhaã das herdades per hum caminho que vai pera Ribbeiro per marquos
llevara de sameadura dous allqueires.
Ittem outtra taboa que se chama [rasurado] do carvalho que partte comttra ho /40 vemdavall com herdade da manguantinha
per marquos e emtesta do nascemtte em hum campo do luguar da piagem per marquos e do norte com ttaboa do casaall da
covilhaã da cruz per marquo todo levara dous alqueires e meo.
Ittem na mesma Ribbeira outtra taboa que jaz comttra o nortte e do nortte partte com campo da maguantinha /45 e da
covilhaã ttudo per marquos e do nascemtte emtesta em campo da ledesma sem nenhuma duvida tudo per marquos amtiguos
e do poemte vai emtestar em huã gramde Ribbada llevara tres allqueires de sameadura.
Ittem outtro campo que se chama de sobre o vallo com huã Ribba duveiras de lomguo a lomguo que vai emtestar a
Ribba /50 no caminho que vai pella agra e todo sobre si per Ribba alltta e emtesta do vemdavall com casaall da covilhaã da
igreja levara dous allqueires tem da parttes ambas coremtta e sette uveiras.
Ittem ha lameira do moinho toda sobre si tapada e carrada e tem comttra o nascemtte no camtto com campo do casaall
da villa per marquos he /55 vallo e das mais parttes per dous Rios o Redomdo com hi ameaall e o campo que se lavra levara
allqueire de sameadura tem hum moinho comtra poemtte e o mais se não lavra por ser laguoeiro
Ittem jumto das casas tem hum carrado gramde que tem hum campo que se chama de sob a vinha e outro talho que
jazem ambos antiguo direitto ao ditto carrado e outtro cam/60po que se chama da ortta e outtro campo14 que se chama
da vinha a lomgo das casas e o Redor das casas hum pumar e duas larangeiras novas todo este casaall diguo çarrado
se çarra sobre si todo per vallo e per momte com estrada que vai pera são lourenço e do poemtte com estrada que vem
pera o luguar de maneira que sobre si não tem outtra demarcação [Fl. 164] senão jazer todo sem ninguem com elle
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emttrar nem demarquar o quoall levara o de sob a vinha quattro allqueires e os outtros outros15 quattro allqueires16 e
tem quinze huveiras
Ittem o campo que foi vinha allqueire e meo e vão as huveiras com as outtras [não] tem mais /5 terra nenhuma.
Ittem no casall dos curros que amda com ho ditto casal do portto todo em prazo tem este casaall da bamda do vemdavall
hum campo que todo esta em montte com corentta e ttres huveiras do Redor da bamda do nortte e do nortte tem huã devesa
no Ribeiro que vem pello barroso com sua saida do soutinho do barroso que /10 tem quatro ou cinquo castanheiros.
Ittem da bamda comttra ho nortte hum soutto que partte do vemdavall ao lomguo do Ribbeiro o ditto soutto pello
Ribbeiro gramde da pressa dos serrãos e do norte com momttado de callvello.
Ittem mais tem este casall huã devessa gramde toda em Redomda sobre si demarquada sobre si /15 demarquada (sic) per
vallado muii amtiguo em que não ha duvida nem comfromttacão por jazer sobre si toda vallada e tem contra o nortte fora do
vallo quattro castanheiros e sob a devesa hum campo que jaz em momtte e se não acorda ser lavrado e ttera a devessa
trezemtos carvalhos pouquo mais ou menos e /20 não ha hi mais nada e tem da aguoa da presa dos çarrãos ametade no
inverno e verão e não tem outtra aguoa nenhuma
Ittem o casall do portto tem daguoa do Reguo de cima as sestas feiras com suas noittes per todo o anno e do Reguo de
baixo hizemtto a este casaall e o da covilhaã por ttodo irmammentte /25 todo o anno e da ffomtte da covilhaã com ho
amealinho que jaz no Reguo he quin (sic) quinteiro do mesmo luguar e não tem mais agua nenhuma.
Ittem o ditto guoncallo Rodrigues amdou comiguo tabalião e homens bons e parttes apeguamdo e atombamdo este
casaall e disse que dava autoridade a todo comtanto que não /30 seja em prejuizo de seu prazo e conicimento e escreturas que
tem do ditto casaall e deste casaall se pagua per prazo a igreja convem a saber quatorze allqueires de pão meado e quattro de
triguo e dozemtos Reis em dinheiro e huã diguo e huã marraã e all não e huã vida he fallecida ha duas vivas e por verdade
as ditas partes /35 asinarão aqui e disserão este tombo ir feitto na verdade diguo em verdade e a todo não tinhão embarguos
manoell barbosa tabbalião o escrevi e fez todo este tombo por ser juiz eu tabalião ho escrevi
[Encerramento]
Itt feitto asi este tombo pella maneira sobreditta o ditto francisquo borges procurador e irmão do ditto doutor abbade
Reque/40reo ao ditto juiz que loguo mandasse a mim taballião que trelladase este tombo na maneira que nelle se comtem e
todo trelladado e comcerttado com houttro tabalião lhe desse ho ttrellado em publiqua forma e o ditto juiz visto o allvara
dell Rei nosso senhor e visto sei Requerimentto mamdou a mim tabballião que ho trelladasse e comsertasse e to/45do em
publiqua forma sob meu sinall publiquo lhe desse o trallado e o mandou asi escrever e o asinou manoell barbosa ttabbalião
este tombo escrevi ho quoall tombo eu sobreditto manoell barbossa tabalião publiquo e judeciaall no ditto comselho de
llousada pello senhor comde do vimioso meu senhor que este tombo fiz trelladar /50 e o comcertei per mim e com ho
escrivão adiamtte nomeado o qual eu comsertei e por mandado do ditto juiz este trellado tirei do proprio e aqui neste que dei
ao senhor abbade meu publiquo sinaall fiz que tall he neste comttado per comtador se momtou settecemtos17 vimtte Reis
comcerttado comiguo pero Ribbeiro18 pettrus he verda/55de que Recebi eu manoell barbosa tabalião que este tombo fiz de
francisquo borges dous mill e cemto e ttres Reis e meo que em este e no propio se momtou e por verdade o asinei manoell
[Fl. 164v] barbosa.
[Registo]
O qual tombo eu o [Desembargador] Sebastião d’Alfaro escrivão do Registo geral pollo Illustrissimo Senhor Dom frei
Agostinho de Jessos Arcebispo e Senhor de Braga Primas das espanhas et cetera nosso senhor fiz tresladar bem e fielmente
a meu fiel escrivão per provisão que para ello tenho do dito senhor e o concertei com o escrevão /5 comigo abaixo assinado
e o proprio entreguei aparte e elle assinou de como o recebeo ao qual proprio em todo e per todo me reporto, e vai com os
concertados que dizem – e o pumar – ninguem – de contra nacente com caminho – e com outra leira despramdei – do lugar
– Afonso – campo – ca – meo – tudo – tres – meã – lameirinho – costa – tres que vem – Goncalo – dita – tres – campo – e
vão com duas /10 margens que dizem – tem de rredor de si sessenta uveiras Item o campo da horta dous alqueires – Escrivão
da Camara no concelho de Lousada com o proprio E por verdade de todo assinei aqui de meu publiquo sinal fiz que tal he.
Em Braga a seis dias do mes de outubro de mil e quinhentos e noventa e hi anos assinou pela parte Agosti[Sinal Público]nho
da fonseca filho do dito Abbade.
(Assinatura)
(Assinatura) AG[OSTINH]O DA F[ONSE]Q[U]A COUTINHO

À margem: “tem do redor de si / setemta hu/veiras Ittem / o campo da orta / dous alqueires”
Uma chamada que parece remeter para o texto à margem.
17
À margem: “escrivão da / camera no / comselho de / lousada com / o propio”.
18
Uma chamada que parece remeter para o texto à margem.
15
16
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