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Prefácio

Ao assinalarmos os 490 anos da atribuição do foral às Terras de Cambra,
dado por D.Manuel I a 10 de Fevereiro de 1514, foi nosso propósito fazê-lo de uma
forma singular publicando o foral numa versão fac-simile do único exemplar
existente no Instituto de Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
É um documento de que muito se tem falado, embora a generalidade dos
valecambrenses o desconheça.
Trata-se de uma publicação idealizada e concretizada por funcionários da
Câmara Municipal de Vale de Cambra, da Divisão de Acção Social e Cultural e que
contou com a colaboração de um Técnico de Fotografia do IAN/TT. A presente
publicação é constituída pela transcrição do foral, que permite uma melhor
compreensão e leitura mais legível e o fac-simile do original.
São editados 500 exemplares, numerados de 1 a 500, que qualquer cidadão
poderá adquirir ou consultar na Biblioteca Municipal.
Os números 1 e 2 são propriedade da Câmara Municipal e o número 3, da
Junta de Freguesia de Macieira de Cambra.

OPresidentedaCâmara
EduardoManuelMartinsCoelho
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Introdução

A 10 de Fevereiro de 1514, D. Manuel I concedeu às “Terras de Cambra” a
Carta de Foral. Com esta concessão pretendeu-se estabelecer um conjunto de
regras principalmente do ponto de vista tributário, dando relevo ao
desenvolvimento económico que se verificava na altura. Os forais foram, até 13 de
1
Agosto de 1832, a principal fonte do direito público dos concelhos e da lei local .
Nele se estabeleceram as relações entre povos, os direitos e deveres perante
o Rei ou senhorio, os foros e portagens e limitaram-se propriedades. Podemos
constatar algumas povoações existentes na altura, provavelmente as mais
importantes, cuja denominação ainda hoje é de fácil identificação, tais como,
Arooes, Cabruum, Codal, Ervedoso, Paraduça e Paul, entre outras.
Até esta altura têm surgido alguns excertos do foral, publicados nos jornais
locais, tendo por base o microfilme existente no Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, existindo ainda um pequeno estudo integrado nas
Comemorações do 475º aniversário da autoria do Prof. Dr. Francisco Ribeiro da
Silva, publicado no Boletim Informativo nº 2 (suplemento), em 1989, sem nunca
se ter conhecido o verdadeiro foral.
A reprodução fac-símile deste, tem objectivos didácticos, educativos e
contribuirá para a perpetuação de um documento primordial do ponto de vista
histórico. É sem dúvida alguma um precioso instrumento de trabalho da história
local que permitirá às gerações vindouras, um conhecimento da sociedade e das
relações económicas que se estabeleceram na época.
A transcrição do foral de Cambra, é baseado nas regras internacionais do
Pe. Avelino Jesus da Costa, e não contempla as três últimas páginas, por serem
ilegíveis, correspondendo estas a actas de Câmara.
Por último, resta agradecer a todos os que colaboraram e tornaram

ÂngeloAugustoS.Pinho

1

MADAÍL,AntónioGomesdaRocha, “ ForaisNovosdoDistritodeAveiro ”,vol.1,nº1,pp.69
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I
Dom Manuel per graça de Deus Rey de Portugal e dos algarves d'aquem e d'alem mar
em Africa e senhor de Guinee e da comquista e navegaçam e comercio de Ethiopia
Arabia Perssia e da Índia a quantos esta nossa carta de foral dado pera sempre aa terra
e comcelho de Caaymbra virem fazemos saber que por bem das sentenças e
determinaçooes jeraaes e especiaaes que foram dadas e feitas per nos e com os do
nosso consselho e leterados acerqua dos foraaes

dos nossos regnos e dos direitos reaaes e trebutos que se per elles deviam da recadar e
pagar e assy pollas Inquiriçooes que pricipalmente mandamos fazer em todollos
lugares dos nossos regnos e senhorios justificadas primeiro com as pessoas que os
ditos direitos reaaes tinham achamos vistas as Imquiriçooes da nossa Torre do Tombo
per que os trebutos foros e direitos reaaes na dita terra e comcelho se devem e am da
recadar e pagar daqui em diante na maneira e forma seguinte.
Titollode
Cabruum

Primeiramente pollo casal que se chamou d'Afomsse Annes que ham de pagar
Fernam d'Afomsso e o filho de Joham das moutas paga de centeo xbII alqueires e
quarta e de milho outro tanto e huum gorazil e hua callaça e de vinho cozido tres
pintas que fazem nove quartilhos e de lynho dez afusaaes e huum framgao e dez ovos.
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II
Alvaro Vaaz pollo casal de Cabruum de centeo xxII alqueires e meo e de milho vinte e
huum e de vinho cozido Ix quartilhos e huum gorazil e hua callaça e dous afusaaes de
linho e huum framgao e dez ovos as quaaes cousas agora se nam pagam nem ham de
pagar por que sam mudadas todas em quatro centos e oytenta reaaes a dinheiro que
ora paga Alvaro Vaaz sem outra cousa.
Joham Martinz pollo casal de Cabruum que trouxe Afomsso Gomçalvez de centeo
sete alqueires e meo e de milho outro tanto e pagam mais huum gorazil e hua callaça e
de vinho cozido nove quartilhos e de linho dous afusaaes e huum framgao e dez ovos.
Joham do Outeiro pollo casal de Stevam Pirez de centeo xb alqueires e tres quartas e
de milho e outro tanto Joham Vaaz pollo casal reguengo

que trazia Johane Annes de centeo xbII alqueires e quarta e de milho outro tanto e
huum gorazil e hua callaça e de vinho cozido nove quartilhos e de linho dous afusaaes
e dez ovos e huum framgam.
Fernam d'Arijoo do casal de Domingos Pirez de centeo nove alqueires e tres callamis e
de milho outro tanto e huum gorazil e hua callaça e de vinho cozido nove quartilhos e
dous afusaaes de linho e dez ovos e huum framgam.
Joham Afomsso pollo Chaao do Carvalhal per prazo sessemta reaaes e por huum
quarto de manteiga e seis quartilhos e seis ovos Joham Afomsso polla Felgeira per
prazo cem reaaes e de manteiga seis quartilhos Affomsse Annes e o calladinho pollo
Gestoso o covo per prazo oytenta reaaes e de mateiga dous quartilhos Alvaro
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III
Vaaz polla de Junqueira sessenta reaaes e hua canada de manteiga
Gomçallo Martinz gemrro de Joham Martinz pollo soveral de centeo xbIII alqueires
de milho outros tantos e dous capooes xbIII reaaes e hua espadoa de nove costas e de
manteiga nove quartilhos

Arooes

Castiam Fernamdez pollo casal de Fernam Freire de centeo xbI alqueires e meo de
milho outro tanto e dous capooes e xbIII reaaes e hua espadoa de nove costas e nove
quartilhos de manteiga
Johane Annes pollo casal de Gomçallo Fernamdez de centeo xbII alqueires e quarta e
de milho outro tanto e dous capooes e hua espadoa de nove costas e xbIII reaaes e
nove quartilhos de manteiga
Pero Gomçalvez pollo casal de Lourençe Annes de centeo xbI alqueires e quarta e de
milho outro tanto e dous

capooes e outra tal espadoa e xbIII reaaes em dinheiro e nove quartilhos de
manteigua
Alvaro Pirez por pero carne seu pay outro tanto como o de cima de Pêro Gomçalvez e
outro tanto paga Joham de fundo pollo casal de Pero Lourenço.
Johane Anes gaiteiro traz este casal per prazo de que daa trezentos e xxIIII reaaes e
cinquo galinhas e tres quartilhos de manteiga e da quebrada de milho quatro
alqueires e meo e mais xxIIII ovos
Joham d'Eira de centeo dezanove alqueires e meo e de milho outro tanto e dous
capooes e xbIII reaaes em dinheiro e hua espadoa e nove quartilhos de manteiga

Campo
d'Amçam

Affomsse Annes gemrro de Joham Gomçalvez de centeo dezanove alqueires e meo e
de milho outro tanto e dous capooes e xbIII reaaes em dinheiro e hua espadoa de Ix
costas

21

IIII
Vasco Gomçalvez da Salgueira por este lugar paga por todollos direitos e foros delle
quinhemtos reaaes e tres galinhas
Toda a aldea de Paraduça ha de pagar em cada huum anno de bragal LxxbIII varas e
seis alqueires de centeo e tres de milho e oyto callaças e de vinho cozido dous almudes
os quaaes foros se am de repartir por todollos foreiros delles e seus herdeiros

Paraduça
Ervedoso
Lourosella

Paga toda a aldea de Lourosella sete varas de bragal e de carne quatro callaças e de
milho alqueire e meo e de vinho cozido huum almude pollos quaaes direitos convem
a saber carne milho e vinho pagam soomente em cada huum anno cento e vinte
reaaes.
Os herdeiros deste chaao pagam este foro por que he despovoado e he posto em xxx
alqueires de meado

convem a saber milho e centeo e os herdeiros sam estes Afomsso Martinz Gomçallo
Cabeça Domingos d'Eira e o roupeiro e Joham Pirez e Gomçalle Annes d'Arcuzello e
Gomçallo de Gatam Joham do Paço Domingos Estevez de Marllaaes Estaço de Fuste
Afomsso Martinz de Villa Cova o gago do Barreiro e os chegadores disto sam de huum
casal Gomçallo Dominguez de Fuste e Afomsse Annes de Souto Maao e do outro casal
Afomsso Martinz com sua herança.
Vasquo Gomçalvez filho de Gomçallo da Salgueira de centeo xb alqueires e de milho
outro tanto e dous capooes e huum carneiro e hua espadoa de nove costas.
Gomçallo Abade pollo casal de Mellide paga duzentos reaaes Pede Alvarez da Calvella
polla remgyxada em dinheiro cinquoenta reaaes Afomsse Annes da Calvella pollo
Falquam per prazo duzentos reaaes
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Chaodo
Carvalho

b
Fernam Pirez polla Povoa de Curraaes per prazo de centeo seis alqueires e de milho
outro tanto e de manteiga seis quartilhos
Gomçallo da Jumqueira per prazo quorenta reaaes e de manteiga dous quartos
Gomçal Afomsso pollo chaao de fundo outro tanto e outro tanto Joham Gomçalvez
pollo chaao de fundo per prazo
Ao filho de Vasque Annes pola povoa dos Agros que tem emprazada trezentos reaaes e
seis quartilhos de manteiga por huum quarto que era obrigado Joham do Carvalhal e
o compadre pollo monte maninho quorenta reaaes e duas galinhas
Gomçallo Martinz de Gestosso da metade deste casal per prazo trezentos reaaes e
dous quartos de manteiga e Gomçallo Annes de Gestosso polla outra metade outro
tanto e o compadre polla decida que tem emprazada outros trezentos reaaes

Merllaaes
Caviao

E outros dous quartos de manteiga. Toda a aldea de Merllaaes paga cada huum anno
de milho seis alqueires e duas galinhas repartido tudo per todos segundo sam
comcertados e assy se faça ao diante
PagaaaldeadeCaviaoporsetecasaaesforeirosquenellahanoforoseguintesete
galinhasecomcadagallinhaseissoldosquefazempollaslivrassetentaecinquo
reaaesrepartidoscomosemprefizeram.
Joham de Cabanas dos casaaes de sam Martinho duas galinhas Joham Afomsso dos
cassaes hua galinha e omze reaaes Gil Pirez duas galinhas e vinte e dous reaaes Joane
Annes hua halinha e omze reaaes Manuel hua galinha e omze reaaes Diogo Pirez
outra gallinha e omze reaaes Joham Gil duas galinhas e vinte e dous
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bI
reaaes Vasquo Fernandez hua galinha e omze reaaes Fernam Pirez filho de Pêro Vaaz
de trigo tres alqueires e de centeo sete alqueires e meo e de milho outro tanto e dous
capooes e dez afusaaes de linho e hua galinha e omze reaaes.
As pessoas abaixo comtheudas paga cada hua hua galinha e omze reaaes em dinheiro
pollos seis soldos sobre ditos convem a saber Fernam Luis do lental Pero Lopez
Joham Luis Gomçalle Annes Joham Pirez e paga martinhaaes a dita galinha e cinquo
reaaes e meo soomente Pero Luis filho de Luis Martinz pollo casal reguemgo de trigo
sete alquyres e meo e de centeo outro tanto e de milho outro tanto e dous capooes e
hua espadoa e hua galinha e omze reaaes
Toda a aldea d'Armental da de milho em cada huum anno xxxI

alqueires e meo de milho e de centeo seis alqueires e de bragal sete varas e nove
galinhas e xxbII reaaes em dinheiro Joham do Outeyro pollo casal de Cucujaaes hua
galinha e omze reaaes Affomsse Anes da Povoa quinhemtos e quorenta reaaes e
quatro galinhas
Fernam d'Alvarez polla quintaa de tatagym que tem per prazo quatro centos reaaes e
mais elle e Pedre Annes seu vezinho de bragal sete varas
Afomsse Annes da Carvalha duas galinhas e mais xxII reaaes Lopo Alvarez hua
galinha e omze reaaes
Os filhos de Fernam de Annes de centeo seis alqueires e de milho seis e tres galinhas e
xxxII reaaes e meo
Joham Lourenço traz huum casal reguemgo de centeo seis alqueires e de milho xb e
dous capooes e pagasse mais por hua espadoa que se antigamente pagava omze reaaes
e mais seis galinhas e nove
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Coelhosa

bII
reaaes Gomçallo Annes pollo casal do Outeiro de Pedroso omze reaaes e hua galinha
Amdre de Copellos de bragal sete varas da mais sete reaaes e meo Gomçallo Ramalho
polla herdade da Igreja que hy tem quatro reaaes os do Paço do Mato do regno que
tiraram pera aldea duas galinhas
Bras Afomsso emprazou ho Paul de que da alqueire e meo de trigo e de centeo seis
alqueires e de milho sete e meo o qual Bras e seus socessores dara sayda ao gaado de
seus vezinhos conveniente segundo parecer a juizo da mayor parte de seus vezinhos
Affomsso Pirez e seus herdeiros ham de pagar pollos casaaes de Sam Martinho e do
Codal em cada huum anno de bragal oyto varas e cinquo galinhas.

Codale
Paul

Pêro Martinz pollo espinhal per prazo de centeo cinquo alqueires e quarta e de milho
outro tanto Pero Vaaz

de Castellaaos pollo bouço per prazo outro tanto de milho e centeo
Ebastiam per prazo polla folgorosa outro tanto Afomsso Fernamdez polla agryncho
per prazo outro tanto e a terra das filhas de Fernamde Annes do cabo da villa que lhe
traziam tomada do casal de Cucujaaes seja tornada a ellas e demandeas quem
emtender que nisso tem direito vista a posse de que foram fora

Lugares
Novos

O Val da Cabra de pam meado dez alqueires da medida velha e mea canada de
manteiga e hua galinha e dez ovos e isto he da quintaa de villa nova a fonte das casas
cem reaaes e de centeo tres alqueires e tres quartas de manteiga huum quarto e duas
galinhas
A ponte d'Amieira de milho tres alqueires e tres quartas e de centeo outro tanto e de
manteiga hua canada e duas galinhas e dez ovos
A Povoa das laçouras paga ho calladinho oytenta reaaes
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bIII
e mea canada de manteiga
A Povoa dos Cousos de centeo tres alqueires e tres quartas e em dinheiro cem reaaes e
de manteiga huum quarto e hua galinha.
E por quanto estas povoraçooes novas podem trazer d'ano e per juízo aos
reguemgueiros d'Arooes avemos por bem que se nom faça pois antiigamente sam
nossos foreiros e isto sam povoaçooes novas e esta mesma ley se guarde aquaaes quer
casaaes antigos a que possa fazer nojo
Nom se leva na dita terra montado aos gaados que vem de fora hy pacer por que estam
em vezinhamça com seus comarcaaos

Direitos
pessoaaes

Otabaliamnompagapenssam

tabaliam

A dizima da execuçam das sentenças se leva quando se emxecuta e nam polla dada das
ditas sentenças e de tanta parte se levara a dita dizima de quanta se fizer a execuçam
posto que

dizimadas
sentenças

a dita sentença de moor comthia sera a qual se nom levara se ja se levou a dizima della
polla dada da tal sentença em outra parte.
Pena
d'arma

Da pena do sangue e d'arma nom se levara por cada hua dellas assy apartadas como
cada hua per sy mais que duzentos reaaes e arma perdida posto que atee ora em outra
maneira se levasse a qual se levara com estas decraraçooes convem a saber que as
penas se nam levaram quando apunharem espada ou qual quer outra arma sem atirar
nem os que sem prepossito em reixa nova tomarem paao ou pedra posto que façam
mal e posto que de preposito as tomem se nom fizerem mal com ellas nam pagaram
nem a pagara moço de xb annos pera baixo nem molher de qual quer hydade nem os
que castigando sua molher e filhos e escravos tirarem sangue nem os que sem arma
tirarem samgue com bofetada
ou punhada
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IX
ou punhada nem quem em defendimento de seu corpo ou apartar e estremar outros
em a roydo tirarem armas posto que com ellas tirem samgue nem escravo de qual quer
hydade que sem ferro tirar samgue.
O gaado do vento he direito real e arecadarssea na dita terra per nossa ordenaçam
andando os tres meses primeiro em pregam com decraraçam que a pessoa a cuja maao
for teer o dito gaado o venha dizer ao escripvam que pera isso sera ordenado atee oyto
dias primeiros seguintes so pena de lhe seer demandado de furto.

Gaadodo
vento

E decraramos que o direito que se leva das forças seram soomente cento e oyto reaaes
com tal emtendimento que o tal direito numqua seja julgado nem executado salvo
quando as taaes forças primeiramente forem julgadas pollo juiz a que pertencer ho
juizo da cousa demandada e por bem

forças

da tal sentença ou mandado for metido de posse e forçado pello meirinho ou outro
oficial ou justiça a que pertença a doutra maneira nam se levara.
maninhos

E por quanto na tomada das terras desaproveitadas e maninhos desta terra pollos
senhorios della e per seus oficiaaes se começava ora de fazer de tal maneira que os
povos recebiam nisso grande dapno nam se guardando nisso as leis e ordenaçooes de
nossos regnos por tanto antre as justificaçooes e decraraçooes que mandamos fazer na
dita terra com os povoos e senhorios della pera comclusam deste foral foy hua a destes
maninhos principalmente nos quaaes Dom Manuel Pereira do nosso comsselho
senhor que ora he per nossas doaçooes das ditas terras foy comtente por descarrego
das comciencias de seus amtecessores e sua leixar livremente
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X
os ditos maninhos que ja eram tomados e nam mandar mais tomar outros
comformandosse com nossa tençam e com a do direito comuum e de nossos regnos e
os povoos da dita terra assy ho aceitaram e nos assy ho provamos neste nosso foral
pera sempre com tal decraraçam e mandado que daqui por diante o senhorio que ora
he nem os que forem ao diante agora nem em ninhuum tempo possam tomar nem
mandar tomar per sy nem per outrem per qual quer modo e maneira que seja as terras
maninhas ou desaproveitadas na dita terra nem comssenta a ninhua pessoa que as
tome salvo em certos reguemgos e terras reallemgas que neste nosso foral nas
freguisias e lugares omde sam ficam particularmente logo reservados a nos e aa coroa
de nossos regnos por estarem agora hermas e despovoadas

dentro das marcas das quaaes o senhorio de nossos direitos as podera dar pollo preço e
comthia que se comcertar com as partes como cousa propria nossa nam se
emtremetendo de per esta pallavra e eicerçam tomar ou ocupar as cousas fora dos
taaes limites ou as que agora ja sam possoydas d'alguas pessoas sem pagarem foro por
que nossa temçam he nom tomar outras salvo as que neste foral seguinte forem logo
decraradas nem tam pouco tomara os maninhos nem lhe poer a outro foro nem
trebuto aos casaaes hermos pollos quaaes pagam os herdeiros o foro comtheudo neste
foral nem ysso mesmo sentenda nos casaaes das hordeens e Igrejas de que se paga
anos foro aqui comtheudo
Os quaaes posto que seram despovoados ou se possam povoar ou acrecentar pollos
senhorios delles nam se lhe tomaram nem empoeram mais
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XI
trebuto do que agora por elles se paga nem se tomaram os ditos maninhos per nossa
parte nem por ninhua outra nos propios nossos reguemgos que alguas pessoas ja
trazem de que pagam foro posto que no lemite delles aja alguas terras maninhas e que
se ajam daqui avante daproveitar o proveito das quaaes ficara livremente aos
possoydores e pagadores dos direitos dos taaes reguemgos ou terras foreiras sem mais
por ysso se lhe poder acrecentar outro foro posto que mais terra rompam e isto
daquella de que ja pagam foro certo por que se pagassem de quarto ou quinto pagaram
per esse respeito da mais que romperem e assy o pagaram as pessoas que nos taaes
reguemgos tiverem particullares prazos ou titollos da terra demarcada e comfrontada
aallem da qual se mais lavrarem do comtheudo em sua escriptura

pagaram ao senhorio segundo se comceitarem e o dito Dom Manuel desistio logo de
todollos maninhos novamente tomados os quaaes loguo foram per nossos oficiaaes e
seus tirados deste foral e tombo omde nunqua mais seram tornados nem per
comsseguinte levar o foro delles nem de ninhuuns outros que aqui nam vam postos.
E assy como poemos ley e defesa aos ditos senhorios que nam tomem os ditos
maninhos essa mesma queremos e mandamos que se ponha e tenha com todallas
outras pessoas de qual quer estado e comdiçam que seram as quaaes defendemos que
por sy nem por outrem na dita terra nom tomaram daquy adiante ninhuas terras
maninhas em qual quer parte e lugar que sejam posto que muito alomgadas estem de
povoado nem comsentiram que as tomem e porem nam he nossa tençam
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que os montes bravios ou terras desaproveitadas estem sem proveito antes avemos
por bem e mandamos que as ditas terras e maninhos se possam dar desta maneira
convem a saber se algua pessoa particullar quiser tomar e aproveitar as semelhantes
terras pera sy e per seus criados e servidores aa sua custa sem outro emgano nem
cautella as aproveitar podeas requerer em camara aos oficiaaes della fazendo disso
pitiçam na qual decrare muy particullarmente per divisooes a todos conhecidas a
terra que pede e com quaaes comcelhos ou pessoas comfronta.
Aos ditos oficiaaes faram perante sy vir todallas pessoas comarcaas a que possa tocar a
tomada da tal terra em espicial ou jeral com acordo e comssentimento dos quaaes os
ditos oficiaaes poderam emtam dar os ditos maninhos

fazendo escrepver no livro da camara as comfrontaçooes com que as taaes cousas se
daram e sera dado disso carta em forma aquelle a quem assy se derem tirada da nota
que ficar em camara por se nam poder ao diante fazer nisso alguum emgano ou seguir
algua duvida e isto se fara assy quando as partes nisso sa sy concordarem pera se darem
como dito he porem quando as partes a que toca se agravarem nam se devem dar e
mandamos que se nam dem e se os oficiaaes sem embargo do tal agravo as quiserem
dar receberam apellaçam e agravo aas partes pera as justiças a que o tal caso pertencer e
queremos que nam façam afym as semelhantes determinaçooes nos ditos oficiaaes da
camara nem nos ouvidores dos senhorios posto que pera mayores casos tenham mais
larga jurdiçam e venham aas outras nossas justiças a que pertencer e o
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mesmo agravo ou apellaçam poderam tomar e seguir na dita maneira as partes que as
semelhantes sesmarias e maninhos na dita maneira pediram e nam lhas quiseram
dar
E por evitar inconvenientes e emganos que nas tomadas e dadas das taaes cousas se
pode seguir mandamos e poemos por ley que se as taaes cousas nam sa proveitarem e
de todo se fazer nelles o custo e trabalho que se nellas requere da dada dellas a tres
annos que a dada que tem nom valha e se possam dar e dem a outrem com as mesmas
comdiçooes e se algua parte da dita terra na maneira e comdiçam acima dita ja tiver
aproveitada essa soo lhe ficara e mais nam e nam lhe vallera dizer que a tem cerquada
pera ysso ou vallada por que isto queremos que lhe nam aproveite nem valha se a nam
tever limpa de todo pera se poder logo aproveitar

ou aproveitada como dito he.
E decraramos que as pessoas que os taaes maninhos tomarem sem a dita justificaçam
os percam com as bemfeiturias que nelles tiverem nam semdo em suas testadas ou
saydas propias dos seus casaaes os quaaes assy tomados sem licença se poderam dar a
outras pessoas que as assy em camara requerirem e sem mais fazerem a primeira a
justificaçam que mandamos que se faça pera se poderem dar como dito he.
E por que nos lugares em que ha terras reguemgueiras foy costume e he rezam de seer
sesmeiro o nosso almoxeriffe por resguardo de nossos direitos e serviço por tanto
avemos por bem que o que for almoxeriffe e juiz dos direitos reaaes na dita terra seja o
sesmeiro nella o qual porem nam dara sesmaria nem maninho nem atirava a outrem
salvo
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as que forem determinadas em camara pollos ditos oficiaaes della na maneira que
dito he com os quaaes o dito almoxeriffe e sesmeiro estara aa justificaçam dos taaes
maninhos e despois de serem per todos aprovados de se dar e assynado ho auto em
camara elle sesmeiro passara as cartas aas partes a que ouverem de seer dadas se levara
de cada carta trinta reaaes e mais nam pagandosse primeiro a escriptura ao scripvam
da camara polla ordenaçam jeral
E por quanto hua das principaes duvidas que de muito tempo atee ora ouve na dita
terra foram as cousas das lutosas e paga dellas portanto agora como cousas de muita
sustancia e muito necessarias decrararensse nos na maneira das outras cousas todas da
dita terra mandamos originalmente isaminar e per comsseguinte deter-

minar finalmente e comcordir na forma seguinte decrarando logo aquy
particullarmente os lugares e freguisias em que se am de pagar as ditas lutosas e per
quaaes pessoas e assy hiram diante em outro titollo as outras freguisias e lugares que
soyam de seer escusos della com as decraraçooes que per direito em tal caso achamos
que se deviam de fazer.
E os lugares e freguisias primeiramente em que se ham de pagar as ditas lutosas sam
estes convem a saber primeiramente aldea de Berlemgua e de seu termo dam por
lutosa o milhor dom ou joya movel que teverem e huum reixello com ella
E outro tanto se paga n'aldea de Paraduça e n'aldea da Salgueira de dous casaaes
reguemgos lutosa como os outros da terra e decraramos que omde se nom especificar
canto se pagara de lutosa que se deve d'entender a milhor joya ou peça
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movel que ficar por morte daquelle por quem se ha de pagar a tal lutosa e n'aldea
d'Ervedoso se paga lutosa ordenada e n'aldea de Arooes ysso mesmo e assy n'aldea de
Parada e n'aldea de Cabanas e na aldea de Ryfoyos e n'aldea de Lordello e aldea
d'Armental e em todas as aldeas e lugares atras decraradas se paga lutosa na maneira
sobre dita com tal emtendimento que a pessoa per cuja morte se ouver de pagar a tal
lutosa ha de seer herdeiro e teer beens de raiz na dita terra de sua propiedade e doutra
maneira nam e segundo largamente vay decrarado na fym deste capitollo das lutosas.
E allem das ditas freguisias e lugares em que se pagava a dita lutosa como dito he
tambem se pagava em outros lugares e freguisias omde soyam de seer homradas e
privilligiadas as pessoas herdeiras

nellas e ora foy per nos e em nossa rollaçam julgado e determinado que se nam
pagasse senam daquellas que homrradas fossem com as comdiçooes e cautellas
adiante postas no fym destas freguisias seguintes convem a saber freguisia de Rojo
Freguisia de Sanhoane freguisia de Castellaaos
E per todallas sobre ditas freguisias e lugares que per rezam de serem de fidalgos e
pessoas homrradas amtigamente se pagava anos lutosa por rezam de privillegios e
isençooes que na terra tinham as quaaes agora nom tem nem se husam assy que
asocessam das ditas pessoas falleceo como por que os senhorios que demos as ditas
terras possoyram e tiveram acuparam e tomaram pera sy em nome nosso todallas
isençooes e liberdades dos ditos lugares e homrras por tanto foy per nos como dito he
em nossa
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rollaçam determinado o dito caso das lutosas seguintes convem a saber que nos
lugares omde ouver as ditas homrras nas freguisias acima decraradas das quaaes
homrras e liberdades ja nom gouvem nem husam os moradores nem os herdadores
dellas que em quanto nos ditos lugares que homrrados soyam de ser nam ovuer as
ditas homrras nem os moradores em elles gouvirem dos privillegios e sençooes que
soyam de gouvir nam se leve nos ditos lugares ninhua lutosa porem se ainda
gouvirem dos ditos privillegios ou em alguum tempo tornarem a seer homrrados e
privilligiados como antes ovvesse em elles lutosa segundo forma dos ditos foraaes que
a mandavam na dita maneira pagar as quaaes se pagaram com as seguintes
decraraçooes convem a saber que nos lugares omde per este foral

se ouver de pagar lutosa assy a destes lugares como dos outros atras nam se pagara
salvo ho teedor e possoydor da erança quer moyra em alguum dos ditos lugares quer
moyra fora e os comtribuidores d'alguum casal ou quinta que seram d'alguum dos
ditos lugares nam pagaram lutosa salvo quando for possoydor como dito he e se a
molher do possoydor morrer em vida do marido nam pagara lutosa salvo se o marido
possuyr em nome della e neste caso se o marido primeiro morrer que ella nam pagara
lutosa pois que a molher he propia senhoria do tal casal ou quintaa e qual quer que
morrer sendo possoydor e senhor do tal casal ou quintaa pague lutosa quando morrer
possoyndo per sy ou per outrem e se alguem tiver dous outres casaaes em cabeçados
em diverssos lugares de que per este nosso foral deva de pagar lutosa pague de cada
casal lutosa e se alguum morrer
sendo obrigado
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sendo obrigado pagar lutosa de beens patrimoniaaes e lhe ficarem dous ou tres ou
mais herdeiros do dito lugar que sua herança aceitarem e possoyrem em comuum ou
apartadamente cada huum de taaes herdeiros pague lutosa quando morrer por rezam
dos ditos beens patrimoniaaes que herdou ou socedeo que eram obrigados a dita
lutosa
E estas decraraçooes e limitaçooes acima decraradas sentendam em quaaes quer
pessoas que na dita terra per este foral ouverem de pagar lutosa assy estes que foram
homrrados se a ouverem de pagar como dito he como nas outras atras comtheudas.
E posto que nom fique decrarado nem determinado atras quanto se a de pagar da dita
lutosa nos lugares em que mandamos que se pagasse decraramos aqui e mandamos
que sentenda e pague o milho dom segundo antigamento nos foraaes antidos

se dizia a que nos decrarando dizemos que sera a milhor peça ou joya de cousa movel
que ficar per morte daquella pessoa por quem se ouver de pagar a dita lutosa.
Determinaçam das outras cousas da sentença
E por quanto antre os senhorios passados destas terras e os moradores e pessoas dellas
ouveram em muitos tempos em nossa corte grandes demandas e comtheudas sobre a
paga d'alguuns direitos della e assy sobre o modo do arecadar dos taaes direitos e assy
sobre outras imposiçooes e novidades que lhe faziam de que se sentiram agravados e
deneficados sobre as quaaes foram judicialmente todallas partes ouvidas e allegados
todollos direitos escripturas e rezooes e inquiriçooes que cada huuns sentiram que os
podiam ajudar pera justificaçam das quaaes ordenamos certos desembargadores
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por juizes dellas.
com os quaaes pessoalmente nos com muita deliberaçam determinamos todallas
cousas deste foral segundo atras e adiante vam postas e assy acerqua dos direitos e
cousas que se devem de pagar dos direitos reaaes da dita terra como tambem nas
outras novidades e opressooes e cousas de que se assy agravaram.
E determinamos e mandamos que senam leve passajem na dita terra nem em ninhua
outra que tenham de ninhua maneira que seja e quanto aa portagem da compra e
venda no titollo della vay decrarado adiante.
E nem assy nom levara a matagem nem outro foro das madeiras matas e montes das
ditas terras que suas próprias patrimoniaaes nom forem posto que sejam do
comcelho ou commum ou de parti-

culares pessoas.
Nem tome a sardinha nem parte della de qual quer sardinha que vier a costa de quaaes
quer terras que o senhorio tenha e hy for apanhada ou de dentro dos ryos nem lhes
tolha que a nam apanhem nem lhe faça sobre isso ninhua opressam nem ponha
ninhuum foro nem trebuto nem leve penas de sangue salvo na maneira que atras fica
per nos limitado.
E nem assy leve foros aos caçadores das rollas e os leixe caçar livremente sem outra
opressam nem foro e assy lhe defendemos que nam faça em terra algua nem em ryo
ninhuas coutadas nem defessas nem leve por ysso penas nem se façam ninhuas
opressooes aos que caçarem ou pescarem.
EquantoaolevardosforosaacidadedoPortoou
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a outras partes fora dos comcelhos domde se recadarem e colherem os ditos foros
defendemos que pera isso nam sera ninhua pessoa comstrangida assy os foreiros que
os direitos pagam nem quaaes quer de suas terras salvo pagandolhe primeiro seu
jornal em cheo ante que parta porem os moradores d'Esmoriz poderam seer
comstrangidos trazer seus foros ao castello da Feira visto como o foral os obriga ao
tempo e na maneira adiante decrarado
E os moradores das outras suas terras sejam theudos levar seus foros cada huum ao
celleiro de seu comcelho e se nom ouver celleiro no dito comcelho nam os levaram
fora delle e os senhorios delles sejam obrigados de mandarem pollos taaes foros atee
dia de todollos santos de cada huum anno e nam mandando por elles atee este tempo
queremos que fique

e seja em escolha dos lavradores de lho darem e pagarem dy em diante em pam e
vinho e naquella cousa em eram obrigados a pagar ou lhes pagarem ante as ditas
cousas a dinheiro a respeito do que valleram des o tempo das eiras atee o dito dia de
todollos santos o qual preço se justificava acerqua do pam e vinho segundo a mayor
parte do dito tempo valleo na Aryfana de Santa Maria e isto pollo livro das sisas e as
outras se justificaram pera a dita paga segundo no dito lugar no dito tempo valleram e
isto se nam emtenda nos foros do pam cozido e carne e aves por que estes taaes os
foreiros sam obrigados e theudos de os levarem e recadarem como sempre fizeram e
drecraramos mais e mandamos que quando os foreiros levarem os foros ao celleiro
que logo lhes sejam recebidos
E nam lhos rece-
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bendo logo e sendo por isso de theudos mandamos aas justiças e a quaaes quer
vintaneiros ou quadrilheiros do dito lugar que recolham os ditos foros da maao
daquelle ou daquelles que o assy trouxerem e os guardem aa custa dos mesmos foros
pera o senhorio delles ou seus rendeiros pera os despois poderem recolher da maao
das ditas justiças ou oficiaaes sobre ditos desfalcando e tirando primeiro os custos que
na dita maneira em seu recolhimento forem feitos e assy defendemos aos senhorios
presentes das ditas terras e assy aos vindoyros que nam levem mais o dinheiro que
levavam pera as camas nem ysso mesmo as laas pera ellas nem comstranga os
moradores de suas terras que lhes dem camas nem ninhua roupa pera ellas nem pera
ninhuum seu apousentamento nem dos seus stando elle d'asento na dita terra.

Outro sy lhe defendemos que nam leve o terço da erva nem a mande tomar per
ninhua guisa nem parte algua della porem se lhe for necessaria algua erva mandea
pedir aas justiças aas quaaes mandamos que lha façam dar pollo preço que
comuummente valler e seja dada por almotaçaria em tal maneira que lavrador
alguum nam seja constrangido a vender mais herva daquella que lhe nom for
necessaria pera seus boys e pera sua provisam.
Portagem

Pamcalsal
vinhoe
vinagree
fruita
verdee
ortalliça
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Decraramos primeiramente que a portajem que se ouver de pagar na dita terra ha de
ser por homeens de fora della que hy trouxerem cousas de fora a vender ou as
comprarem e tirarem pera fora da dita terra e termo a qual portajem se pagara desta
maneira.
De todo trigo centeo e cevada milho painço avea e de farinha e de cada huum delles e
assy
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de cal ou sal ou de vinho ou vinagre e linhaça e de qual quer fruita verde emtrando
mellooes e ortalliça e assy de pescado ou marisco se pagara por carga mayor convem a
saber cavallar ou muar de cada hua das ditas cousas huum real de seis ceitiis ho real e
por carga menor que he d'asno meo real e por costal que huum homem pode trazer as
costas dous ceitiis e dy pera baixo em qual quer cantidade em que se venderem se
pagara huum ceitil e outro tanto se pagara quando se tirar pera fora porem quem das
ditas cousas ou de cada huua dellas comprar e tirar pera fora pera seu huso e nom pera
vender cousa que nom a chegue a meo real de portajem segundo os sobre ditos preços
dessa tal nom pagara portajem nem o fara saber.
E posto que mais se nam decrare adiante neste foral a carga mayor nem menor
decraramos que sempre a primeira adiçam e asento de cada hua

das ditas cousas he de besta mayor sem mais se decrarar convem a saber pollo preço
que nessa primeira sera posto sentenda logo sem hy mais decrarar que o meo preço
dessa carga sera de besta menor e o quarto do dito preço per comseguinte sera do dito
costal e quanto as ditas cousas ou outras vierem ou forem em carros ou carretas
pagarssea por cada hua dellas duas cargas mayores segundo o preço de que forem e
quando cada huua das cargas deste foral se nom venderem todas começandosse a
vender pagarssea dellas soldo a livra segundo venderem e nam do que ficou por
vender.
Cousasde
quese
nompaga
portagem

A qual portajem se nom pagara de todo pam cozido queijadas biscoyto farellos nem
d'ovos nem de leite nem de cousas delle que sejam sem sal nem de prata lavrada nem
de vides nem de canas nem de quarquyja tojo palha vassoyras nem de pedra nem de
barro nem de lenha nem d'erva
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nem das cousas que se comprarem na dita terra pera o termo nom do termo pera a dita
terra posto que sejam pera vender assy vezinhos como estrangeiros nem das cousas
que trouxerem ou levarem pera algua armada nossa ou feita per nosso mandado.
Nem dos mantimentos que os caminhamtes comprarem e levarem pera sy e pera suas
bestas nem dos gaados que vierem pastar alguuns lugares passando nem estando
salvo daquelles que hy soomente venderem dos quaaes emtam pagaram pollas leis e
preços deste foral e decraramos que das taaes cousas de que assy mandamos que se
nom pague portajem se nom há de fazer saber.
A qual portajem isso mesmo se nom pagara de casa movida assy hymdo como vindo
nem outro ninhuum direito per qual quer nome que o possam chamar salvo se com a
dita casa movida

levarem cousas pera vender por que das taaes cousas pagaram portajem omde
soomente as ouverem de vender segundo as comthias neste foram vam decraradas e
nam doutra maneira.
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Passajem

Nem se pagara de ninhuas mercadorias que a dita terra vierem ou forem de passajem
pera outra parte assy de noyte como de dia e a quaaes quer oras nem seram obrigados
de o fazerem saber nem em correram por ysso em ninhua pena posto que hy
descarreguem e pousem e se hy mais ouverem destar que o outro dia todo por algua
causa emtam o faram a saber dy por dyante posto que nom ajam de vender.

Novidades
dosbeens
perafora

Nem pagaram a dita portajem os que levarem os fruitos de seus beens moves onde
raiz ou levarem as rendas e fruitos de quaaes quer outros beens que trouxerem da
rendamento ou de renda

Casa
movida
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nem das cousas que alguas pessoas forem dadas em pagamento de suas tenças
casamentos merces ou mantimentos posto que os levem pera vender.
E pagarssea mais de cada cabeça de gaado vaacuum assy grande como pequeno huum
real e de porco meo real e de carneiro e de todo outro gaado meudo dous ceitiis

Gaadoe
bestas

E de besta cavallar ou muar dous reaaes e da besta asual huum real
E do escravo ou escrava ainda que seja parida seis reaaes e se se forraz dara o dizimo da
valha de sua alforria por que se resgatou ou forrou.

Escravos

E pagarssea mais de carga mayor de todollos panos de laa linho seda e algodam de qual
quer sorte que sejam assy delgados como grossos e assy da carga de laa ou de linho
fiados oyto reaaes e se a laa ou linho forem em cabello pagaram quatro

Panos
finos

reaaes por carga.
Coyramae
calcadura

E os ditos oyto reaaes se pagara de toda coyrama cortida e assy do calçado e de todallas
obras delle e outro tanto de carga dos coyros vacariis cortidos e por cortir e por qual
quer coyro da dita coyrama dous ceitiis que se nom contar em carga.

Azeiteemel

E outros oyto reaaes por carga mayor d'azeite e cera e mel se no sevo umto queijos
sequos manteiga salgada pez rezina breu sabam alcatram.

Pellitaria
Marçariae
speciariae
semelhantes
metaaes

E outro tanto pelles de coelhos ou cordeiros e de qual quer outra pellitaria e forros.
E da dita maneira de oyto reaaes a carga mayor se levava e pagava por todallas
marçarias e speciarias boticarias e tinturias e assy por todallas suas semelhantes.
E outro tanto se pagara por toda carga d'aço e stanho e por
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todollos outros metaaes e obras de cada huum delles de qual quer sorte que sejam.
E do ferro em barra ou maçuquo e de qual quer obra delle grossa se pagara quatro
reaaes por cada mayor

Ferro
grossoe
obrasdelle

E se for limada estanhada ou em vernizada paga oyto reaaes com as outras dos
metaaes de cima.
Equemdasditascousasoudecadahuadellascomprarelevarperaseuhusoenom
peravendernompagaraportagemnampassadodecostaldequeseajamdepagar
dousreaaesdeportajemquehadeseerdeduasarovasemealevandoacargamayor
desteforalemdezarovas
Eamenoremcinquoeocostalperesterespeitonasditasduasarovasemea
Epagarsseamaisporcargamayordestasoutrascousas

a tres reaaes por carga mayor de toda fruita seca convem a saber castanhas e nozes
verdes e sequas e d'ameixias passadas amendoas pinhooes por britar e avellaas
bolletas mostarda lemtilhas e de todollos outros legumes sequos e das outras cargas a
esse respeito.
cebollase
alhos
cascae
çumagre
telhaetigollo
eobrade
cousade
paao
palmae
spartoe
semelhantes

E assy de cebollas secas e alhos por que as verdes pagaram com a fruita verde huum
real
E a casqua e o çumagre pagaram os tres reaaes como estoutros de cima.
E por carga mayor de qual quer telha ou tigollo e outra obra de barro ainda que seja
vidrada e do regno e de fora delle se pagaram os ditos tres reaaes.
E outros tres reaaes por carga de todallas arquas e de toda louça e obra de paao lavrada
e por lavrar.
E outro tanto por todallas cousas feitas d'esparto e palma ou
Junquo assy
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verdee
secae
legumes
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junquo assy grossas como delgadas e assy da tabua ou de funcho.
E os que trouxerem mercadorias pera vender se no propio lugar omde quiserem
vender ouver rendeiros da portagem ou oficial della fazer lho am saber ou as levaram
a praça ou açougue do dito lugar ou nos ressios e saydas delle qual mais quiserem sem
ninhua pena e se hy nom ouver rendeiro nem praça descarreguem livremente
homde quiserem sem ninhua pena com tanto que nom vendam sem o noteficar ao
requeredor se o hy ouver ou ao juiz ou vintaneiro se hy se poder achar e se hy
ninhuum delles ouver nem se poder em tam achar notefiquem no a duas
testimunhas ou a hua se hy mais nom ouver e a cada huum delles pagaram o dito
direito da portajem que per este foral mandamos pagar sem ninhua mais pena nem
cautella

emtrada
perterra

E nom o fazendo assy desca-

descaminhado

minharam e perderam as mercadorias soomente de que assy nom pagarem o dito
direito de portagem e nam outras ninhuas nem as bestas nem carros nem as outras
cousas em que as levarem ou acharem e posto que hy aja rendeiro no tal lugar ou praça
se chegarem porem despois de sol posto nam faram saber mas descarregaram omde
quiserem comtanto que ao outro dia atee meo dia o notefiquem aos oficiaaes da dita
portajem primeiro que vendam sob a dita pena e se nom ouverem de vender e forem
de caminho nam seram obrigados a nynhua das ditas recadaçooes segundo que no
titollo da passajem fica decrarado.
saydaper
terra

E os que comprarem cousas pera tirar pera fora de que se deva de pagar portajem
podellas ham comprar livremente sem ninhua obrigaçam nem dilligencia e
soomente ante que as tirem pera fora do tal lugar e
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termo arrecadaram com os oficiaaes a que pertencer sob a dita pena de descaminhado
e os privilligiados da dita portajem posto que a nom ajam de pagar nom seram escusos
destas dilligencias destes dous capitollos atras das emtradas e saydas como dito he sob
a dita pena.
As pessoas ecelesiasticas de todollos moesteiros assy d'omees como de molheres que
fazem voto de profissam e os clerigos d'ordens menores posto que as nom tenham que
vivem como clérigos e portaaens sam avidos todollos sobre ditos sam isentos e
privilligiados de pagarem ninhua portajem nem costumajem per qual quer nome
que a possam chamar assy das cousas que venderem de seus bees e bees e beneficios
como das que comprarem trouxerem ou levarem pera seus usos ou de seus benefícios
e casas e familhares

de qual quer calidade que sejam.
E assy seram as cidades villas e lugares de nossos regnos que tem privillegio de a nom
pagarem convem a saber a cidade de Lixboa e a Gaya do Porto Povoa de Varzim
Guimaraaes Braga Barcellos Prado Ponte de Lima Viana de Lima Caminha Villa
Nova de Cerveira Vallença Mouçam Crasto Leboreiro Miranda Bragança Freixio o
Azinhoso Mogadoyro Anciaaes Chaves Monforte de Ryo Livre Montalegre Crasto
Vicente a cidade da Guarda Sarmello Pinhel Castel Rodrigo Almeida Castel Mendo
Villar Mayor Sabugal Sortelha Covilhaa Monsanto Portallegre Marvam Aromches
Campo Mayor Fronteira Monforte Villa Viçosa Elvas Olivença a cidade d'Evora
Monte Moor o Novo Monssaraz Beja Moura Noudal Almodouvar Odemira e assy
seram privilligiados quaes quer pessoas outras ou lugares
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que nossos privillegios teverem e os mostrarem ou o trellado delles em pubrica forma
aallem dos acima comtheudos e assy seram os vezinhos da dita e termo escusos da dita
portajem na mesma terra e termo nem seram obrigados a fazer saber de hyda nem de
vinda.
E as pessoas dos ditos lugares privilligiados nom tiraram mais o trellado do seu
privillegio nem no trazeram soomente traram certidam feita pollo scripvam da
camara e com o sello do comcelho como sam vezinhos daquelle lugar e posto que aja
duvida nas ditas certidooes se sam verdadeiras ou daquelles que as apresentam poder
lhes ham sobre isso dar juramento sem os mais de terem posto que se diga que nam
sam verdadeiras e se despois se provar que eram falssas perdera ho escripvam que a fez
ho oficio e sera degradado dous anos pera cepta e aparte perdera em dobro as cousas de
que assy

emganou e sonegou a portajem a metade pera a nossa camara e a outra pera a dita
portajem dos quaaes privillegios husaram as pessoas nelles comtheudas pollas ditas
certidooes posto que nam vam com suas mercadorias nem mandem suas
procuraçooes com tanto que aquellas pessoas que as levarem jurem que a dita
certidam he verdadeira e que as taaes mercadorias sam daquelles cuja he a certidam
que apresentaram.
penado
foral

E qual quer pessoa que for contra este nosso foral levando mais direitos dos aqui
nomeados ou levando destes mayores comthias das aqui decraradas ho avemos por
degradado por huum anno fora da dita terra e termo e mais pague da cadea xxx reaaes
por huum de todo o que assy mais levar pera a parte a que os levou e se a nom quiser
levar seja a metade pera os cativos e a outra pera quem os acusar e damos poder a qual
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quer justiça homde acontecer assy juizes como vintaneiros ou quadrilheiros que sem
processo nem hordem de juizo sumariamente sabida a verdade comdenem os
culpados no dito caso de degredo e assy do dinheiro atee a comthia de dous mil reaaes
sem apellaçam nem agravo e sem disso poder conhecer almoxeriffe nem comtador
nem outro oficial nosso nem de nossa fazenda em caso que o hy aja e se o senorio dos
ditos direitos o dito foral quebrantar per sy ou per outrem seja logo sospensso delles e
da jurdiçam da dita terra se a tiver em quanto nossa merce for e mais as pessoas que em
seu nome ou por elle o fizerem em correram nas ditas penas
E os almoxeriffes e scripvaaes e oficiaaes dos ditos direitos que o assy nom comprirem
perderam logo os ditos officios e nam averam mais outros e por

tanto mandamos que todallas cousas comtheudas neste foral que nos poemos por ley
se cumpram pera sempre do theor do qual mandamos fazer tres huum delles pera a
camara da dita terra e outro pera o senhorio dos ditos direitos e outro pera a nossa
Torre do Tombo pera em todo o tempo se poder tirar qual quer duvida que sobre isso
possa sobrevir dada em a nossa muy nobre e sempre leal cydade de Lixboa aos dez dias
do mes de fevereiro anno do nacimento de nosso senhor Jhesus Crispto de mil e
quinhentos e quatorze vaay escripto em vint'oito folhas com esta e concertado per
my Fernam de Pyna.
foral pera a terra de caymbra
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Glossário1
A
AFUSALDELINHO
Aquartapartedeumapedradelinho,equivalenteadoisarratéisdele.
ALFORRIA
Liberdadequeosenhordáaoescravo.
ALMOXERIFE
Antigoarrecadadordasrendasedireitosreais.

C
CALAÇA
Costaoubandadeumporco.
CARGAMAIOR
Cargatransportadanodorsodegadocavalaroumuar,cujopesoerade10arrobas.
CARGAMENOR
Cargatransportadanodorsodeumasno,cujopesoerade5arrobas.
CASAMOVIDA
Omesmoquecasamudada.
CASAL
Casadecampocomterrasdepão;unidadesdeexploraçãoagrícolacujaáreavariavade
casoparacaso.
COSTAL
Cargaqueumhomemtransportavaàscostas,equivalentea2,5arrobas.

D
DESCAMINHADO
Dedescaminhar,istoé,incorrernapenadeperdadealgumacoisapornãopagaros
competentesdireitoslegais.
DÍZIMA
AntigotributocobradopelaIgrejacorrespondenteàdécimapartedaproduçãoobtida.

1

ForaldadoporD.ManuelIàViladaFeiraeTerradeSantaMariaa10deFevereirode1514, estudodoProfessorDoutor
FranciscoRibeirodaSilva,ediçãodaCâmaraMunicipaldeSantaMariadaFeira,1989.
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F
FOREYRO
Relativoaoforo.Osforeirospagavamforoaosenhoriodirecto,possuindoodomínio
útildapropriedade.
FORO
Pensãoqueoforeiropagavaanualmenteaosenhoriodirecto.
FORRAR
Darcartadealforriaaumescravo.
FRANGÃO
Frangoaindapequeno,masjádotadodecristaeesporões.
FUNCHO
Plantamedicinaldafamíliadasapiáceastambémchamadaerva-doce.

G
GORAZIL
Pensãodecarnedeporcocujopesoefiguravariavadelugarparalugarconformeousoe
contrato.Emtermosgenéricos,constavadeduascostasdeporco,dapáatéàcabeça.
GOUVIR
Gozar,desfrutar,utilizar-sedealgumacoisa.

I
INQUIRIÇÕES
AveriguaçõesmandadasrealizarpelosReisacercadanaturezadaspropriedades,direitos
dossenhorioseobrigaçõesdosforeiros.

L
LUTOSA
Lutuosa,istoé,certosdireitosqueosdonatáriosrecebiamdeseusrendeiros,pormorte.

M
MARSARIA
Lojaondesevendemcoisasmiúdascomofitas,navalhas,quinquilharias.
MATAGEM
Direitosenhorialsobrematos.
MONTADO
Certapensãooutributoquesepagavaporosgadospastaremnomontedealgum
senhorioouconcelho.

-
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N
NOVIDADES
Osprimeirosfrutosdascolheitas.

P
PENADEARMA
Penaaplicadaporferimentocomderramamentodesangue.
PINTA
Medidadelíquidosequivalenteatrêsquartilhos.
PORTAGEM
Direitorealquesepagavadascargasqueentravamnascidadesparasevenderemou
tributoquesepagavadasmercadoriasquesetransportavamdeumaparteparaoutrae
passavamsobreponteserios.

Q
QUINTÃA
Igualaquinta.

R
REGUENGO
Todaaterrafaziapartedopatrimónioreal.Herdadesqueosprimeirosreistomaram
parasiempatrimónio.
REYXA
Omesmoquerixaoubulha.

S
SESMEIRO
Aquelequedividiaassesmariasouaquemsedeuumasesmariaparaacultivar.
SISAS
Tributoquesepagavasobreaquiloquesecomprasseevendesse.
SUMAGRE
Póresultantedatrituraçãodasfolhasedasfloresdaplantadomesmonome,utilizada
nocurtimentodepelesenatinturaria.

T
TERMO
Alfoz,istoé,porçãodeterritóriosituadoàvoltadeumavilaoucidade,aelasubmetido
administrativamente.
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V
VARA
Medidaantigadecomprimentoequivalentea1.10metros.
VINTANEIRO
Juizdavintena.FaziaasdiligênciasquelhesmandavamojuizeoficiaisdaCâmara.

-
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Fac-Símile
do original

