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Subsídios documentais para a História 
de Montemor-o-novo (Século XVI)
Manuel J. C. Branco

APRESENTAÇÃO

O escasso número dos documentos (27) que nos chegaram neste acervo (Pergaminhos 
avulso, na Biblioteca Pública de Évora) inviabiliza, naturalmente, que cheguemos a aná-
lises consistentes e a conclusões seguras em vários indicadores dos que tratámos aquan-
do da publicação que fizemos dos documentos dos séculos XIV e XV (nesta revista, nº 5 
e nº 6 da 2.ª série).

Assim, não há dados para conferir quais os dias e festividades religiosas mais relevantes; 
o mesmo para os moinhos, crendo nós que a situação vinda de trás garantia o abasteci-
mento normal à população.

RESUMO
Neste número publicamos, em re-
sumos, os documentos do século 
XVI referentes a Montemor-o-Novo 
do “corpus” da Biblioteca Pública 
de Évora com o título “Pergaminhos 
avulso”.
Dado o seu escasso número, não é 
possível tirar conclusões seguras; 
tal é mais viável comparando os 
três séculos a que se reportam.
Mas podemos intuir, um relativo au-
mento do custo de vida bem como 
uma aceleração da circulação da 
moeda.
Cremos que a expulsão dos judeus 
(1496) acelerou o despovoamento 
da cerca.

ABSTRACT
In this issue we publish, in small 
texts, the sinxteenth-century docu-
ments related to the Montemor-o-
Novo’s corpus of the Public Library 
of Évora with the title Pergaminhos 
avulso.
Given their small number, it is not 
possible to draw firm conclusions 
from them, although it is more fea-
sible comparing them to the three 
centuries to which they relate.
Nonetheless, we can conclude a re-
lative increase in the cost of living 
as well as an acceleration of coin 
circulation.
We believe that the eviction of the 
Jews (1496) accelerated the de-
population from inside the castle 
walls.
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No aspeto económico parece-nos seguro afirmar que por esta época se foi verificando 
um aumento do “custo de vida”, muito provavelmente incentivado pelo aumento popu-
lacional e pela passagem frequente da corte e do tráfego entre Évora e Lisboa. Assim, 
em vários acordos contratuais de bens de raiz (vinhas, olivais, ferragiais, pardieiros) 
verifica-se um aumento do foro, quer na parte pecuniária, quer nas pitanças, quer no 
acrescento do pagamento do dízimo das novidades. Alguns exemplos: em 1504.03.22, os 
beneficiados de Santa Maria da Vila aumentaram o foro a pagar por uma vinha e pomar 
de trinta reais e uma galinha para sessenta reais e o dízimo do que Deus desse de cada 
novidade; em 1520.02.21, os mesmos raçoeiros atualizaram os valores do aforamento 
de um olival de vinte reais para trinta reais e mais o dízimo das colheitas e também os 
valores do aforamento de uma vinha (com o mesmo foreiro) passaram de oitenta reais 
para noventa e foi acrescentado, igualmente, o dízimo; em 1532.01.26, os beneficiados 
de Santa Maria do Bispo aumentaram de vinte para vinte e cinco reais o foro anual sobre 
umas casas no arrabalde, mantendo, como pitança, uma galinha. 

Curiosamente, um contrato de aforamento de 1516.10.15 foi feito sobre o mesmo bem 
(pomar, vinha e olival) que um outro de 1429.06.05 (que publicámos), verificando-se que 
as pitanças que se pagavam no século XV (duas galinhas, um coelho e uma dúzia de ovos), 
no valor de 76 reais, foram substituídas no contrato do século XVI, por dinheiro, tendo-
-se acrescentado ao foro quatro reais, totalizando cento e quarenta reais; este pequeno 
aumento, quase um século depois parece ter-se feito, apenas, para acerto do valor total.1

Do primeiro terço do século XVI, período a que se referem estes documentos, com a cer-
ca a perder pujança, não figuram neste acervo documentos que nos permitam perceber 
que as casas deixadas livres pelas minorias religiosas expulsas tenham sido ocupadas por 
cristãos, o que nos leva a acreditar que a judiaria deve ter entrado nessa época em de-
gradação, podendo, mesmo, nunca mais ter sido recuperada e habitada, contribuindo, 
assim, para a desertificação da cerca. Nestes documentos regista-se a presença de um 
único estrangeiro, um castelhano morador na vila (1519.12.17).

Nos aspetos sociais, parece evidente a permanência da secundarização da mulher e da 
sua representação pública; naturalmente, não tinham acesso a cargos da administração 
e evidencia-se uma espécie de reserva na exposição pública quando verificamos que, 
quando viúvas, nunca se deslocam a locais públicos para firmarem os atos tabeliónicos 
(indo o tabelião, as partes e as testemunhas a sua casa), e figuram sempre em segundo 
lugar nos atos contratuais. 

Tal como fizemos para os séculos XIV e XV, resumimos os documentos com o que nos 
pareceu ser os aspetos mais relevantes e colocamos em itálico as partes transcritas.
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QUAdRO 1 - distribuição dos 27 documentos por décadas

Enquanto que para os séculos XIV e XV encontrámos neste espólio documental dezenas 
de espécies, que resumimos nos nº 5 e 6 da 2.ª série da Almansor, para o século XVI 
apenas compulsámos vinte e sete, reflexo lógico da progressiva generalização do uso do 
papel, cuja produção, para abastecer a imprensa triunfante, aumentara muito e emba-
ratecera o seu custo final. Naturalmente, a documentação que nos chegou reporta-se 
exclusivamente aos fundos dos cartórios conventuais e das igrejas que os guardavam 
zelosamente para poderem gerir os bens de que eram proprietários e os compromissos 
decorrentes das doações pias e testamentárias. 

Um dos documentos encontrámo-lo em duplicado e um dos exemplares está dividido por 
duas cotas (o documento fora escrito em duas peles que ao longo do tempo se separa-
ram, tendo o arquivador deste espólio atribuído cota a cada uma das frações).
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QUAdRO 2 - Bens delapidados por décadas

Década Bem Nº Total de bens

1501/1510 Pardieiro 3 3

1511/1520 0 0

1521/1530 0 0

1531/1540 0 0

Totais 3 3

O escasso número de documentos em análise não nos permite conclusões muito seguras 
sobre este tópico, bem como em quase todos os que trataremos. 

Parece-nos, no entanto, que o escasso número de referências a bens “delapidados” 
quadra bem com a ideia que temos de uma dinâmica social e económica positiva, o que 
levaria ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Dois dos pardieiros referidos 
situavam-se na cerca e apenas um no arrabalde, significativo porque na época era já 
muito superior o número de casas no arrabalde, mas haveria mais abandonadas dentro 
da cerca. 

Essa dinâmica económica e vitalidade social pode inferir-se, embora em um único exem-
plo, da descrição de um “chão” rústico na Felgueira sobre o qual, em 1501.04.27, se 
diz que “agora ja he aproveytado” e que antes “estava mujto danificado em sylvarrota 
cheo de mato”. Essa mesma pulsão positiva se percebe em muitos outros documentos 
do século XIV quando nos contratos se fixa que o novo foreiro tem que plantar vinhas ou 
árvores ou fazer casas em pardieiros que afora.

QUAdRO 3 - Atos tabeliónicos

Local do acto tabeliónico Número de casos

Igreja de Sª Mª da Vila / Açougues 7

Igreja de Sª Mª do Bispo 6

Igreja de S. Sebastião 1

Igreja do Hospital 1
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Casa de beneficiado de Sª Mª da Vila 1

Casa do tabelião 2

Casa de particular 4

Évora 3

Corte 1

Documento repetido 1

Total 27

 

Como já verificáramos para os dois séculos anteriores, a maioria dos documentos re-
ferem-se a bens das duas paróquias da vila – Sª. Mª da Vila e Sª. Mª do Bispo. Também 
se percebe que os documentos que tratam de atos mais sensíveis socialmente (ex.: 
testamentos, doações; 1519.12.17 e 1523.11.16) eram realizados de preferência nas 
casas particulares dos intervenientes; o mesmo acontecia sistematicamente quando no 
ato participavam viúvas (1517.07.15; 1519.12.17; 1532.09.30). Interessante, também, é 
notarmos que um ato “vulgar”, sem essa sensibilidade, mas onde intervém um raçoeiro 
de elevado estatuto (Joham Fernandez, clérigo de missa, capelão do rei, vigário de 
Montemor e beneficiado em três igrejas) se realizou nas suas pousadas, onde tiveram 
que deslocar-se todos os outros intervenientes; o mesmo acontecendo com o caso de um 
cavaleiro (Ruy Diaz Cotrym; 1503.10.13).

Três documentos permitem-nos perceber e ajudar a datar as obras de renovação da 
igreja de Santa Maria do Bispo: em 1524.06.07 os seus raçoeiros têm que reunir-se na 
igreja do hospital da vila porque a igreja estava em obras e, depois, em 1529.04.20 e 
em 1533.11.17 o tabelião grafou com o nome de uso da igreja do bispo “Santa Maria a 
Nova”, sinal evidente de que as obras estavam prontas e o templo ficara com uma nova 
imagem2. 

Tal como nos séculos anteriores verifica-se que são raros os atos tabeliónicos que se rea-
lizavam dentro do paço dos tabeliães, talvez sinal de que o local não seria muito cómodo 
ou que a função destes profissionais não era muito prestigiada.
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QUAdRO 4 - dias de pagamentos contratuais

Data Bem Nº de casos

Natal Vinha

Vinha e pomar

Vinha, olival, pomar e casas

Vinha e olival

Vinha, olival e pomar

Olival

Olival e pomar

Chão com oliveiras

Ferragial com oliveiras

Casas

Pardieiro

5

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

19

Dia da vindima Vinha, olival e pomar 1 1

Sem data Pardieiro 1 1

Total 21

Enquanto no século XIV era muito variável, ao longo do ano, o dia de pagamento dos 
compromissos contratuais, com c. 45% deles a realizarem-se no Natal, mas com bas-
tantes ocorrências no dia de S. Martinho (c.14%), na Páscoa e no dia de S. João Batista 
(ambos com c. 9,5%), no século XV já o Natal aparece esmagadoramente em c. 91% dos 
casos e, agora, no século XVI essa tendência revela-se esmagadora, sendo que apenas 
num caso o pagamento não se verificava no Natal; tal evolução revela o abandono dos 
ciclos naturais das colheitas e das atividades rurais e a prevalência do ano civil, pois que 
o ano começava, então, no dia de Natal.  
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QUAdRO 5 - Profissões referidas*

ALIMENTAção

Merceeiro 1

TRANSPoRTES

Almocreve 1

Ferrador 1

Seleiro 1

CoNTRução

Pedreiro 2

Caeiro/a 1

Serrador 1

Carpinteiro 3

VESTuáRIo E CALçADo

Alfaiate 1

Sapateiro 1

*Excluídas as profissões mais diretamente ligadas aos tabeliães e à Igreja (ex: moço do 
tabelião, tabelião, escrivão, raçoeiro, beneficiado, tesoureiro da igreja, prior).

Embora o número de ocorrências não permita conclusões muito fidedignas, ainda assim 
percebe-se um aumento paulatino no que se refere aos serviços e às profissões liberais: 
de 11% no século XIV passou a c. 34% no XV e a c. 42% no século XVI. Ao invés as ocor-
rências ligadas à agricultura e à pecuária decrescem de 16,5% no XIV para 13,3 no XV e 
para 3,2% no XVI (um único caso, neste século). outro valor ainda com algum significado 
no século XVI é o referente ao comércio, que é superior ao dos séculos antecedentes. 
Ainda que com as reservas assinaladas parece confirmar-se o que era expectável: um 
aumento da vida urbana. 

um dos pedreiros referenciados, André Rodrigues, que beneficia de um dote de casa-
mento em 1523.11.16, foi poucos anos depois um dos mestres da empreitada que reno-
vou a igreja da Misericórdia da vila3.

AGRICuLTuRA E PECuáRIo

Hortelão 1

CoMÉRCIo

Boticário 1

Carvoeiro 1

Adufeiro 1

Estalajadeiro 1

SERVIçoS E PRoFISSÕES LIBERAIS

Almoxarife 1

Siseiro 4

Rendeiro das armas 1

Porteiro 2

Criado 2

Médico 2

Cónego da Sé 1



56 

QUAdRO 6 - Sociabilidade
       
Cargos; condição; minorias étnico-religiosas

I. CARGoS / CoNDIção

Cavaleiro 3

Escudeiro 9

Fidalgo 2

Mais uma vez a quantidade de ocorrências não permite uma análise muito fina. Ainda 
assim verifica-se o aparecimento de cinco fidalgos e cavaleiros, o que vale 18,5% relati-
vamente ao número de documentos em análise, enquanto para o século XIV esse rácio 
era de apenas 1,4% e de 8,7% para o século XV. o número de escudeiros, ainda rastreável 
para análise, dá-nos valores muito maiores para os séculos XV e XVI (42,9% e 33,3%) do 
que para o século XIV (apenas 9,4%). Também aqui parece evidente a subida da impor-
tância social de Montemor entre os três séculos a que corresponde esta documentação.

Evidente é, na total ausência de mouros e de judeus nos vinte e sete documentos agora 
resumidos, o resultado da expulsão dessas minorias por D. Manuel no início do seu reinado 
como consequência das cláusulas contratuais do seu casamento com D. Isabel de Castela. 
Apenas na toponímia se mantiveram os sítios do Lagar dos Judeus e do Penedo dos Judeus. 

QUAdRO 7 - Antropónimos de Origem Geográfica

ENTRE o DouRo E o MINHo

Barcelos 1

Guimarães 1

Negreiros 1

BEIRA

Castelo Branco (de) 2

Marialva (de) 1

ENTRE TEJo E oDIANA

Serpa (de) 1
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Dos números colhidos, embora residuais, parece concluir-se que alguns destes nomes de 
origem geográfica já estariam integrados como nome de família (patronímicos), como 
parece serem os casos de Negreiros, Castelo Branco e Marialva e provavelmente também 
Serpa. Talvez tenha algum significado haver apenas uma ocorrência relativa ao Alentejo 
(Serpa) o que parece apontar para uma vulgarização da presença de alentejanos na vila 
a ponto de tal facto já não merecer referência especial na sua identificação. 

QUAdRO 8 - Tabeliães dos documentos

TABELIão DATAS LIMITE DAS oCoRRêNCIAS (No SÉC. XV)

Diogo Gonçalvez 1501.04.27 – 1526.08.28

Luís Fernandez <1501.04.27

André Lopez 1501.[08].[07] – 1516.02.04 1484.09.24

[Fernam] [Galvam] 1504.03.22

Joham Ribeiro 1512.06.20

Fernam Gill 1512.08.26 – 1519.12.17

[Joham ?] [Fernandez ?] [1516].[10].15

Pero Lopez 1516.10.15 – 1533.11.17

Bastiam Alvarez <1523.11.16

Rodrigo Anes 1523.11.16 – 1532.09.30

Manuel d’Abreu 1532.08.31 – 1532.10.29

Nas três dezenas de anos a que correspondem os documentos do século XVI encontramos 
onze tabeliães, apenas um deles já referenciado no século XV, André Lopez, curiosamen-
te aquele de quem constatámos a carreira mais longa, de trinta e dois anos.



58 

QUAdRO 9 - Alcunhas

Data Alcunha

1501.04.27 “fezes de prata”

1503.05.27 “facamello”

1503.05.27 “agua vay”

1503.10.13 “pyntam”

1507.02.18 “jurdano”

1512.08.26 “callvo”

1519.12.17 “emparo”

1519.12.17 “bacoros"

1520.02.21 “namorado”

1520.02.21 “chaçino”

1520.02.21 “almadanym”

1523.11.10 “larigom”

1524.06.07 “mansyno”

1524.06.07 “porinha”

1524.06.07 “goyo”

1526.08.28 “bandarras”

1529.04.20 “grande”

1529.04.20 “canna”

Num mundo ainda não dominado pela comunicação escrita, sobretudo em ambientes 
rurais ou semi-rurais, como era o caso de Montemor no final da Idade Média e início da 
Moderna, a alcunha desempenhava um importante papel na comunicação e na sociabi-
lidade, desempenhando papéis de aproximação e até carinho, mas sobretudo de crítica 
social; com frequência era ofensiva e pouco integradora ao pôr em evidência defeitos 
físicos, de carácter ou comportamentais; revelam, por isso, aspetos paródicos, discrimi-
natórios, sancionatórios, afetivos.

Naturalmente, na listagem que organizámos referentes aos documentos do século XVI, 
apenas recolhemos os nomes apostos que nos pareceram inequívocas alcunhas, isto é, 

1529.04.20 “penas alvas”

1532.01.26 “seco”

1532.01.26 “gordos boldrolhos”

1532.05.14 “grande”

1532.07.04 “ravysco”

1532.07.04 “calção”

1532.07.04 “goudelym”

1532.08.31 “balluga”

1532.08.31 “gouvinhas”

1532.08.31 “bacoro"

1532.09.30 “azedo”

1532.09.30 “balluga”

1532.10.29 “barriga”

1533.11.17 “caeira”

1533.11.17 “calçudo”

1533.11.17 “pegado”

1533.11.17 “calvo”
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ainda não apropriadas como nome de família. Claro que num ou noutro caso fica-nos a 
dúvida: será que quando o tabelião apôs a um Gomez Martinz o “Leboreiro”, tanto pode 
ser ainda uma alcunha como, já nome de família, tanto mais que como tal chegou até 
nós em Montemor4. outras alcunhas repetem-se em elementos de várias gerações da 
mesma família: em 1529.04.20 aparecem-nos dois “penas alvas”, depois de já em 1486 
se conhecer outro “penas alvas”5.

Noutros casos cremos não ter dúvidas que em Diogo Ruivo 6 , em Isabel Camela, em Pero 
Ortiga ou em Afonso Calado a antiga alcunha já está transforma em nome de família. 

Num documento revelado por Jorge Fonseca7 verifica-se que várias destas alcunhas já 
apareciam no século XV: Grande, Boldrolho, Facamello, Mansino8, Azedo, Penas Alvas, 
Balluga.     

Interessante é verificarmos a permanência de algumas destas alcunhas ao longo dos 
séculos: das vinte e quatro alcunhas aqui recolhidas acontece que dezena e meia ainda 
aparecem numa recolha recente de alcunhas alentejanas.9  
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QUAdRO 11 - Topónimos locais

Data Topónimo

1501.04.27 e 1533.11.17 Felgueyra

1501.04.27 Ribeira da Felgueyra

1501.[08].[07] Rua do Bispo (na cerca)

1501.[08].[07] Rua que vem do postigo

1503.05.27 Arrabalde

1503.10.13 Caminho do Carregal

1504.03.22 e 1523.11.16 Fonte del Rey

1507.02.18 Lavre

1512.06.20 Ribeiro de Valverde

1512.06.20 Valverde

1512.08.26 Valbom

1516.02.04 e 1532.10.29 Lagar dos Judeus

[1516].[10].15 e 1532.05.14 Bucha

1516.10.15 Carregal

1519.08.30 e 1520.02.21 Lagea

1519.12.17 Benabecim

1520.02.21 Bibeleyte

1520.02.21 Ribeiro de Bibeleyte

1520.02.21 e 1529.04.20 Abadinho

1524.06.07 Barroca

1524.06.07 Porta do Bispo

1526.07.12 e 1532.08.31 Sesmo

1526.08.28 Almansor (herdade do)

1532.05.14 e 1532.09.30 Fonte da Porrinha

1532.07.04 Penedo do Judeu

1532.09.30 Poço das Aventuras
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NOTAS

1. Estes acertos, com aumento no valor dos aforamentos, foram notados também para o século 
XV em: Jorge Fonseca, Montemor-o-Novo no século XV, Montemor-o-Novo, Câmara Municipal de 
Montemor-o-Novo, 1998, p. 36-37.

2. Demos conta destas obras em: “o Manuelino em Montemor-o-Novo”, in Montemor-O-Novo Qui-
nhentista e o Foral Manuelino, Montemor-o-Novo, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, coor-
denação de Jorge Fonseca, 2003, p. 89.

3. Manuel J. C. Branco, “A Igreja e a Sala do Despacho: três campanhas de obras”, in A Misericórdia 
de Montemor-O-Novo: História e Património, coord. de Jorge Fonseca, Montemor-o novo, Santa 
Casa da Misericórdia de Montemor-o Novo, 2008, p. 120.121.

4. Jorge Fonseca, Montemor-o-Novo no século XV, Montemor –o-Novo, Câmara Municipal de Monte-
mor-o-Novo, 1998, p. 115: regista um Afonso Estevez Leboreiro.

5. Jorge Fonseca, ob. cit.,p. 37.

6. Jorge Fonseca, ob. cit., p. 116: dá conta de um Stevam Ruyvo.

7. Jorge Fonseca, ob. cit., p. 113-118.

8. Jorge Fonseca, ob. cit., p. 115: dá conta de um Afonso Mansino e de um Diego Mansino.

9. Francisco Martins Ramos e Carlos Alberto da Silva, Tratado das Alcunhas Alentejanas, Lisboa, 
Edições Colibri, 2002.
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II dOCUMENTOS

1501.04.27
Carta de prazo em três pessoas de um chão do Mosteiro de S. Francisco de Évora.

Em Évora, dentro do Mosteiro de S. Francisco, na Casa do Cabido, “sendo hy chamados 
a campãa tangyda Segundo seu boom custume hos honrraados padres” Mestre Afonso 
Cavaleyro, custódio, frei Pero Cavaleiro, guardião, o leitor Frei Diogo, o padre frei Ro-
drigo Cabyçalvo, o leitor Frei Alvaro Faya, o padre Frei Joham Torneyro e o vigário frei 
Luís, Frei Rodrigo de Villalobos, todos frades conventuais, e o síndico da casa Ruj Mar-
tinz Villalobos, cavaleiro da casa do rei, logo pelo custódio e guardião e padres foi dito 
que tinham no termo de Montemor, na Felgueyra, caminho de Samtiago do Escoyrall, 
um chão “que agora ja he aproveytado” e que parte de uma parte com o caminho e da 
outra parte com vinha e com pomar de Diogo Rujvo que foi de “fezes de prata” e parte 
com azinhaga pública que vai para o Ribeiro de Felgueira e parte com o dito ribeiro e 
pelo ribeiro abaixo até entestar com vinha e pomar de Diogo Rujvo; o chão, disseram 
os padres, pertencia à capela de Paay Rodriguez que está instituída no dito mosteiro. 
Disseram, ainda, que havia uns trinta anos que não olhando em como era da dita capela 
haviam aforado e dado de foro esse chão em perpétuo a Fernand´Eannes, trombeta, 
de Montemor, e a sua mulher, Margarida Afonso, e a seus herdeiros para sempre, sendo 
que o chão, nesse tempo “estava mujto danjficado em sylva Rota cheo de mato com 
allgumas olyveyras pera os sobreditos averem d´aproveytar”, pagando em cada ano de 
foro dois alqueires de azeite e dois seirões de verga vazios novos “segundo era custhume 
em seu aforamento”.

Agora, os padres vendo que este chão não podia ser aforado em perpétuo “por ser cousa 
de capella” lho queriam tirar e dar a quem lhes bem parecesse e que fosse mais provei-
toso para o mosteiro; porém “avendo elles Respeyto aas mujtas bemfeytorias” que o 
dito Fernand´Eannes, que presente estava, e sua mulher têm feito no dito chão “que ora 
ja tem feyto nelle pumar e vynha e olivall”, eles, padres, declaravam que o primeiro 
aforamento não tinha nenhum vigor e que lhes tornavam a emprazar o dito chão com 
todas as benfeitorias em três pessoas, contando eles, Fernand´Eannes e esposa, como 
primeira pessoa e que o derradeiro deles a falecer nomeasse a segunda e essa segunda 
nomearia a terceira e “por acabamento” das três pessoas o dito chão com todas suas 
benfeitorias ficava livremente ao dito mosteiro; e durante o dito prazo as ditas três pes-
soas eram obrigadas a “adubar” o dito pomar e vinha e olival; e “com condiçam que o 
nom posam vemder dar doar trocar nem escaybar nem per outra allguma gujsa emlhear 
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sem primeyramente o fazerem saber ao moesteiro ou aaquelles que o carrego dello 
teverem pera para sy o tomarem se qujserem e quando o tomar nom qujserem emtam 
o poderam vemder a tall pesoa ou pesoas que bem e sem Refferta (sic, por “contenda”) 
lhe paguem ho dito foro e direito de terradego nom sendo allgumas das defesas em 
direito”. Assim faziam o novo emprazamento com o foro e pensão de três alqueires de 
azeite e três seirões de verga novos vazios em cada ano pagos da seguinte maneira: os 
três alqueires de azeite “por dia de cinza” e os ditos seirões “por vendima de cada hum 
ano”, começando a fazer a dita paga por vindima e quarta feira de cinza do ano vindouro 
de 1502, trazendo os ditos foreiros a paga dentro ao dito mosteiro. As duas partes acei-
taram o contrato e se comprometeram a cumpri-lo, obrigando para isso todos os seus 
bens e suas rendas, o mosteiro, e todos os seus bens móveis e de raiz, os foreiros. outor-
garam o contrato e mandaram ser feito este instrumento e outros, à custa dos foreiros.

Test.: Bras Rodriguez Preto, escudeiro, morador em Évora; Joham Pynto, homem da Fazenda d´el 
Rei; “e porquanto Ruj Martinz Villalobos syndico do dito moesteiro nom estava presente por ser 
doente eu tabaliam fuj a sua casa e lhe ly a dicta escriptura d´aforamento atras escripta e elle a 
outorgou como se nella contem testemunhas os sobredictos Bras Rodriguez e Joham Pynto”.
Tab.: Diogo Gonçalvez, de Évora: “tyrey e trelladey de hum livro de notas de Luis Fernandez ou-
trossy tabaliam desta mesma em a quall nota se mostrava esta escriptura”.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 11, Pergaminho 6.

1501.[08]. [07]        
Pergaminho de muito difícil leitura, com extensa mancha no início. 

Pelo contexto, percebe-se que se trata de escambo (troca) de pardieiro por pardieiro, 
entre particular e a igreja de Santa Maria do Bispo.

o contrato de escambo foi feito em Montemor, entre Joham de Marialva e os beneficia-
dos da igreja de Santa Maria do Bispo, um dos quais é Andre Carvalho e o outro é [Luis 
(?)] Diaz.

Joham de Marialva deu aos beneficiados um pardieiro situado na Rua do Bispo que partia 
com outro pardieiro que já era dos beneficiados e com o adro da dita igreja e com casas 
de Luis Diaz e com “a Rua que vem do postigo”; Joham de Marialva passaria a ter este 
último pardieiro forro e isento. E logo os raçoeiros deram de foro ao dito Joham de Ma-
rialva o pardieiro que acabaram de receber por escambo com o foro de uma galinha “boa 
e de receber de dar e de tomar”. o foro seria pago pelo Natal, sendo a primeira paga 
feita no Natal desse ano de 1501, e o dito Joham de Marialva e seus sucessores trariam 

1501.[08].[07]: Pasta 14, 
Pergaminho 18; referente 
a Sª. Mª. do Bispo.
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sempre o pardieiro melhorado e não piorado e não o partiriam nem demarcariam e não 
o poderiam vender ou trocar sem primeiro perguntarem aos raçoeiros se o queriam pelo 
mesmo preço; e se os raçoeiros o não quiserem, então, o poderiam vender mas com o 
encargo do referido foro, “comtanto que nam sejam vendidos a pessoas das defesas em 
direito mas a tall que seja da comdiçam que o direito quer e tenha beens por que sem 
brigua nem comtenda pague em cada hum anno o dicto foro”.

E por este instrumento, os raçoeiros deram por metido em posse do dito pardieiro o dito 
Joham de Marialva, empenhando nisso as suas rendas e dos raçoeiros ausentes. E Joham de 
Marialva logo tomou em si o dito pardieiro comprometendo-se a cumprir todas as cláusu-
las, condições e penas e obrigando nisso todos os seus bens “movees e de Raiz avjdos e por 
aver”. “E em testemunho de verdade As dictas partes esto assy outorgaram e mandaram 
dello ser fecto este estormento de que pediram senhos anbos de hum tehor”.  

No verso, com letra do século XVIII: “Emprazamento de huns pardieiros ao adro da Igreja”.

Test.: Lopo çoudo e Guomez Martinz Leboreyro, ambos moradores em Montemor.
Tab.: Andre Lopez, escudeiro.
B.P.É., Pergaminhos Avulsos, Pasta 14, Pergaminho 18Z

1503.05.27
(Pergaminho mutilado lateralmente)
Instrumento de renunciação e de escambo de pardieiros da igreja de Santa Maria do Bispo.

Em Montemor, na igreja de Santa Maria do Bispo, estando aí os honrados Andre [Carva-
lho] e [Joham] Fernandez e Alvaro da Costa, clérigos de missa e raçoeiros da dita igreja, 
aí compareceram álvaro Gonçalvez, escudeiro del rei, e sua mulher, [                   ], mo-
radores em Montemor, e logo estes disseram que têm uns pardieiros que são das rações 
dos raçoeiros da dita igreja, “que ja foram casas”, e que eles têm de emprazamento em 
vida de três pessoas com o foro de vinte reais brancos da moeda agora corrente. os ditos 
pardieiros são no arrabalde da vila e partem com casas de Guomez Eannes e com duas [               
] e com “azinhaguaa Antygua”. E disseram aos raçoeiros que como não podiam fazer 
deles, pardieiros, casas como já haviam sido, pediam aos raçoeiros que lhos tomassem 
de encampação e fizessem deles o que lhes aprouvesse; e os raçoeiros havendo isso por 
mais proveito das suas rações, os encamparam “e os ouveram por desobriguados e desa-
tados” do dito foro “e lhe disseram que se fossem em paz”.  

E logo os raçoeiros deram os ditos pardieiros de escambo a [Pero] Machado, escudeiro, 
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escrivão dos órfãos na dita vila e a [     ] do Couto, sua mulher, com um foro de vinte e 
cinco reais brancos, recebendo, em troca, um foro (instituído em vida de três pessoas) 
de vinte e cinco reais que Inês [Lourenço], que foi mulher de Nuno Fernandez Vjegas, 
moradora em Montemor, paga ao dito Pero Machado por umas casas em que ela vive, 
que são no arrabalde e que partem por rua pública e com casas de Joham Fernandez 
“facamello” e com [                ] “agua vay”. E o dito Pero Machado declarou que se as 
casas caíssem ele as repararia.

Test.: Joham Collaço e Millcheor Martinz, ambos clérigos.
Tab.: Andre Lopez, escudeiro do rei.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 23, Pergaminho 91.

1503.10.13 
Carta de venda de olival aforado a Santa Maria da Vila.

Em Évora, nas casas de morada de Ruy Dyaz Cotrym, cavaleiro da casa do rei, compare-
ceu Joham Alluarez Pyntam, morador em Montemor, que logo apresentou ao tabelião um 
alvará cujo teor se resume: Nuno Martinz e Andre Aluarez e Andre Carvalho, beneficiados 
na igreja de Santa Maria da Vila de Montemor, disseram que foram requeridos por Joham 
Alluarez Pyntam se queriam um olival que ele agora queria comprar de Ruy Dyaz Cotrim, 
tanto por tanto, e eles disseram que não o queriam e que ele o podia comprar e que o 
tabelião podia pô-lo e a sua mulher como primeira pessoa por serviço da dita igreja e 
proveito de seus benefícios; feito na dita vila em 1503.10.12. 

Apresentado o dito alvará, o dito Joham Alluarez disse que tivera o dito consentimento; 
e logo por eles, dito Ruy Diaz, e sua mulher, Fyllypa Fuseyra, disseram que vendiam 
e outorgavam ao dito Joham Alluarez e a sua mulher, Barbora Gomez, moradores em 
Montemor, um olival que eles tinham em termo de Montemor, pelo caminho do Caregal, 
que parte com olival de Tomas Fernandez e do outro cabo com pomar de Fernam Bispo 
e com olival de Pedr´Eannes e com olival de Isabel Camella e com outros com que de 
direito deve de partir. o qual olival eles traziam emprazado da igreja de Santa Maria da 
Vila, com foro de cinquenta e sete reais, por dia de Natal, que ele Ruy Diaz trazia em 
três pessoas, sendo ele a segunda; venderam-no por 4.500 reais brancos “em salvo da 
sysa e terradego” para eles vendedores; disseram que já estavam pagos. Por esta carta 
ficaram metidos em posse. Se os vendedores não cumprissem e não garantissem todas 
estas condições pagariam em dobro.

Test.: Domjngos Afonso, tesoureiro de Sam Mamede; Joham Vyçoso, cortidor, morador em Évora.
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Tab.: Dyoguo Cruzado, tabelião em Évora.      
B. P. É., Pergaminhos avulsos, Pasta 13, Pergaminho 127.

1504.03.22 
Carta de venda de uma vinha foreira à igreja de Santa Maria da Vila.

Em Montemor, na igreja de Santa Maria da Vila, compareceram partes: de uma parte, 
Joam Barroso e sua mulher, Catarina Gonçalvez, e da outra, Nuno Martinz e Andre Alva-
rez e Andre Carvalho, clérigos e beneficiados na dita igreja; e logo pelo dito Joam Barro-
so e pela sua mulher foi dito que era verdade que eles tinham uma vinha da dita igreja, 
no termo de Montemor, em logo que chamam “a fonte del Rey”, que parte com Afonso 
Monteiro e da outra parte com Afonso Mendez e com Joam Vaz de Castelo Branquo e com 
chão de Isabel [     ] e com outros com que de direito deve de partir; a qual vinha ele 
trazia em três pessoas e ele, Joam Barroso, era a segunda, com o foro anual de trinta 
reais e uma galinha; e agora os beneficiados presentes por si e pelos ausentes davam 
autorização para eles venderem a dita vinha a [Andre] Afonso e a [Maria] Anes, sua mu-
lher, por três mil reais brancos em salvo da sisa para eles vendedores, que já receberam 
e os dão por quites. os beneficiados aceitaram como foreiros os compradores com as 
condições habituais, em três pessoas, sendo eles, ambos, a primeira pessoa, nomeando 
o derradeiro deles a segunda pessoa e esta a terceira. Foro de sessenta reais ao ano, 
em dia de Natal, e o dízimo de todos os frutos da dita vinha e pomar. Não nomeando, 
os foreiros, uma das pessoa ou quando mortas as três, a vinha ficaria livre e isenta, com 
sua benfeitorias, para a igreja. 

[No verso: “carta d´Andre Afonso pera a Jgreja”]

Test.: Bertolameu [     ], [Afonso ?] [Diaz ?] e [Afonso ?] [Duraes ?], todos moradores na vila.
Tab.: [Fernam (?)] [Gallvam], escudeiro da casa del rei. 
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 17,  Pergaminho 88.

1507.02.18
Carta régia de D. Manuel aos juízes de Lavre com sentença sobre fazenda com compro-
misso de missas para a igreja de Santa Maria do Bispo.

“Dom Mannuell per graça de deus Rey de portuguall E dos alguarves daaquem E dalem 
maar em África Sennhor de gujne E da comquista navegaçam E comercio da aethiopia 
arabia persia E da India” enviou aos juízes da vila de “Lavra” e a todos os outros juízes 

1504.03.22: Pasta 17, 
Pergaminho 88; referente
a Sª. Mª. da Vila.
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e justiças e oficiais e pessoas dos seus reinos dizendo que perante os seus juízes da Casa 
do Cível foram uns “autos de feito” que foram presentes aos desembargadores do agra-
vo por apelação que perante os juízes de Lavre haviam sido julgados entre Esteve Eanes 
e Joham Estevez e Joham Jurdam e Martim Gonçallvez e suas mulheres, como autores, 
de uma parte, contra Margarida Afomso, mulher viúva, todos moradores no termo da 
dita vila, esta última como ré. Por esses autos se mostrava que os autores haviam feito 
um requerimento onde diziam que devia haver dois meses, pouco mais ou menos, “que 
da vjda presemte fallecera hum Joham Amdre marido que fora da dictaa Margarida 
Afomso ” e por ao tempo do seu falecimento não ter filho nem filha “e por se finar abi-
mtestado sem elle fazeer testamemto” eles, autores, ficavam seus herdeiros e lhe per-
tenciam suas heranças, requerendo junto dos juízes de Lavre que a dita Margarida Afom-
so lhes desse partilha da dita fazenda e mandasse entregar a que lhes pertencia a um 
“homem boom deposytario”, e os juízes não a queriam mandar entregar e por isso eles 
requeriam que lha mandasse entregar, por não haver outros herdeiros senão eles auto-
res. Ao requerimento os ditos juízes haviam respondido com uma carta passada por Se-
bastiam Vaaz, contador dos resíduos e provedor das capelas e hospitais e órfãos na co-
marca da contadoria da cidade de Évora, na qual carta se continha, entre outras coisas, 
que o dito provedor enviara dizer aos juízes que a dita Margarida Afonso lhe dissera que 
ao tempo do seu falecimento o seu marido mandara chamar um tabelião da dita vila para 
fazer o seu testamento “e por o dicto seu marido estaar ao dito tempo em tall desposi-
çam amtes de o dito tabeliam vijr fezera o dito testamemto per palavra presemte 
certas testemumhas”, no qual deixava a dita Margarida Afonso, ré, por sua herdeira e 
testamenteira de toda a sua fazenda pela seguinte maneira: “que ella ouvesse em sua 
vjda ho uso e fruyto da dicta fazenda e per seu falecimento fiquase a huma capella que 
se chamava santa maria do bispo e que lhe disesem certas mjssas e que deserdava to-
dollos seus paremtes e mandava que todo esto se comprise”; Margarida Afonso declara-
va, ainda, que as ditas testemunhas ainda estavam na vila e que podiam os juízes de-
mandá-las. Mandou o rei que os juízes ouvissem as ditas testemunhas e lhe enviassem o 
seu teor. Isso feito, as partes foram citadas para que junto da corte fizessem seus procu-
radores e ouvessem visto do feito. E os autores na causa da apelação, “per o dito feito 
vijr desordenado vijeram com libello comtra a dictaa ree dizendo em elle que sendo 
casado per palavras de presemte Amdre Gomez e Margarida Eannes sua molher morado-
res que foram em a vjlla de monte moor o novo estando ambos em casa thuda (sic) e 
manthuda (sic) e dantre elles vijeram a nacer Joham Amdree Martjm Amdre e Amdre 
Gomez e Caterina Amdre e Joham Amdre os quoaaes foram nados e criados e bautizados 
por filhos dos sobredictos e per suas morte (sic) ficaram seus huniversaaes herdeiros e 
que o dito Joham Amdre vijera a casar per palavras de presemte com Isabell Fernandez 
e estando em casa thuda e manthuda dantre elles vijeram a nacer Margarida Eannes 
molher de Martijm Gonçallvez e asy o dito Martijm Amdre fora casado per palavras de 
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presemte com sua molher e dantre elles vijera a nacer Margarida Martjnz molher de 
Joham Estevez e por sua filha fora nada bautijzada e criada e pelo dito modo a dicta 
Caterina Amdre fora casada per palavras de presemte com Rodrigo Eanes dantre os 
quoaaes duramdo o dito matrymonjo vijera a nacer huma Ines Pirez molher de Esteve 
Eannes a quoall por filha dos sobreditos fora nada e bautijzada e criada e pelo dito 
modo vijera a casar per palavras de presemte o dicto Amdre Gomez com huma Briatijz 
Gomez sua molher e vijvendo em casa thuda e manthuda dantre elles vijera a nacer 
huum Joham Jurdano outrossy autor”. E eles, autores, eram todos sobrinhos de Joham 
Andre Jurdano marido que foi da dita ré e filhos de seus irmãos e que “sendo fynado da 
vjda deste mundo o dito Joham Amdre Jurdano marido da ree”, podia haver quatro ou 
cinco meses, sem por sua morte ficar filho nem filha, pai nem mãe, nem irmão, somente 
eles, autores, que eram filhos de irmãos do marido da dita ré; e porque ele tinha morri-
do abintestado sem fazer testamento e por eles serem seus sobrinhos e parentes mais 
chegados e por lhes pertencer a dita herança e terem achado em posse dela, a dita ré, 
requeriam que lhe dessem partilha da fazenda e lhes entregassem sua metade que por 
direito herdavam e a dita ré o recusara sempre fazer. Pediam os ditos autores que o rei 
condenasse a ré para que lhes desse partilha e entregasse a dita fazenda e a condenasse 
nas custas. Sendo que tudo isto estava no libelo, e “pijtitorio” dos autores; então a ré 
apelou, dizendo que era verdade que jazendo doente o dito Joham Andre Jurdano, ma-
rido dela, “e estando em todo seu siso comprido que lhe deus dera” fizera seu testamen-
to perante muitas testemunhas a quem rogara que o fossem pois que queria fazer o seu 
testamento por palavras e dissera que a fazia a ela, sua mulher, herdeira de todos os 
seus bens e o mandasse enterrar e lhe mandasse dizer três missas no dia do enterramen-
to e uma cantada e duas rezadas e quatro alqueires de trigo de oferta e vinho e pesca-
dos, segundo o costume, e que aos oito dias lhe fizesse um “saymento” com suas missas 
e suas ofertas, conforme o costume e outro saimento ao mês de três missas com suas 
ofertas e que lhe fizessem outro tal saimento acabado o ano; e mandava que ela, ré, 
houvesse todos os seus bens móveis e de raiz “e os lograse e pesuyse em sua vida e per 
falecimento della ree leixava todo a jgreja de samta maria do bispo que era edificada 
na vjlla de monte moor o novo” e, também, vinte alqueires de pão meado os quais ha-
veria da sua parte de uma herdade do “chapellar” que estava no termo de “lavra e 
corruche” para lhe dizerem em missas e a mais fazenda que à sua parte montava a hou-
vesse uma Maria Eannes que o marido dela, ré, “cryara de moça pequena”; e dissera 
mais, no seu dito testamento, que depois do seu falecimento dela, ré, deserdava todos 
os seus parentes e parentas em qualquer grau que fosse com cinco soldos cada um; e que 
os ditos autores eram presentes aos quais o dito defunto dissera que não contradisses-
sem o dito testamento “so pena de sua malldiçam”; e que por o dito defunto instituir 
capela e mandar dizer missas ela, ré, fizera petição ao provedor das capelas na comarca 
“d´alentejo”, declarando nessa petição como o marido fizera o dito testamento pedin-
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do-lhe que o mandasse perguntar às testemunhas que tinham estado presentes e que 
aprovasse o dito testamento; e o dito provedor mandara perguntar às testemunhas e os 
ditos autores foram citados para os ver jurar e o procurador houvera o dito testamento 
por bom e mandara que se cumprisse e assim era o contrário do que os autores diziam 
em seu libelo e ela, ré, se defendia bem e devia ser absolvida e os autores condenados 
nas custas. Tudo isto estava no apelo da ré que lhe foi recebido e foi mandado aos auto-
res que se tinham outros apelos a fazer que os fizessem; e eles vieram dizer que ao 
tempo em que a dita ré dizia que ele fizera testamento ele, defunto, mandara chamar 
um tabelião e que este começara a fazer o dito testamento escrito no qual revogava 
todos os testamento que até ao dito tempo tinha feitos, e que, então, o dito tabelião 
olhara para o dito defunto e lhe perguntara que dia era “e o dito defunto lhe responde-
ra fora de preposito dizendolhe que era quarta feira e domjnguo por ja estar fora de 
seu siso” e o tabelião, vendo isso, não quisera fazer o testamento e dizendo aos que ali 
estavam que fossem disso testemunhas e se finara logo o dito defunto sem fazer o dito 
testamento. E que a ré logo que ele falecera os mandara chamar para fazerem partilhas 
e estando já muita fazenda partida fora tratar da capela e trouxe uma carta para que a 
dita partilha se não fizesse e que, portanto, era ao contrário do que a dita ré dizia. 

E disseram à ré que se tivesse mais alegações a fazer que as trouxesse e não lhas re-
cebemos; e deram, então, às partes que cada uma desse provas do que dissera. E os 
procuradores das duas partes “rezoaram e alegaram” e o feito foi dado como concluído. 
E perante os procuradores das partes, vista a petição dos autores e a contestação da ré, 
absolveram a ré do que contra ela pelos autores era pedido e condenaram os autores 
nas custas e manda o rei aos juízes de Lavre que assim o cumpram e o façam cumprir 
e guardar e que a dita Margarida Afonso faça vender em pregão tantos bens quantos os 
necessários se os autores, agora condenados, não lhe pagarem à dita ré as custas do dito 
feito que se fizeram na corte e com esta sentença e assinatura e chancelaria e selo, per-
fazendo mil e seiscentos e noventa reais, contados por Joham Fernandez [d´Égua] que 
agora tem carrego de os contar na ausência de Fernam d´Alvarez, contador na corte e 
Casa do Cível; e os juízes de Lavre farão, ainda, pagar à dita ré pelos bens dos autores 
condenados cento e noventa e seis reais de salário do escrivão do feito da parte dos au-
tores com dezoito reais que levou o dito de os contar, o que faz a dita soma de cento e 
noventa e seis reais. E quanto às custas feitas “la na terra”, farão com que a ré as faça 
às direitas e por elas venda e arremate bens dos ditos autores condenados. 

Foi “dada em o lugar de carnjde termo da nosa cidade de Lixboa onde ora estaa a dicta 
corte e casa do civell”; el-rei o mandou pelo bacharel Estevam Diaz e o bacharel Antonio 
Diaz seu corregedor na corte, seus vassalos e do seu desembargo, seus sobrejuizes; Alva-
ro Fernandez a fez; Rodrigo Ayres tem o feito. E como ao assinar desta não era presente 
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o bacharel Estevam Diaz, passou somente pelo bacharel Antonio Diaz. 

[No verso: “E pollo modo nesta sentença contheudo farees majs pagar a dicta ree ven-
cendo pellos beens dos dictos comdenados cento sassenta e nove reais que majs pagou 
de dizimo em a nossa chancelaria e feitio e asynatura deste alvara que sam onze reais 
e assy sam por todos cento Lxxx reais feita em o lugar de carnjde aos xbiij dias do mês 
de fevereiro anno de mjll e qujnhentos e sete annos Rodrigo Ayres a fez”]     

B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 9, Pergaminho 34.

1512.06.20
(É documento igual ao que segue, o Pergaminho 148, o qual está muito mais legível; por 
isso lançamos a informação especificada no registo do nº 148)

Instrumento de tresmudação de um foro de casas, em Montemor, para uma vinha e po-
mar e oliveiras, a pagar ao convento de S. Bento de Cástris de Évora .

B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 5,  Pergaminho 147. 

1512.06.20
(É o mesmo documento que o anterior, nº 147)

Instrumento de tresmudação de um foro de casas, em Montemor, para uma vinha e po-
mar e oliveiras, a pagar ao convento de S. Bento de Cástris de Évora .

Em Montemor, nas casas do tabelião, apareceu Ruy de Babo, escudeiro del Rey e mo-
rador nesta vila, como tutor de Felype, moço órfão e seu sobrinho, e Alvaro Diaz, pro-
curador da abadessa e freiras de Sam Bento (de Castres) da cidade de Évora,  segundo 
procuração “abastante” feita pelo tabelião de Évora Diogo Gonçalvez em 1512.06.07 de 
que foram testemunhas Gracya de [Melo], fidalgo da casa del rei, e Francisco Rodriguez, 
bacharel na Sé de Évora, pela qual o dito Alvaro Diaz, como procurador bastante para 
este caso, logo disse que o dito mosteiro trazia uma demanda com o dito Ruy de Babo 
perante o vigário da cidade por causa de umas casas que eram foreiras ao dito mosteiro 
com foro de cinquenta reais em cada ano, as quais casas estavam na cerca desta vila e 
partiam com casas de Luis Pirez e com outros com que direito devem e hajam de par-
tir, dizendo o procurador que as achara em mãos e poder de Per´Alvarez “Barçelos”, 
morador na vila de Montemor, que disse que as comprara ao dito Ruy de Babo forras e 
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isentas e que correndo seu feito perante o dito vigário de Évora, ele, dito Ruy de Babo, 
requerera a dita abadessa e que pusera ante ela todo o caso dizendo que as ditas casas 
eram do dito órfão e que por ele ser órfão e ela dita abadessa ser movida de todo o bem 
se viera a concertar com ele Ruy de Babo por parte do dito órfão como seu tutor e com 
autoridade de Joham Varela, escudeiro del Rey e juiz dos órfãos em Montemor, que para 
o dito caso lhe deu poder para se fazer da maneira que se ao diante segue: que ao dito 
Ruy de Babo, por parte do dito órfão com a dita licença e autoridade do dito Juiz dos 
órfãos, lhe aprazia, como de feito logo aprouve, e nomeava a dita “trespasiçam” do dito 
foro numa vinha com oliveiras e figueiras e um “pumarynho de sequeyro”, que entesta 
com “Rybeyro de Vallverde”, e com todas outras suas árvores que à dita herança perten-
cem a qual estava em termo desta vila em logo de Valverde que parte de uma parte com 
vinha de Joham Dordio e da parte de cima com vinha e chão do dito órfão e com vinha de 
Gomçalo Martinz e com outros com que de direito deva e haja de partir, a qual herança 
assim tudo junto foi de seu pai [Duarte Garcia], a qual, ele, dito Ruy de Babo, disse que 
era do dito Felype, moço órfão, e a dava e nomeava ao dito foro com a dita autoridade 
que o dito Joham Varela, juiz dos órfãos, lhe dera, a qual fica foreira ao dito mosteiro 
de S. Bento em cinquenta reais de foro em cada ano, pagos por dia de natal, postos e 
dados no dito mosteiro, à custa do dito órfão; e fará a primeira paga no dia de natal que 
vier que será na era de quinhentos e treze anos; para garantir o pagamento o dito Ruy de 
Babo embargava todos os bens do dito órfão, assim móveis como de raiz, “por hu quer 
que forem avydos e achados”; a qual herança o dito órfão trará sempre melhorada e não 
piorada e não a venderá nem trocará nem “enleara” nem fará outro nenhum “partido” 
sem que primeiro o faça saber à dita abadessa e freiras do dito mosteiro se a querem de 
tanto por tanto e quando a não quiserem, então, a poderá o dito órfão ou seu tutor, por 
sua parte, vender  e fazer qualquer partido dela, com o encargo  do seu foro. 

(Neste pergaminho acaba aqui o texto; a parte final do documento tabeliónico foi feita 
noutra pele que originariamente esteve cosida ao pergaminho 148 e está, agora, na Pas-
ta 25, onde tem o nº 17; aí se acaba o documento com o que segue, sendo que o nome 
e o sinal de tabelião também estão no pergaminho 148. No final do texto da pasta 25, o 
próprio tabelião acrescentou: “nom seja duuyda nos dous synaes porquanto nom coube 
ha escretura toda [     ]e por jso lhe cosy este pedaço”)

A poderiam vender a quem quisessem, contanto que não fosse a pessoa das defesas em 
direito; e pelo dito Alvaro Diaz, procurador do mosteiro, foi dito que garantia o dito con-
trato e o mesmo fez Ruy de Babo como tutor do órfão para o que obrigou todos os bens 
do dito órfão que para isso embargou, com licença e autoridade do dito Joham Varela, 
juiz dos órfãos.
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A qual herança era foreira em três pessoas, seja: o dito Felype, a primeira; e ele nomea-
ria a segunda e a segunda, a terceira; e “fintas” as ditas três pessoas, a dita herança 
ficaria devoluta ao dito mosteiro; reafirma-se que não haja dúvida que o foro é de cin-
quenta reais  e que o bem deve andar sempre melhorado e não piorado. 

[No verso do pergaminho 148: “Duas casas que estão na Cidade em preso de 50”; poste-
riormente foi acrescentado a este resumo: “he mentira e nam soube ler por que as cazas 
são em Montemor” – e tinha razão o segundo dos decifradores do conteúdo do contrato.]

Test.: Stevam Rodriguez, que foi procurador, e Guomez Gonçalvez, procurador do concelho nesta vila, 
ambos moradores na vila.
Tab.: Joham Rybeyro, escudeiro e criado da casa del Rey e seu tabelião das notas em Montemor e 
seu termo.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 5, Pergaminho 148.

1512.08.26             
Instrumento de renunciação e prazo de pomar e oliveiras e chão da igreja de Santa Maria 
do Bispo.

Em Montemor, na Igreja de Santa Maria do Bispo, estando aí Joham Fernandez, [Andre] 
Carvalho e Allvaro da Costa, clérigos beneficiados da dita igreja, e Fernam Sobrinho, 
escudeiro, morador na dita vila. Este disse que trazia uma “erança de pomar e oliveiras 
e chãao”, em Valbom, termo da dita vila, foreira aos ditos beneficiados, que parte com 
Isabel [Lopez], mulher que foi de Joham Bispo, e com Joham Vaaz “callvo” e com olival 
de Diogo Lopez, morador em [Lavre]. o foro era de cem reais e o aforamento era em 
três pessoas de que ele era a derradeira; disse que por já ser velho e fraco pedia que lhe 
tomassem encampação. os beneficiados aceitaram.

E logo os beneficiados aforaram a mesma “erança” a Pero Ortiga, escudeiro, e a sua 
mulher, em vida de três pessoas, sendo eles, ambos, a primeira, com o direito à água 
que a dita “erança” tinha: “ha quarta-feira a tarde toma o djto pomar agoa e ha qujnta 
Rega e ha sesta todo o dia ate soll posto que a deixa”; e pagariam em cada ano, de foro 
e pensão, cem reais brancos e “huma galinha boa e de Receber”, a pagar pelo Natal, “e 
majs o dizemo de todo o que lhe o Senhor deus na dicta erança der e nom pagando assy 
que se cumpra em ello a ordenaçam dell Rey nosso Senhor que fala nos foros e a dicta 
erança trazeram sempre bem aporveytada melhorada e nom pejorada e juntamente 
em huma pesoa sem seer partida nem demarcada nem a venderam nem trocaram nem 
escaybaram nem per outra nenhuma gujsa enlhearam sem primeiramente o fazerem a 
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saber se a querem pera os dictos benefiçeos de tanto por tanto e nom a querendo que 
entam a posam vender com sua liçença a quem elles qujserem nom sendo porem a pesoa 
das defesas em direito mas a tall que seja da condiçam que o direito quer e que tenha 
beens pera bem pagar o djto foro”.

Terminado o contrato com as três pessoas, a dita herança ficaria logo devoluta à dita igreja. 

E logo os raçoeiros em seu nome e no dos raçoeiros ausentes o meteram em posse, 
garantindo-a com os seus benefícios e pagando em dobro se o não fizessem. Pero ortiga 
obrigou-se a cumprir o contrato, sob obrigação de todos os seus bens, móveis e de raiz.  

Test.: Antonjo Fernandez e Bertolameu Gonçalvez, clérigos, moradores em Montemor.
Tab.: Fernão Gill.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 14, Pergaminho 24

1516.02.04
(Pergaminho de muito difícil leitura sobretudo na parte inicial onde está a data; assumi-
mos a data indicada, em colaboração com a Dr.ª Fátima Farrica / Fundis.)

Instrumento de prazo de um chão com oliveiras foreiro à igreja de Santa Maria dos 
Açougues.

Na igreja de Santa Maria dos Açougues, estando aí presentes Andre [Aluarez] e [Andre] 
[Carvalho], raçoeiros da dita igreja, emprazaram um chão com oliveiras que está no La-
gar dos Judeus. Emprazaram esse bem a [Marcos] Afonso e a sua mulher, Luisa [Gomes], 
que presentes estavam. 

o bem em causa partia com Joham de Sousa; os raçoeiros disseram que o davam de pra-
zo, em seu nome e dos raçoeiros ausentes, em três pessoas a [Marcos] Afonso e a Luisa 
Guomez, sua mulher, moradores na dita vila, eles ambos uma e primeira pessoa, e para 
duas pessoas após eles; o derradeiro deles nomeará a segunda e a segunda nomeará a 
terceira; com o foro e pensão de catorze reais brancos da moeda agora corrente, por dia 
de Natal, e mais o dízimo de tudo o que lhe Deus der no dito chão e oliveiras; o primeiro 
pagamento seria no dia de Natal do presente ano; e trariam sempre o dito chão “em 
adobio”, melhorado e não piorado, e juntamente numa só pessoa, sem ser partido nem 
demarcado, nem o venderão, trocarão, nem escambarão sem primeiramente o fazerem 
saber aos raçoeiros se o queriam de tanto por tanto e se eles o não quisessem para a 
dita igreja, então, com a sua licença, o poderiam vender com o carrego do dito foro a 
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quem eles quisessem, mas não sendo a pessoa das defesas em direito, mas a tal que seja 
da condição que o direito quer e tenha bens para que sem briga nem contenda pague 
o dito foro e cumpra as condições do dito prazo; e mortas as três pessoas o dito chão 
ficaria livre e devoluto às ditas suas rações com todo o melhoramento e benfeitorias; 
os raçoeiros outorgaram o dito contrato e logo o deram como em posse do chão dando 
como garantia do cumprimento os bens e as rendas das suas rações; ele dito Marcos 
Afonso tomou o chão e oliveiras com o foro de catorze reais e obrigou todos os seus bens 
móveis e de raiz.

Test.: Braz Diaz e Afonso Martinz, alfaiate, ambos moradores na vila.    
Tab.: Andre Lopez, escudeiro.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 13, Pergaminho 129.

[1516].[10].15
(Pergaminho de muito difícil leitura, incluindo na data; quanto ao mês seguimos a indi-
cação do Fundis.) 

Instrumento de carta de venda e emprazamento de chão com vinha e olival, foreiro a 
Santa Maria do Bispo.

Em Montemor, nas casas de Joham [Fernandez (?)], tabelião na vila, perante ele tabelião 
e as testemunhas ao diante escritas, aí apareceu Francisco [Denys], cónego da sé de 
Évora, que logo disse que tinha no termo de Montemor, no lugar da Bucha, uma herança, 
assim de vinha como de olival com seu chão, que é foreira aos beneficiados de Santa 
Maria do Bispo,  em cento e cinquenta reais e duas galinhas pagos por dia de Natal. 

o cónego queria vender esse bem, pelo que perguntou aos beneficiados da igreja se a 
queriam “tanto por tanto”. Em dado momento do documento cita-se a verba de dois mil 
reais, em salvo da sisa para ele, vendedor, presumindo-se que era esse o valor da venda. 
os beneficiados não exerceram o direito de opção e por isso o bem foi vendido.  

No verso, com letra muito posterior: “Emprazamento de vinha e olival na Bucha em 150 
reais e duas galinhas”.

Tab.: Joham [Fernandez (?)].
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 11, Pergaminho 15
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1516.10.15
Instrumento de emprazamento de pomar e vinha e olival da igreja de Santa Maria dos 
Açougues.

(Este documento está cosido a outro, de 1429.06.05, com instrumento de emprazamento 
do mesmo bem, já então propriedade da mesma igreja, Santa Maria da Vila.)

Em Montemor, dentro da igreja de Santa Maria dos Açougues, estando aí [Nuno] Martinz 
Menouto, Andre Allvarez dos [preitos], Andre Carvalho e Luis Pereira, todos raçoeiros 
da dita igreja, de um lado, e Joham Menndez, cavaleiro, morador na dita vila, do outro 
lado.

Logo os raçoeiros disseram que o dito Joham Mendez tem uma herança que teve por 
título de compra com licença deles raçoeiros e de Afonso Vaaz e de Isabel Vaaz, sua 
mulher, que a traziam de prazo, de que pagavam de foro aos raçoeiros da dita igreja 
sessenta reais brancos e duas galinhas e um coelho e uma dúzia de ovos. o dito Joham 
Mendez comprara-a em segunda pessoa, das três pessoas do contrato. os raçoeiros de-
ram licença para a venda.

 A herança era um pomar e vinha e olival, no Carregal, termo da vila, e partia com pomar 
de Gaspar [Callçam (?)] e por azinhaga e serventia antiga do concelho. 

Joham Mendez pediu para que o contrato fosse em três pessoas, o que os raçoeiros au-
torizaram por a dita herança estar muito danificada e mal aproveitada, mas desde que 
ele pagasse mais foro do que até aqui pagara: deixaria de pagar o coelho e as galinhas e 
pagaria cento e quarenta reais brancos. Isso acertado e aceite, logo os raçoeiros deram 
o novo prazo em vidas de três pessoas, sendo ele, Joham Meendez, e Margarida Annes, 
sua mulher, a primeira pessoa; o coelho e as galinhas e os ovos correspondiam a setenta 
e seis reais a que se juntavam os sessenta reais que já pagava e mais quatro reais de 
“anovarem” o foro, o que perfazia o total de cento e quarenta reais, tudo a ser pago no 
dia de Natal; pagariam, ainda, o dízimo.

Test.: [Andre] Lopez, escudeiro e almoxarife; Lopo [Fernandez] da Costa; Joham Menouto; todos 
moradores em Montemor.

Depois, em 1517.04.20, o tabelião foi a casa do dito Joham Meendez, no arrabalde, 
onde estava a dita sua mulher, Margarida Annes, à qual o dito tabelião leu o contrato; 
ela outorgou-o.
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Test.: Belchior Guomez; Pero Tomas, clérigo de ordens sacras, morador na dita vila, e que assinou 
por ela.
Tab.: Pero Lopez, escudeiro d´el rei. 
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 11, Pergaminho 11.

1517.07.15
Instrumento de venda de ferragial com oliveiras da igreja de Santa Maria do Bispo.

Em Montemor, nas casas da morada de Caterjna Loba, dona viúva, mulher que foi de 
Dioguo da Gama, aí foi Brytiz Pirez, mulher viúva, moradora em Montemor, que disse 
que tinha um ferragial com oliveiras em Val de Corvos, termo da vila, que parte com 
ferragial de Inês Pirez e com Dioguo Rodriguez “seleiro” e com ferragial dos seus filhos, 
dela, Brytiz Pirez, foreiro aos raçoeiros de Santa Maria do Bispo em vida de três pessoas, 
com o foro anual de quarenta reais; ela era a primeira pessoa.

Agora queria vendê-lo à dona das casas onde estavam, Caterjna Loba, por cinco mil reais 
e vinha pedir licença aos raçoeiros para o fazer e, por isso, os requeria se eles o queriam 
de tanto por tanto.

Os raçoeiros disseram que o não queriam, mostrando “hum asinado dos dictos raçoei-
ros”, cujo teor se transcreve.

Aí se diz que Joham Fernandez, vigário e beneficiado, Alvaro da Costa e Andre Carvalho, 
beneficiados, dão licença à dita Brytiz Pirez para que venda o dito ferragial e olival à 
dita Caterjna Loba e que esta seja a primeira pessoa, mas pagando daí em diante mais 
cinco reais de foro anual, passando a quarenta e cinco, pelo Natal e mais o dízimo; feito, 
esse assinado, em 1517.07.09.

Mostrado esse assinado, logo ela vendeu e outorgou o dito ferragial e oliveiras, à dita 
Caterjna Loba, por seis mil reais brancos da moeda agora corrente, em salvo da sisa e 
terradego para a vendedora. E logo recebeu o preço em moedas de prata. E por esta 
carta de venda ficou logo metida em posse a compradora.

Test.: Bastião de Queyros, que assinou pela dita Bryatiz Pirez, a seu rogo por não saber escrever; 
Afomso Callado; André Rodriguez, pedreiro – todos moradores na vila.
Tab.: Pero Lopez, escudeiro.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 13, Pergaminho 134. 
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1519.08.30
Instrumento de renúncia e emprazamento de uma vinha da igreja de Santa Maria dos 
Açougues.

Em Montemor, nos alpendres de S. Sebastião, aí foram Nuno Martinz Menouto, Andre 
Allvarez dos [preytos] e Andre Carvalho e Luis Pereyra, raçoeiros presentes da igreja 
de Santa Maria dos Açougues, e Guomez Vaaz, carpinteiro, e a sua mulher, Joana Dyaz, 
moradores na dita vila, que traziam uma vinha na Lagea, no termo da vila, que parte 
com Joham [Sollteiro] e com terra dos Menoutos e “doutro cabo” com vinha de Estevam 
Boroeyro e com herança que foi do “Manham” (?), a qual vinha traziam de prazo em 
vida de três pessoas, de que pagavam em cada ano setenta e dois reais brancos da moe-
da agora corrente e mais uma galinha; agora, ele Guomez Vaaz, “por ser acupado em 
outras cousas nom podya aproveytar nem Repayrar a dicta vinha como hera obryguado 
nem paguar o dicto foro”, pedia e mais a sua mulher, que “pelos dyctos Respeytos” lhe 
tomassem a dita herança de emcampação, o que os raçoeiros aceitaram.

E, logo de seguida, os raçoeiros, por bem das suas rações, em seu nome e no dos outros 
raçoeiros seus parceiros ausentes, deram a dita vinha ao dito Joham Sollteiro, que pre-
sente estava, de prazo em vida de três pessoas, sendo ele e Bryatyz Martinz, sua mulher, 
“amboos huma e a primeira pesoa”. Pagariam de foro e pensão setenta e sete reais 
brancos da moeda ora corrente e uma galinha “e majs o dyzemo de todollo lhes deus 
em a dicta vinha der”, a pagar no dia de Natal. Trariam sempre a dita vinha em vinha, 
adubada, beneficiada e não prejudicada, numa só pessoa e sem ser partida ou demarca-
da; e não a venderiam, nem trocariam nem escambariam sem primeiramente o fazerem 
saber aos raçoeiros se queriam o dito foro “de tamto por tamto” e não a querendo eles, 
então a poderão vender, mas não a pessoa das defesas em direito e tendo que ser pessoa 
com bens que garantissem o pagamento do foro. E “mortas e destymtas” as três pessoas 
a vinha ficaria logo devoluta aos ditos raçoeiros. E os raçoeiros declararam que por este 
instrumento metiam e haviam por metidos em posse os novos foreiros. Logo todos con-
firmaram e outorgaram o dito contrato.   

Test.: Joham Coelho, escudeiro criado da casa do rei, que assinou por si e pela dita Joana Diaz e 
por Bryatyz Martinz, a seus rogos por não saberem escrever; Vasco Eannes; Joham çoudo – todos 
moradores na dita vila – ; Fernand´Allvarez, morador na cidade de Lisboa.
Tab.: Pero Lopez, escudeiro.   
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 11, Pergaminho 27.
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1519.12.17
(Pergaminho mutilado.)

Instrumento de compromisso e ordenança de capela de missas na igreja de Santa Maria 
do Bispo.

Em Montemor, nas casas de morada de Isabell Afonso “pintam”, mulher viúva, estando 
ela presente, esta declarou que é verdade que tinha feito um testamento e um codeci-
lho ambos feitos pelo tabelião ali presente, os quais mantinha por bons e valiosos e não 
revogáveis, e que além deles agora determinava mais o que se segue e “que esguardan-
do ella como deus nosso Senhor [lhe] deu sua fazenda pera com ella o servir e louvar” 
ela decidia: que tendo ela um quinhão numa herdade que é em “benabeçim”, no termo 
desta vila, que parte com herdade dos “bacoros”, e lhe rende por ano, pouco mais ou 
menos, dois moios de pão, e que está místico com seus netos, ela agora toma esse qui-
nhão em sua terça. 

Assim, tomou trinta alqueires desse pão para ordenar uma capela da maneira seguinte: 
que na igreja de Santa Maria do Bispo, de que ela era freguesa, lhe digam em cada ano 
vinte missas rezadas para sempre, por festas de Nossa Senhora e “dias de mais devaçam 
per sua allma e de seu pay e de sua may e lhe sayram sempre com Responso e agoa benta 
sobre sua sopultura”. o administrador da dita capela teria o cuidado de ir receber, em 
cada ano, o dito trigo à dita herdade e pagar aos clérigos um alqueire de trigo por cada 
missa; e pagaria o trigo logo após a colheita da “novidade”, e os clérigos diriam as missas 
que se acabariam “o mais prestes que poder”; e o administrador teria para si, por ano 
os dez alqueires de trigo que sobejavam do pagamento.

E fez “mjnjstrador” a sua filha Britez Andre, mulher de Jorge Estevez “emparo”, mo-
radora no termo da vila, e em falecendo o seja o seu filho ou filha “que mais auto pera 
ello seja”, e morrendo um filho, seja outro e só depois os netos e bisnetos “e toda sua 
geraçam ate ahi nom aver e depois de demenuyda o procurador das capellas ponha pes-
soa que o bem faça em maneyra que a dita capella dure pera senpre e os mynjstradores 
levem os dez allqueyres de trigo de seu trabalho e os vinte se dyram em missas como 
dito he e pede por merçe a ell Rey nosso Senhor que nom consenta desfazer esta capella 
pella nemnhuma pessoa ecreseastica nem secular”. E os pagamentos seriam feito dentro 
da vila, onde os clérigos os quisessem receber.

E o que mais sobejasse da sua terça, que se faça disso o que está determinado no seu 
testamento e codecilho. 
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E isto mandou ela fazer estando ela “com todo seu syso e verdadeiro entemdimento 
comprido quall lhe nosso Senhor deus deu”

Test.: Andre Vaz, recebedor da sisa, e Joham Fernandez, filho do doutor Luis Fernandez “que deus 
tem”, e Antonio Lopez ”marçeyro” e AmRique Lopez, seu irmão e Fernam Mendez, rendeiro das 
armas, todos moradores na vila; e Xpristovam Samchez, castelhano, morador também na vila.
Tab.: Fernam Gill.  
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 14, Pergaminho 31.

1520.02.21
(Pergaminho mutilado em baixo, a toda a largura, o que impossibilita a colheita de dados 
sobre testemunhas)

Instrumento de prazo de aforamento de um olival e de uma vinha da igreja de Santa 
Maria da Vila.

Em Montemor, dentro da igreja de Santa Maria da Vila, perante o tabelião, estando aí 
Nuno Martinz Menouto, Andre Carvalho e Andre Alvarez [“dos pereiros”] e Luis Pereira, 
clérigos de missa e beneficiados agora da dita igreja, disseram que por bem dos seus be-
nefícios têm um olival no termo da vila, em “logo de [bibeleyte]”, que parte com Ribeiro 
de Bibeleite e com olival que foi “d´adenis” e com olival de Jorge Estevenz, “foreiro”, 
e com olival de Andre Gomez “namorado” e com caminho público “d´abadinho”; este 
olival trazia-o de foro Isabel Quadrada, “morador na dita villa”, em segunda pessoa, 
pagando vinte reais por ano, pelo Natal.

E têm também uma vinha foreira aos seus benefícios, também no termo da vila, no lugar 
da Lagea, com suas oliveiras, que parte com “eranças” que foram de Joham Rodriguez 
“chaçino” contra o levante, e da parte do poente com vinha de Susana Quadrada e de 
seus irmãos e com vinha de Susana Quadrada, filha de Estevão Quadrado, e com Joham 
Diaz Allmadanym, e tem sua serventia pelo portal donde se serve ele, Joham Diaz, e 
os ditos Susana Quadrada e seus irmãos; e “que tem huma fonte demarcada sobre sy”. 
Essa vinha trazia-a de foro, em segunda pessoa, a dita Susana Quadrada, com o foro de 
oitenta reais.

Agora, vendo eles ,beneficiados como as ditas pessoas querem fazer nessas heranças 
benfeitorias, lhas põem e dão de prazo em vida de três pessoas , sendo elas a primeira 
e para mais duas depois delas.        
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Assim, Isabel Quadrada pagará do olival trinta reais pelo dia de Natal, que são mais dez 
reais “que lhe ora anovam”. E a dita Susana Quadrada pagará da vinha noventa reais que 
são mais dez do que pagava. E ambas pagarão “o dizemo de todo o que lhe o Senhor deus 
nas ditas eramças der e as trazeram melhoradas e nom pejoradas e juntamente cada 
huma em huma pessoa sem serem partidas nem demarcadas nem as venderam nem tro-
caram nem escaybaram nem per outra nenhuma gujsa emlhearam sem primeyramente 
o fazerem a saber aos [beneficiados] da dita Igreja se o querem de tam[to por tamto].

(Todo o resto do documento desapareceu, por o pergaminho estar mutilado)

No verso: “carta de Susana Quodrada per a Jgreja [de santa maria da vjlla (...)]

Test.: ?
Tab.: ?
B.P.ÈV., Pergaminhos avulso, Pasta 20, Pergaminho 36.

1523.11.16
Em Instrumento de dote de casamento.

Montemor, nas casas de morada de Dioguo da Cunha, fidalgo da casa del Rei, morador em 
Montemor, estando ele aí e também sua mulher, Isabel Coelha, eles disseram que agora 
ordenam casar Vyolante, colaça da sua filha Brytez da Cunha, e sua criada, com Andre 
Rodriguez, pedreiro, irmão de Nuno Rodriguez, morador em Montemor, que presente 
estava; disseram eles, que “casando eles ambos por palavras de presente como manda a 
santa madre Igreya” dão à dita sua colaça e ao dito Andre Rodriguez, em dote de casa-
mento, uma vinha à Fonte del Rey, termo de Montemor, que parte com vinha de Afonso 
Pirez, genro que foi de Afonso Monteyro, e com vinha de Fernam do Couto, clérigo de 
missa, e com vinha de Andre Afonso, “sarador”, e com caminho público; vinha, essa, 
que é foreira aos beneficiados da igreja de Santa Maria da Vila em dezasseis reais e uma 
galinha, a pagar pelo Natal, em fatiota, segundo se contém em uma carta de compra que 
logo deram ao dito Andre Rodriguez, que fora feita por Bastiam Alvarez, tabelião da vila. 
E disseram que lhes davam também umas casas de morada que eles têm no arrabalde, 
forras e isentas, que partem com casas de Diogo Afonso [“larigom”] e logo lhes entre-
garam a dita carta das ditas casas; e disseram que lhes davam mais quatro mil reais em 
dinheiro que logo lhes entregaram. E logo os meteram em posse desses bens. E garanti-
ram esse dote com todos seus senhorios e rendas que para isso obrigaram. E logo Andre 
Rodriguez disse que se dava por entregue da dita vinha e casas de morada e se obrigou 
de casar com a dita colaça. Tudo outorgaram e mandaram ser feito este instrumento.

1523.11.16: Pasta 14, 
Pergaminho 1; dote de 
casamento.
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Test.: Antonio da Cunha, irmão do dito Diogo da Cunha, cavaleiro da ordem de S. João, e Andre 
Rodriguez, que assinou pela dita Isabel Coelha, a seu rogo por não saber assinar, e Diogo [         ], 
todos moradores em Montemor.
Tab.: Rodrigo Annes. 
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 14, Pergaminho 1.

1524.06.07
Instrumento de prazo de um ferragial da igreja de Santa Maria do Bispo.

Em Montemor, “demtro na ygreya do Esprytal da djta vila omde ora os crelygos e bene-
fycyados de samta marya do bispo da djta vjla seruem por a djta ygreya sse hora fazer 
novamente e estar derybada”, estando aí presentes os honrados Joham Fernandez, vi-
gário, e Andre Carvalho e Alvaro da Costa, raçoeiros agora presentes na dita igreja do 
bispo, disseram, em presença do tabelião e das testemunhas ao diante nomeadas, que 
eles têm um “faregial com olyveyras a baroca junto com esta djta vjla. scilicet. abaxo 
da porta do bispo”, que parte com farregial de “Gjl Martinz mansyno” e com outro de 
“Lyanor Pyrez porinha e com a baroca que vem pola orta do Goyo e com estrada pubrica 
do conselho”. Trouxera esse ferragial o clérigo de missa Joham Fernandez, “cortanayro” 
na Sé de Lisboa, de que pagava de foro à dita igreja, de pensão, oitenta reais, em vida 
de três pessoas de que ele era a primeira e havia de nomear a segunda e a segunda a 
terceira. Aquele clérigo morrera, havia agora cerca de um ano, sem nomear a segunda 
pessoa para esse prazo “nem ser encabeçado” em seis meses “segundo forma da ordi-
naçam”, passados outros seis meses o dito ferragial ficou devoluto às ditas suas rações. 

Então, os raçoeiros presentes e outro raçoeiro ausente mandaram meter o dito ferragial 
em pregão pelo porteiro da vila, Fernam Gomez, que estava presente, e que o apre-
goou “bem dous meses”, “por esta vjla e praças dela”. Nesse pregão quem mais deu foi 
Amdre Carvalho, raçoeiro na dita igreja, que lançou oitenta reais; por isso os raçoeiros, 
por “sentirem por proveyto das djtas suas Reções e o foro estar majs seguro hem ele 
que em outras pesoas”, disseram ao pregoeiro que o fosse arrematar na praça, fazendo 
para isso todas as cerimónias necessárias que ao tal caso pertenciam. Agora, dando o 
porteiro sua fé que o arrematou na praça “fazendo todolos autos e syrymonjas que ao 
tal caso pertencem”, logo eles o deram por arrematado e dado de prazo ao dito Amdre 
Carvalho, em três pessoas, ficando depois devoluto à dita igreja. A primeira paga seria 
“por natal prymeyro que vyer no ano de mjl e qujnentos e vjta cymquo”. E não pagando 
o dito foro pagariam as custas das perdas e danos; e trariam o ferragial e oliveiras “sem-
pre bem aproveytado melhorado e nam peyorado Juntamente em huma so pesoa sem 
ser partydo nem demarcado per nenhuma gujsa que seya nem o venderam nem trocaram 
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nem escaybaram nem por outra gujsa emlhearam sem prymeyramente ho fazerem a 
saber aos Reçoeyros da djta Igreya se o querem pera sy de tamto por tamto”, e não o 
querendo eles, então, com sua licença, o possam vender a quem quiserem mas “nom 
sendo porem das pesoas das defesas em djreyto mas a tal que bem pague o djto foro e 
tenha bens por que seya seguro e heles Reçoeyros e portyero por este estormento ho 
ouveram loguo por mjtydo de pose em corporal posyzam Real autual que hele por sy 
sem outra autorydade posa tomar a djta pose e propyadade”. os raçoeiros obrigaram 
neste contrato as suas rações e o dito Amdre Carvalho o aceitou obrigando os seus bens 
e rendas. As duas partes outorgaram o contrato. E declararam mais que o dízimo do dito 
ferragial pagará à dita igreja, cada ano, do azeite e do pão que nele se produzir.    

O instrumento foi escrito pelo próprio tabelião, que conferiu a partir das notas tomadas 
e recebeu pelo seu trabalho oitenta reais.  

Test.: o porteiro [Fernam Gomez]; Amtonjo Fernandez e Amdre Afonso e Djogo Coelho, todos clé-
rigos e todos moradores na vila.
Tab.: Rodrigo Eannes, escudeiro do rei.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 12, Pergaminho 36

1526.07.12
Carta de venda de uma vinha à igreja de Santa Maria dos Açougues.

“Saybam quantos esta carta de venda vyrem que no anno do nacymento de nosso senhor 
Remjdor Jehsus xpristo” de 1526, a doze de Julho, na vila de Montemor-o-Novo, nas 
casas da morada do senhor Joham Fernandez, clérigo de missa, capelão del Rey e vigário 
na dita vila pelo Senhor Cardeal (o infante D. Afonso, bispo de Évora), e beneficiado da 
igreja de Santa Maria do Bispo e de Santa Maria dos Açougues e na igreja de Sam Pedro 
de Elvas, aí compareceu Lopo Vaaz, morador na dita vila de Montemor, e logo por ele foi 
dito que por falecimento de Isabel Alvarez, sua mulher, ficaram certas dívidas quando se 
fizeram as partilhas de sua fazenda entre ele e seus filhos ficando logo apartada, para se 
“averem” de pagar, uma vinha que eles tinham e possuíam no termo desta vila, forra e 
isenta, que parte com vinha de Diogo de oliveira que é dos seus herdeiros e com vinha 
dos filhos de [Joham (?)] [Rodriguez (?)], sapateiro, “que deus tem”, e com caminho pú-
blico do Sesmo e de Alcácer do Sal, ele Lopo Vaaz, para satisfazer as ditas dívidas, logo a 
vendeu e outorgou deste dia em diante para todo o sempre, aos raçoeiros de Santa Maria 
dos Açougues, para eles e para as suas rações, por oito mil reais brancos da moeda ora 
corrente, que logo recebeu das mãos do dito vigário que em nome da dita igreja aceitou 
a dita compra, o qual dinheiro disse que era da venda do ferragial que os ditos raçoeiros 
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venderam “ao mosteiro que se ora aqui junto desta vyla faz”, e que se vendera com 
autorização do Senhor cardeal bispo com a obrigação de com o dinheiro dessa venda 
comprarem outra propriedade para a dita igreja. Logo o vendedor deu por metidos em 
posse da vinha os raçoeiros, bem como o pomar e as árvores que na dita vinha estão.

No verso, com letra de meados do séc. XVI “de santa maria da vylla” e, muito sumida-
mente: “da vinha que ora tras [       ]”

Test.: Francisco de Meneses, boticairo; [Joham (?)] [de Noya (?)]; moradores em Montemor.
Tab.: Pe[ro Lopez], escudeiro.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 12, Pergaminho 16.

1526.08.28
Doação de quinhão de herdade e moinho na herdade do Almansor.

Em Évora, no mosteiro de Sam Bento, na casa da portaria, sendo aí presentes e chama-
das por campa tangida, as muito virtuosas e devotas dona Violante de Mello, abadessa, 
Johana Rodriguez, Maria Touregãa e outras, de uma parte, e da outra parte Filipa Bota, 
moradora na dita cidade, viúva de Afonso Rodriguez, que foi escrivão dos contos desta 
comarca, esta disse que estava concertada com as ditas senhoras abadessa e monjas de 
lhe tomarem e receberem por freira a Maria Bota, sua filha, e fazerem professa con-
ventual no dito mosteiro e ela logo, de agora para sempre, deu para o dito mosteiro e 
convento dele, e para seu sustentamento da dita Maria Bota, toda a sua direita parte 
e quinhão que ela Filipa Bota tem na herdade “d´almansor” e assim na terra e casas e 
logramentos e pertenças dela, como no moinho que nela está, assim como ela, Filipa 
Bota, o tem e o herdou por morte de Britiz Gomez, sua mãe; a herdade é de dois arados, 
no termo de Montemor, e chamam-lhe “a das Bandarras” e parte de uma parte com her-
dade dos Camões e com herdade da Serrrenheira que é herdade do condado. A herdade 
estava arrendada por doze moios de matação, sendo a sua parte cinco quarteiros de pão 
e a sua parte de pitanças e mais o que lhe pertencer do dito moinho, tudo haverá a sua 
filha já agora e a partir do dia em que fizer profissão; e meteu a sua filha e o mosteiro 
em posse por este contrato. E por maior segurança, fazendo a sua filha profissão, ela, 
Filipa Bota continuará a possuir a dita propriedade até esse dia, enquanto a filha e o 
mosteiro não tomarem posse corporal dela, mas podendo colher desde já as suas novi-
dades, desde este presente ano.

E se por morte dela, Filipa Bota, houver partilhas com os outros herdeiros esta filha e o 
mosteiro haverão inteiramente este quinhão de herdade com todas suas rendas de pão 
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e pitanças e tudo o mais e o dito moinho, estando neste quinhão de herdade e moinho 
incluída a legítima que à sua filha Maria Bota coubera por morte do dito Afonso Rodri-
guez, seu pai.

E se a filha não professasse ou “falecendo desta presente vida”, esses bens ficariam 
para ela, Filipa Bota. Para firmeza deste contrato, Filipa Bota obrigou todos os seus bens 
”avidos e por aver”.

A abadessa e freiras declararam que recebiam por freira a dita Maria Bota “com toda 
carjdade djvida e que ha fariam profesar lhe daryam sua Raçam e toda cumynycaçam 
como a cada huma das outras freiras comvemtoaaees do dito mosteiro e segundo sua 
Regra e constituições”.

Test.: Andree Jorge, licenciado; Joham Afonso, cavaleiro da ordem de Santiago; Joham Manhoz, 
carpinteiro.
Tab.: Diogo Gonçalvez concertou-o, depois de feito pelo seu escrivão.
 B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 4, pergaminho 92.

1529.04.20
Carta de venda e aforamento de um olival da igreja de Santa Maria-a-Nova (do Bispo).

Em Montemor, “Dentro na Igreja de sancta Maria a nova Da dicta vila”, aí compareceram 
Yoham Fernnamdez, capelão del Rei e vigário na dita vila pelo senhor cardeal e raçoeiro 
na igreja de Santa Maria dos Açougues e beneficiado em São Pedro de Elvas, e Amdre 
de Carçavalho (sic, por “Carvalho”), raçoeiro na dita igreja e na igreja de Santa Maria 
dos Açougues, e Gill Freire também raçoeiro na dita igreja e na igreja de Samtiaguo da 
dita vila, todos clérigos de missa e raçoeiros “presentes” (isto é: ao presente, presente-
mente) na igreja de “samta marja a nova”, “todos tres jumtos chamados per soom de 
campãa tamgida segumdo seu boom custume”, estando também presentes Framcysquo 
Afomso Gramde e Innes de Serpa, sua mulher, moradores na dita vila; e logo por estes 
foi dito que eles têm um olival em Abadinho, termo desta vila, que parte com olival de 
Gaspar Gavião e com olival de Per´Eannes, “carveiro” (sic, por “carvoeiro”), e com oli-
val de “susasana” (sic, por “Susana”) Coadraada e com olival dos herdeiros de Fernnaam 
Gomçalvez de Nygrejros e com olival de Yoham Martinz “canna”, olival, esse, que era 
foreiro em vida de três pessoas aos raçoeiros da dita igreja de Santa Maria-a-Nova em 
foro de cem reais e duas galinhas em cada ano, de que ela, Inês de Serpa, era segunda 
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pessoa. Agora, eles queriam vender o dito olival a Yoam Paajz, escudeiro fidalgo da casa 
do rei e morador na dita vila e que estava presente, e como o não podiam fazer sem que 
primeiro o fizessem saber aos ditos beneficiados, pelo preço de doze mil e quinhentos 
reais brancos, lhes pediam licença para o vender ou que eles, beneficiados, ficassem 
com ele para si ou para as suas rações “tamto por tamto”. os raçoeiros deram licença 
para a venda e para que o comprador ficasse com o aforamento em vida de três pessoas, 
com o foro de cem reais e três galinhas, a pagar no Natal, e o dízimo de tudo o que 
no olival se criasse. Logo ali venderam e outorgaram o dito olival, “em salvo da sysa e 
teradeguuo pera eles dictos vemdedores” que logo ali receberam em tostões de prata. 
E logo por esta carta de venda o meteram em posse do dito olival.

Os raçoeiros deram por livres e desobrigados do dito foro aos vendedores e aceitaram 
por foreiros os compradores. E todos outorgaram este contrato. E acrescentaram “que 
estas galinhas sejam booas e de Receber” e que a primeira paga seria feita neste pri-
meiro Natal que vem e que “mortas e destimtas” as ditas três pessoas, o olival ficaria 
logo devoluto para a dita igreja.

Test.: Afonso Pjrez “pennas alvuas” e Bras Afonso “pennas alvuas”; Alejxos Vaz que assinou pela 
dita Ines de Serpa, “a seu Roguo por não saber escrever”, todos moradores em Montemor.
Tab.: Pero Lopez, escudeiro del rei, “esprivy em mynha nota e a fyz trelladar e soesprivy por es-
pyçyall mandado de el Rey nosso senhor”.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 12, Pergaminho 69.

1532.01.26
(Pergaminho roto no canto superior esquerdo.)

Carta de venda e de consentimento de foro de umas casas da igreja de Santa Maria do Bispo.

Em Montezor, na igreja de Santa Maria do Bispo, estando aí presente Fernam Martinz 
[adufeiro], morador nesta vila, que mostrou ao tabelião uma procuração que para ele 
fizeram Fernam Machado e Brytez [Varela] sua mulher, a qual se trelada em seguida. 

Essa procuração fora feita em 1531.11.14 na vila de Alhos Vedros, nas casas de [Fer]nam 
Machado, escudeiro do mestre de Santiago, estando ele aí presente e Brytez [Varela], 
sua mulher, que fizeram seu procurador, com poder de substabelecer procurador, Fer-
nam Martjnz, “adufeiro”, morador em Montemor-o-Novo, para que possa vender e fazer 
carta de venda “com suas solenjdades como o djReyto quer”, de umas casas que eles 
têm na vila de Montemor, com carrego de foro que eles pagam todos os anos à igreja de 



86 

S. Maria do Bispo, e que o dito procurador também possa arrecadar, receber e demandar 
qualquer fazenda e renda de seus bens e moinhos e “casaes de pam” que os constituin-
tes têm no termo de Montemor, e também pagar dívidas e vender com pregão e fazer 
escrituras e representá-los em demandas e na justiça. Foram testemunhas dessa procu-
ração Gaspar Coelho e Fernam Rodriguez, moradores na vila de Alhos Vedros, e Lourenço 
d´Almeida “mestre de ensynar moços” que assinou pela dita constituinte, e foi tabelião 
Gaspar Fernandez, tabelião na dita vila pelo mestre de Santiago.   

Em virtude dessa procuração, o dito Fernam Martinz, estando dentro da dita igreja, onde 
também estavam o muito honrado Andre Carvalho, beneficiado da dita igreja e vigário 
na vila, e Gil Freire, também beneficiado, a quem o dito Fernam Martinz requereu se 
queriam as casas, porque ele as queria vender por cinco mil reais. os beneficiados dis-
seram que as não queriam e deram licença para as vender com o encargo de vinte reais 
de foro e uma galinha; mas os raçoeiros acrescentaram mais cinco reais no foro. Então, 
o procurador disse que vendia as ditas casas, desse mesmo dia para sempre, em vida de 
três pessoas, pelo preço de cinco mil reais brancos em salvo da sisa para os vendedores, 
e vendeu-as a Gomez Vaaz “seco”, almocreve, e a Ines Alvarez, sua mulher, moradores 
na dita vila. E os dois raçoeiros, em seus nomes e nos dos raçoeiros ausentes, deram 
consentimento à venda das casas foreiras que são duas moradas e são no arrabalde da 
dita vila e que partem com casas dos filhos de Guyhomar Vaaz com seu quintal e com 
os “gordos boldrolhos” e com rua pública. As casas seriam sempre melhoradas e não 
pioradas e andariam sempre numa só pessoa e sem serem partidas nem demarcadas e 
não as venderiam nem trocariam nem escambariam “nem por nenhuma gujsa que seya 
emlearam sem pRymeyramente o fazerem saber aos senhoryos do foro se as querem 
pera sy de tamto por tamto”. E só depois de os beneficiados dizerem que as não querem, 
as poderão vender, trocar “escaybar” a quem quiserem, mas não a pessoas das defesas 
em direito mas das que o direito quer e tenham bens que lhes permitam pagar o foro. 
o dito Gomez Vaaz e sua mulher contariam uma só pessoa, nomeando eles a segunda 
pessoa e esta a terceira. A primeira paga seria feita “por dia de natal este prymeyro que 
vjerem que se começa o anno de mjl e qujnhemtos e trynta e tres anos”. os beneficiados 
presentes, em seus nomes e nos dos ausentes, garantiram o cumprimento do contrato 
com as suas rendas e bens.

No mesmo dia o tabelião foi a casa do dito Gomez Vaaz onde estava a sua mulher a quem 
ele leu a escritura que ela logo outorgou. Foram a este acto testemunhas Francisco da 
Rocha, que assinou pela dita Ines Alvarez, e Fernam Leal, ferrador, e Bras Afonso, esta-
lajadeiro.
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(No verso: “Escriptura de venda de humas cazas foreiras aos Beneficiados em 25 reis e 
huma galinha”)

Test.: Bertolameu Lopez, clérigo, e Bertolameu Alvarez, clérigo, e Pero Gonçalvez, criado do sacris-
tão, e Antonio Mendez e Francisco da Rocha, todos moradores na dita vila.
Tab.: Rodrigo Annes.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 9, Pergaminho 18.

1532.05.14 
Carta de venda de vinha de particular a particular.

Em Montemor, nas casas de morada de Manoel Cymões “que sam no aravalde da dita 
vjla”, ele e a sua mulher, Demjana Gujmarães, moradores na dita vila, disseram que 
tinham uma vinha com suas árvores e oliveiras no termo da vila, no lugar da Bucha onde 
se chama a “fonte da porynha”, que parte com vinha de Lujs Gomes “grande” e com 
vinha de Gaspar Gavjam e com vinha e pomar de Diogo Vaaz, “carapynteyro”, e logo 
a venderam a Bras Dordio, criado que foi de Yoam Dordio de Crasto “que deus tem” e 
a Gracya Fernandez, sua mulher, moradores na dita vila, por dois mil reais brancos da 
moeda ora corrente, “em paaz e em salvo da sysa pera eles vendedores”, valor esse que 
já haviam recebido. E logo os vendedores demitiram de si toda a posse da dita vinha e 
meteram em posse da vinha os compradores “com todas suas emtradas saydas djReytos 
e pertenças e servjdões que eles avjham de djReyto e feyto”. 

No verso:” Este purgaminho não pertence a igreja que he huma escretura de venda de 
huma vinha que vendeo Manuel Simois e sua molher, a Bras Dordio e a Gracia Fernandez 
por preso de dous mil reais no anno de 1532 a coal esta no sitio da buxa onde chamão a 
Fonte da Purinha parte com vinha de Luis Gomez Graçia e com vinha de Gaspar Gavião, 
e com vinha e pumar de Diogo Vaaz carapinteiro, tem oliveiras mas não fala na igreja 
nem nos Raçoeiros della”. Por esta anotação podemos supor que o documento havia ido 
parar ao cartório de uma das igrejas de Montemor.  

Test.: Symão Queymado, rendeiro das sisas de Montemor, que também assinou pela vendedora, a 
seu rogo por ela não saber assinar; Antonio Vaz, que foi siseiro os anos passados nesta vila; mestre 
Manuel, filho de Symão Queymado – todos moradores na dita vila. Symão Queimado assinou pela 
vendedora, por ela não saber escrever.
Tab.: Rodrigo Annes.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 9, Pergaminho 46.

1532.05.14: Pasta 9, Pergaminho 
46; contrato entre particulares.
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1532.07.04
(Pergaminho parcialmente amputado do lado direito, o que impossibilita a leitura de 
parte do texto.)

Carta de venda de assentamento de vinhas da igreja de Santa Maria dos Açougues.

Em Montemor, dentro da igreja de Santa Maria dos Açougues, estando aí presentes “os 
muito omrados” Andre Carvalho, vigário do Senhor Cardeal nesta vila, e Manoell Dordio 
de Crasto, fidalgo, e Amdre Afonso, clérigo de missa, e Yoam Diaz Freire, beneficiados 
presentes na dita igreja, e estando também aí presentes Joham Rodriguez [“Ravysco”] 
e Caterina Gill, sua mulher, e, ainda, Gaspar Rodrjguez Calção, todos moradores em 
Montemor, logo por Joham Rodriguez e sua mulher foi dito que eles têm “hum asemta-
mento de vinhas e oljvaes e pomares e teras de pãao com suas casas toudo cerado sobre 
sy”; as casas são casa dianteira e meio alpendre; e situa-se ao “pennedo do Judeu”, no 
termo de Montemor. E o assentamento tem de longo trezentas e cinquenta varas e de 
largo cento e vinte varas, e parte “todo redondamente” da parte de cima com vinha de 
Margarida “taguuara”e da parte de fundo com Johãao Alvarez Goudelym e com herdade 
dos “espritaaeis desta vylla” e era foreira aos beneficiados da igreja de Santa Maria 
dos Açougues em foro de cento e sessenta reais e duas galinhas, de que o dito Joham 
Rodriguez era a segunda pessoa. Agora, ele queria vender o dito assentamento ao dito 
Guaspar Rodrjguez Callçãao por dez mil e quinhentos reais com o encarrego do dito foro 
e como não o podia vender, segundo forma da ordenação, sem primeiro o fazer saber 
aos ditos beneficiados, para que estes exercessem o direito de opção, perguntou-lhes 
se o queriam; os beneficiados não exerceram esse direito e autorizaram a venda e logo 
“anovaram” o dito aforamento ao dito Gaspar Rodryguez e a sua mulher em vidas de três 
pessoas, sendo eles ambos a primeira, e pagando por ano os ditos cento e sessenta reais 
e mais “hum framgãao ou vimte reaees por ele quall eles benefjcyados” quisessem, sen-
do, por isso, cento e oitenta reais ao todo e mais duas galinhas. E logo Joham Rodrigues 
e sua mulher venderam e outorgaram o dito assentamento ao dito Gaspar Rodrjguez e a 
sua mulher, Ysabell Rodryguez, de quem logo ali receberam o dinheiro “por tostões de 
prata”. o foro era pago pelo Natal, fazendo a primeira paga “do dito foro por dia de 
natall este primeiro que ora vyraa neste presente anno em que ora estamos em que se 
começara o anno de trynta e tres annos”; e pagariam, ainda, o dízimo “de quamto no 
dicto asentamemto lhe deus der em cada huum anno e se nelle cryar”. 

Por esta carta de venda os vendedores os meteram logo em posse do assentamento. 
Mortas e extintas as ditas três pessoas, o assentamento ficaria devoluto e livre para os 
ditos beneficiados, com todos os melhoramentos e benfeitorias que nele fossem feitos; e 
os beneficiados os meteram em posse do aforamento. E os novos foreiros declararam que 



89 Almansor | Revista de Cultura n.º 2 | 3.ª série   2016

trariam sempre o assentamento todo em uma só pessoa, sem nunca, em tempo algum, 
o poderem “departir nem demarcar nem enlhear por nenhuma guuysa que seja sennam 
sempre andar jumtamente em huma pesoa como se contem na ordenaçãao”.

Todas as partes outorgaram esta carta de venda e aforamento de que o dito Gaspar Ro-
drjguez ficou de dar uma à dita igreja à sua custa.

Pagos com a nota e idas, cento e vinte reais.

Test.: Andre de [        ] que assinou pela dita Caterina Gill, a seu rogo, por ela não saber escrever; [                     
]; Yohão Touuraaes Vicente; todos eles eram moradores na dita vila. 
Tab.: [Pero Lopez, escudeiro]. 
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 12, Pergaminho 38.

1532.08.31
Carta de venda e de consentimento de uma vinha foreira à igreja de Santa Maria da Vila.

Em Montemor , na igreja de Santa Maria da Vila, sendo aí presentes Andre Carvalho, vi-
gário na dita vila, e Manuel Dordio de Castro, fidalgo, e Andre Afonso “balluga”, clérigos 
de missa, e Joam Dias Freyre, todos beneficiados ao presente na dita igreja, em presen-
ça do tabelião e das testemunhas, compareceram aí Alleyxos Fernandez “gouvinhas” e 
Gyomar Diaz, sua mulher, moradores no termo da vila, e logo disseram que era verdade 
que eles traziam de prazo uma vinha que era no termo da vila, em “logo” que se chama 
Sesmo, que parte com caminhos públicos e com Pero Andre “bacoro”, de que pagavam 
de foro e pensão, em cada ano, duzentos e dez reais pagos por dia de Natal, em três 
pessoas, de que eles eram a primeira pessoa; e agora eles queriam vender a dita vinha 
com seu encargo dos foros a Amrique Jorge, morador neste termo, por preço de cinco 
mil reais brancos; perguntaram aos beneficiados se eles a queriam pelo mesmo preço 
e não a querendo que lhe dessem licença para a vender ao dito Anrique Jorge e a sua 
mulher, Caterina [Gomez ?], e que eles sejam a primeira  e que por morte do derradeiros 
deles nomeiem a segunda e a segunda nomeie a terceira e por morte da terceira fique 
a dita vinha “debulluta” à dita igreja com todas as benfeitorias. o foro passou a ser de 
duzentos e dez reais e mais um frangão. Assim, os beneficiados lhe deram consentimen-
to para que a vendesse fazendo o pagamento do terradego. E logo a venderam pelos 
ditos cinco mil reais em salvo da sisa e terradego para eles vendedores. Do foro fariam 
a primeira paga no dia de Natal em que se começa a era de 1533 e daí em diante no 
mesmo dia “ate serem compridas e consumidas as ditas tres pessoas”. E mais dariam 
aos beneficiados o dízimo “do que lhe deus der na dita heramça”; e logo os vendedores 
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receberam e contaram o dito preço da mão dos compradores, sendo três mil e seiscentos 
reais em moedas de prata e os mil e quatrocentos reais disseram os vendedores perante 
o tabelião e as testemunhas já os terem recebidos e se deram por pagos. os ditos com-
pradores não poderiam vender, trocar nem escambar “nem per nenhuma via enlear a 
dita vinha”, sem primeiro o fazerem saber aos beneficiados se a queriam de tanto por 
tanto; e não a querendo estes, a poderiam vender, não sendo a pessoa das defesas em 
direito mas antes a pessoa que possua bens e fazenda que garantissem o pagamento do 
foro; os vendedores comprometeram-se  a defender de todas as causas a dita posse aos 
compradores, sob pena de a pagarem em dobro e dando como aval todos os seus bens 
havidos e por haver; e os beneficiados deram como aval as rendas de seus benefícios. 

No final, o tabelião regista que este exemplar do contrato é para a igreja. E no verso, 
como é vulgar, tem resumo do conteúdo do contrato.

Test.: Andre Fernandez, clérigo de missa (que assinou pela “vendedor a seu Rogo por ser molher e 
não saber asynar”) e [      ] Anes, porteiro e Bastiam Fernandez, pedreiro, morador em Santarém, 
moradores e estante na dita vila.
Tab.: Manuel d´Abreu, tabelião das notas por el Rei.  
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 12, Pergaminho 28.

1532.09.30
Carta de venda, entre particulares, de uma fracção de pomar.

Em Montemor, nas casas da morada de Isabell Diaz, mulher viúva, que são ao “poço das 
aventuras”, estando ela aí presente, logo disse que tem “hum pedaço de pomar de Re-
gadyo” que é “hum omem e meyo”, no termo da vila, em logo que se chama a “fomte 
da porinha e que parte com pomar de Dyoguo Vaaz, carpinteiro, e com vinha de Bras 
Rodryguez, “requeredor das sysas desta vjlla” e com vinha de Gaspar Gavjão, o qual seu 
pedaço de pomar tem direito a dois dias de água por semana (um dia à segunda-feira 
até à noite, e sexta-feira todo o dia). Disse que o herdou de seu pai já com o direito aos 
dois dias de água

Agora vendeu-o e outorgou a venda ao dito Bras Rodriguez e a Graçya Fernandez, sua 
mulher, moradores em Montemor, por dois mil e quinhentos e cinquenta reais brancos 
da moeda agora corrente, em paz e em salvo da sisa para ela vendedora. E logo ali re-
cebeu esse dinheiro “em tostões e vjmtes de prata”. Por esta carta de venda os meteu 
em posse e lhes garantiu a posse, sob pena de lhes pagar em dobro se a não defender, 
obrigando para isso todos os seus bens móveis e de raiz.
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Test.: Antonio Vogado e Andres Eannes “azedo” e Andre Fernandez “baluga” e mestre Duarte, “so-
rigião”, todos moradores em Montemor; o dito mestre Duarte assinou pela vendedora a seu rogo 
por não saber assinar.
Tab.: Rodrigu´Eannes.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 15, Pergaminho 61.
 

1532.10.29
Instrumento de encampação e emprazamento de vinha, foreira à igreja de Santa Maria 
dos Açougues.

Na igreja de Santa Maria dos Açougues, em presença do tabelião e das testemunhas 
ao diante escritas, sendo aí os honrados Andre Carvalho, vigário na dita vila, e Manuel 
Dordio de Crasto e Andre Afonso, clérigos de missa, e Joham Dias Freyre, beneficiados 
presentes na dita igreja, aí apareceu Ljanor Allvarez, mulher que foi de Tome Fernan-
dez,  e logo ela disse que trazia de prazo uma vinha foreira à dita igreja, em pessoas, 
de que pagava a eles, beneficiados, em cada ano, setenta e cinco reais, segundo forma 
do aforamento de que ela era a terceira pessoa; a vinha era ao Lagar dos Judeus, termo 
da vila, e partia com herdeiros de Garçya Lobo e com a vinha que foi do Baryga e com 
caminhos públicos. E ela, agora, por ser mulher velha e ter pouco de seu “em maneyra 
que nom podia pesuir a dita vinha”, nem a adubar nem lhe fazer nenhuma benfeitoria, 
como por seu aforamento era obrigada, ela punha a dita vinha nas mãos dos ditos bene-
ficiados e lha encampava sem mais nela ter nenhum direito nem domínio e a trespassava 
e punha nas mãos deles para dela fazerem o que quisessem como de coisa sua que era; 
e eles, vendo que isso era justo, lhe tomaram encampação da dita vinha e a houveram 
por desobrigada do aforamento e que fosse em paz.

E logo eles, beneficiados, em seu nome e em nome dos outros beneficiados ausentes, 
logo deram de prazo e emprazaram a dita vinha a Ruy Fernandez, hortelão e morador 
na vila, que presente estava, em três pessoas, sendo ele a primeira e por sua morte 
nomearia a segunda e a segunda nomearia a terceira; e por morte da terceira ficaria a 
vinha devoluta aos beneficiados com todas as benfeitorias; o foro e pensão era de cem 
reais em cada ano, pagos em dia de Natal, sendo a primeira paga em dia de Natal de 
1533. Trariam a vinha sempre em uma só pessoa, sem ser partida e a trariam sempre 
melhorada e não piorada e não a poderiam vender, trocar nem escambar, nem por ne-
nhuma via “enlear” (por alhear, passar a alheios) sem que primeiramente o fizessem sa-
ber aos beneficiados se eles a queriam de tanto por tanto e não a querendo eles, então, 
poderiam fazer dela o que quisessem com o encargo do seu foro e condições, contanto 
que não fosse a pessoa das defesas em direito, mas, sim, a pessoa que garantisse o foro 
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e condições do aforamento. Logo o meteram em posse; os beneficiados obrigaram, em 
cumprimento do contrato, as rendas dos seus benefícios, visto o aforamento ser em 
acrescentamento da renda de seus benefícios e proveito da dita igreja; o foreiro obrigou 
todos os seus bens, móveis e de raiz, havidos e por haver. Mandaram ser feito este ins-
trumento por todos outorgado e mandaram dar o trelado dele à igreja, em pergaminho, 
e outro ao foreiro. 

Test.: Lopo Diaz, vigário de Lavre; Diogo [      ] que assinou pela dita Lianor Allvarez, a seu rogo por 
não saber escrever, e Andre [      ], clérigos de missa, moradores na dita vila.
Tab.: [Manuel d´Abreu].
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 13, Pergaminho 136.

1533.11.17 
(Pergaminho com várias manchas que dificultam a decifração e com extenso rasgão na 
parte superior esquerda.)

Carta de venda de uma vinha foreira aos beneficiados da igreja de Santa Maria do Bispo.

Em Montemor, “dentro na Igreja de santa marja a nova da dicta vylla”, compareceram 
“os muyto omrados” Andre [Carvalho], clérigo de missa e vigário do senhor cardeal na 
dita vila, e Gyll Freyre, clérigo de missa, beneficiados presentes na dita igreja, estando aí 
também Andre Godynho e Innes Alvarez “caeira”, sua mulher, estes disseram que tinham 
uma vinha com oliveiras e outras árvores de fruto, na “[fyllgueira]”, termo desta vila, que 
parte com herdade das freiras do mosteiro desta vila (Santa Maria da Saudação) e com 
vinha de Luis Alvarez e com Luys Fernandez “calçudo” e com chão de Dyoguo Affonso “pe-
guado”. Pagavam aos beneficiados um foro anual de [“vynte” (?)] reais. Agora eles, ditos 
Andre Godynho e sua mulher, que eram a segunda pessoa do contrato, queriam vender 
essa vinha com suas árvores a Bertollameu [Dyaz] “callvo” e a Brytez Eannes, sua mulher, 
por dois mil e setecentos reais e como, segundo a forma da ordenação, o não podiam fazer 
sem primeiramente o fazerem saber aos beneficiados, pediam que lhes dessem licença 
para fazerem a dita venda pelo dito preço ou que a tomassem “tanto por tanto”. os be-
neficiados disseram que não queriam tomar a dita vinha e que davam licença para que a 
venda se fizesse. E logo os beneficiados disseram que “enovavam” o foro no dito Bertolla-
meu Dyaz e em sua mulher, em três pessoas sendo eles ambos a primeira; pagariam a eles, 
beneficiados, e aos seus parceiros ausentes e aos futuros beneficiados, “huma galynha em 
galynha sem mays pagarem outro dinheiro algum”.

1533.11.17: Pasta 9, Pergaminho 
14 referente a Sª. Mª. “a nova” 
(Sª. Mª. do Bispo).
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Logo o dito Andre Godynho e sua mulher venderam e outorgaram o dito bem. Todos 
aceitaram as condições expressas e foi dada posse aos novos foreiros. E o novo foreiro 
pagaria a carta de venda e instrumento de aforamento de que daria um exemplar aos 
beneficiados, para a dita igreja.

(No verso: “titullos as fazendas”; “titolos das fazendas e emprazamentos”; “Escriptura 
de venda de huma vinha desta Igreja que parte com herdade das freiras foreira aos 
Beneficiados em huma galinha”

Test.: Bertolameu Lopez, que assinou pela dita Innez Alvarez, “a seu Roguo por nam saber stpre-
ver”, e Afonso da Rosa e Bertollameu Alvarez, todos estes clérigos de missa; Lopo Gavyão. Todos 
eram moradores na dita vila.
Tab.: [Pero Lopez], escudeiro.
B.P.É., Pergaminhos avulsos, Pasta 9, Pergaminho 14.




