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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado pretende estudar e dar a conhecer o 

Tombo dos Bens do Concelho de Pombal datado de 1746, um documento 

inédito, que se encontra à guarda do Arquivo Municipal de Pombal. Este 

Tombo permaneceu incógnito durante anos às gentes de Pombal, porém 

aquando da intenção de construir um Arquivo Municipal e consequente 

candidatura ao PARAM, houve a necessidade de analisar e organizar a 

documentação dispersa pelo sótão dos Paços do Concelho, para execução de 

um inventário geral. O documento em causa, encontrado no meio do vasto 

acervo documental ali existente, acabaria por ficar descrito como Relação de 

Bens e Pessoas do Concelho de Pombal com a data de 1744.  

Embora o principal intuito desta dissertação se prenda com o estudo do Tombo 

dos Bens do Concelho de Pombal, após a sua transcrição e de acordo com as 

especificidades que originaram este documento, encetou-se uma análise da 

evolução das finanças municipais e da história administrativa intrínseca a esta 

fonte primordial. Seguidamente abordaram-se as questões codicológicas e 

paleográficas da obra. 

Cientes das possibilidades de estudo que se apresentavam e pretendendo que 

o mesmo fosse um contributo para um conhecimento mais aprofundado da vila 

de Pombal durante o século XVIII, com destaque para a sua organização 

geográfica e social, desenvolveu-se um capítulo dedicado ao levantamento da 

toponímia local, das propriedades e foros referenciados e da própria 

organização social. 

Por fim, e no decurso de toda a investigação desenvolvida o presente trabalho, 

apresentamos uma breve resenha monográfica de Pombal setecentista. 

 

Palavras chave: Pombal, Terças do Concelho, Finanças municipais; Século 

XVIII, Tombo dos Bens do Concelho; História Moderna, Arquivística. 
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ABSTRACT  

 

This dissertation aims to study and publicize the manuscriptof the properties of 

the Municipal Council of Pombal dated 1746, an unpublished document, which 

is deposited in the Municipal Archive of Pombal. This manuscript remained 

unknown for years to the people of Pombal, but when the intention to build a 

Municipal Archive and subsequent application PARAM, there was a need to 

review and organize documents scattered through the attic of City Hall, to 

execute a general inventory. The document in question, found in the middle of 

the vast collection of manuscripts would eventually be described as List of 

properties and people in the municipality of Pombal with the date 1744. 

Although the main objective of this dissertation was the study of this manuscript 

of the properties of the Municipal Council of Pombal, after transcription and 

according to the specifics that have originated this document, held an analysis 

of the evolution of municipal finance and administrative history intrinsic to this 

primary source. Then studied the issues codicologic and paleographic of the 

manuscript. 

Aware of the possibilities of study that offer and that can be a contribution to a 

deeper understanding of the village of Pombal during the eighteenth century, 

with particular reference to its geographical and social organization, has 

developed a chapter devoted to the survey of place names, properties and 

taxes and the social organization itself. 

Finally, and according with the course of all research undertaken this work, we 

present a brief monographic about Pombal in the eighteenth century. 

 

Keywords: Pombal; Municipal finances; eighteenth century; manuscripts of the 

properties of the Municipal Council of Pombal, Archivology, Modern History. 
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A centralização política e o reforço do aparelho administrativo central, que se 

intensificou no século XVIII, não correspondeu na verdade, a uma 

subordinação dos poderes periféricos diante dos poderes centrais, 

tradicionalmente dotados de uma grande margem de autonomia. O poder 

concelhio, geralmente dominado pelas elites locais, era amplo e manifestava-

se nos diversos níveis da vida local: administrativo, económico, político e 

judicial. Contudo, a esfera onde a autonomia dos concelhos parecia ser mais 

evidente, residia essencialmente na sua autonomia financeira face ao poder 

central. É de facto ao nível das finanças locais que se concretiza, na prática, o 

poder autónomo dos municípios, suportando as suas despesas, à custa das 

suas próprias receitas, competindo às Câmaras, por intermédio dos 

Vereadores, Tesoureiros e do Escrivão, a gestão e administração dos bens 

concelhios, sendo incumbência destes oficiais camarários o esforço por 

maximizar os rendimentos municipais.  

Porém, somente a manutenção de registos escritos, bem como a sua 

permanente actualização possibilitaria uma administração eficaz e, embora a 

prática já tivesse sido decretada ainda em finais do século XIV1, a falta de rigor 

e controlo com que se efectuava a gestão dos bens concelhios, prejudicava 

não só os respectivos concelhos, mas principalmente a coroa. 

Mas este esforço desenvolvido pelos sucessivos monarcas, com destaque 

para as Ordenações ou o Regimento dos Bens dos Concelhos, evidenciaram 

esta denúncia antiga sobre o estado da administração das rendas municipais, 

transparecendo a mesma generalizada infracção.  

O período final do reinado de D. João V, traduziu-se numa ruptura com a 

prosperidade que lhe era conhecida, conjuntura de crise no âmbito do 

comércio colonial, obrigando a um agravamento nas exigências fiscais, o que 

impôs um aumento e diversificação das receitas internas que passara a incidir, 

sobremodo, sobre os concelhos. Uma das principais receitas proveniente dos 

municípios era a chamada Terça Real que, como o seu próprio nome indica, 

constava na recolha, por parte da Coroa, de um terço da receita arrecadada 

pelas Câmaras: «De tempo antigo he ordenado, que das rendas que tem as 

Cidades, Villas, e Lugares, e Concelhos de nossos Reinos, se tome a terça 

                                                 
1 PEREIRA, Gabriel – Documentos históricos da cidade de Évora, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1998. p. 168. 
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parte para repairo dos muros e Castellos»2. Mas, «a grande diminuição e 

habatimento em que se achava o Rendimento das Terças do Concelho»3 

originou a que D. João V reagisse com a publicação do alvará de 15 de Julho 

de 1744, revogado por um outro alvará de 9 de Outubro de 1745, em que 

ordenava que se fizesse cumprir o pagamento das «pensoēs, ou foros, que 

agora lhes forem arbitrados (...) por louvados com intervençaõ, e assistencia 

dos Provedores das Comarcas (…) a que tambem ha de assistir o contratador 

das Terças(…)» e que «de todos estes afforamentos se faraõ Tombos», 

ficando os originais no Cartório da Câmara e sendo remetidas cópias ao 

«Conselho de minha Fazenda»4. 

Assim, no cumprimento da ordem régia, a Provedoria da Comarca de Leiria, na 

pessoa do seu Provedor, o Doutor Afonso da Silva, prontamente diligenciou 

para que se desse «a execução do ditto Alvará de Lei»5, dando origem ao 

Tombo dos Bens do Concelho de Pombal.  

A presente dissertação de mestrado pretendeu estudar e dar a conhecer este 

documento inédito, que se encontra à guarda do Arquivo Municipal de Pombal. 

Na verdade, motivou-nos, sobretudo, o desejo e a oportunidade de dar a 

conhecer este documento que, pela riqueza de conteúdo e amplitude de 

estudo que proporcionou, constitui uma preciosa e singular fonte de 

conhecimento sobre a Vila de Pombal no século XVIII. 

Quando nos propusemos estudar este documento anepígrafo, estávamos 

longe de cuidar onde o projecto então encetado nos poderia conduzir. Cientes 

da morosidade e complexidade que a análise e transcrição se afiguraria, 

principiou-se esta missão com ointuito de elaborar um estudo diplomático e 

paleográfico e daí constituir o ponto de partida para outros futuros trabalhos. 

Este documento permaneceu incógnito durante anos às gentes de Pombal, 

desconhecendo-se a sua existência, porém aquando da intenção de construir 

um Arquivo Municipal e consequente candidatura ao PARAM, houve a 

necessidade de recolher e organizar a documentação dispersa pelo sótão dos 

Paços do Concelho, para execução de um inventário geral. O documento em 

                                                 
2 Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXVII. 
3 AMP – Relação de Bens e Pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 4. 
4Ordenações e leys do reino de Portugal Ordenações e leys do reino de Portugal. Lisboa: Mosteiro de 
Vicente de Fóra, 1747. Vol. I, p. 359. 
5 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 3. 
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causa, encontrado no meio do vasto acervo documental ali existente 

(infelizmente muito danificado), acabaria por ficar descrito como Relação de 

Bens e Pessoas do Concelho de Pombal com a data de 1744. 

A informação com que este documento nos brindou no decurso da sua 

transcrição e análise, constitui um valioso conjunto organizado de descrições 

de propriedades, cujo pormenor, nos ofereceu múltiplas e detalhadas 

referências aos limites e confrontações das várias propriedades, ao valor e 

pagamento dos foros, assim como a determinados aspectos relacionados com 

os contratos enfitêuticos e seus intervenientes. Possibilitou uma leitura e 

reconstituição mais objectiva e precisa da distribuição geográfica das 

propriedades, toponímia e quadro social da Vila de Pombal da primeira metade 

do século XVIII6. 

Se a ventura nos possibilitou redescobrir o Tombo dos Bens do Concelho de 

Pombal datado de 1746, também cuidou de nos encaminhar recentemente 

para uma interessante referência ao mesmo Tombo, atestando constar na acta 

da sessão da Câmara Municipal de 26 de Outubro de 1859 o seu 

reaparecimento, contudo em 1954 já andava novamente desaparecido7. 

Debruçando-se este trabalho sobre um documento de arquivo, do qual se 

desconhecia a sua história administrativa e conteúdo, num primeiro processo, 

encetou-se a sua transcrição, para posterior análise que, após reconhecido o 

caminho a desbravar, prontamente se procurou efectuar uma cuidada e 

rigorosa revisão de literatura no sentido de compreender e contextualizar a 

origem e finalidade do documento em estudo. Esta primeira investigação 

incidiu principalmente sobre o imposto da terça do concelho e de seguida um 

estudo mais generalizado das finanças locais desde a origem do poder 

concelhio até aos alvarás que promulgaram a execução do Tombo dos Bens 

do Concelho, constituindo, assim, o primeiro capítulo. 

                                                 
6 Embora o espaço cronológico primordial da presente dissertação se centre em setecentos, optou-se por 
alargar a investigação desde aos finais do século XVII e a todo o século XVIII. Entendemos que, somente 
assim, a compreensão dos vários aspectos do tema podem ser compreendidos com mais acuidade. 
7 «É bastante rico o património municipal e mais o era outrora antes de serem vendidos ou aforados os 
enormes baldios do concelho. Não conseguimos, porém, mau grado nosso, encontrar o velho Tombo 
Municipal que andara perdido e vemos registado na acta da sessão da Câmara Municipal de 26-X-1859 
ter reaparecido. O seu destino estava porém traçado, pois se não en[con]tra, a menos que se ache em 
qualquer arquivo do Estado e fora das nossas vistas», No tempo dos nossos avós.Notícias de Pombal. 
Ano I, nº 22 (18 de Junho de 1954). 
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O segundo capítulo centra-se na apresentação do documento e consequente 

estudo diplomático e paleográfico. 

O terceiro capítulo incide exclusivamente no resultado da análise e tratamento 

da informação condensada no documento, tentando explorar ao máximo todo o 

conhecimento que o próprio documento nos ia possibilitando. Esta 

investigação incidiu particularmente sobre três vertentes: levantamento da 

toponímia local, das propriedades e foros referenciados e a sua organização 

social. Neste sentido e tendo em conta que a fonte primordial deste estudo 

constitui um documento específico, resultado da actividade fiscalizadora da 

coroa sobre a administração gravosa do concelho, propiciando uma imagem 

limitada e parcial, recorreu-se sempre que possível, a outras fontes e/ou 

estudos sobre Pombal, concentrando as nossas orientações na análise e 

contexto da vila de Pombal durante o século XVIII. Na recolha de informações 

sobre este tema, recorremos a diversas fontes, com primazia para documentos 

originais existentes no Arquivo Nacional Torre do Tombo, Arquivo da 

Universidade de Coimbra e Arquivo Distrital de Leiria.  

Fruto das investigações encetadas para o desenvolvimento do capítulo anterior 

e apercebendo-nos do volume e relevância da informação compilada, 

desenvolveu-se um quarto capítulo. Com este capítulo pretendeu-se, registar 

um contributo para o conhecimento de Pombal setecentista, onde as Memórias 

Paroquiais detiveram um papel preponderante, contudo nunca descurando as 

Corografias, Noticias Históricas ou demais estudos ou publicações produzidas 

durante o século XVIII. 

Por fim, depois de expormos a nossa investigação, apresentamos a conclusão, 

seguida das fontes manuscritas e a bibliografia que consultámos no decorrer 

da nossa investigação e no final do volume, a transcrição paleográfica do 

Tombo e os índices onomásticos e toponímicos elaborados. 



 
 
 

DO CASTELLATICO ÀS TERÇAS DO CONCELHO 
O PESO DO ESTADO NAS FINANÇAS MUNICIPAIS
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Se é verdade que as origens da vivência municipal se devem procurar séculos 

antes da outorga dos primeiros forais8, ainda antes de qualquer influência 

romana ou visigótica, certo é que grande parte dos nossos concelhos 

medievais se explica pela conjuntura da Reconquista. A recuperação do 

território perdido com as invasões muçulmanas levou a que os cristãos 

encetassem um sistemático movimento de reconquista, em que a presúria, por 

parte da monarquia, nobreza e ordens militares, e, paralelamente, algumas 

acções individuais consentidas, fomentassem a formação de uma malha 

organizativa local de homens livres que geriam por si os seus próprios 

interesses, restituindo assim, uma sociedade constituída por senhores e 

servos9. 

Ao lado dos coutos e honras cresciam assim comunidades rurais, em que os 

próprios senhores, para verem as suas terras povoadas ou arroteadas, 

concediam a um grupo de homens, fixados num determinado local, um contrato 

agrário colectivo - ad populandum (carta de povoamento) ou ad laborandum 

(carta de cultivo) – fixando as normas comuns de existência entre os 

beneficiados e estabelecia as suas relações para com o senhor. Uma das 

decorrências fundamentais dos traços desta organização social e política 

radicou na afirmação dos senhorios como pólos concorrenciais da monarquia, 

por partilharem com ela o espaço jurisdicional. 

Porém, ao longo dos séculos IX, X e XI assistimos ao desenvolvimento de 

múltiplos e diversos concelhos rurais, confinados aos limites de uma paróquia, 

que pelos laços religiosos reforçava a união comunitária, estruturalmente 

diferentes dos grandes concelhos urbanos, de complexa organização 

económica e administrativa. 

Os primeiros monarcas, segundo o exemplo de D. Sancho I, contemplaram nos 

seus testamentos com legados aos mosteiros, catedrais e colegiadas, entre 

outras instituições religiosas, propiciando um acentuado aumento das suas 

riquezas, a que os nobres e as classes populares imitaram com frequência. 

Porém, como se este aspecto não fosse por si razoável, de que resultou um 

                                                 
8 MERÊA, Paulo - Sobre as Origens do Concelho de Coimbra:Estudo Histórico-Jurídico, In: Revista 
Portuguesa de História. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1940. Tomo I, p. 68.  
9 MATTOSO, José – A ascensão da nobreza minhota na origem do Estado português.História, n.º 6, Abril, 
1979.p.45; RIBEIRO, Ângelo – História de Portugal, coord. José Hermano Saraiva, vol. 1: A formação do 
território – da Lusitânia ao alargamento do país, Matosinhos: Quidnovi, 2004, p. 40-41 



 10

significativo aumento das suas terras, foi-lhes permitida a cobrança dos 

dízimos. Este imposto era pesado e desigual, onerando a agricultura, uma vez 

que recaiam quase exclusivamente sobre os produtos da terra. Supõe-se que 

os dízimos foram trazidos pelos bispos franceses, que nos primeiros tempos da 

monarquia ocuparam algumas sés de Portugal; os primeiros indícios no 

território nacional remontam ao tempo do Conde D. Henrique generalizando-se 

nos meados do século XII. 

Paulatinamente, foram-se dando passos no sentido de reconhecer ou conceder 

formalmente às comunidades efectiva capacidade de autogoverno, mas 

somente em finais do século XI assistimos ao reconhecimento oficial dos 

governos autónomos, com as primeiras cartas de foral10, que constituíam a 

base do sistema legal português, muitas vezes outorgadas por donatários, 

senhores ou pelas próprias ordens militares religiosas11. Já no século XII esta 

tendência crescente conduziu à emergência de concelhos plenamente 

desenvolvidos, com órgãos próprios para garantir a administração local e o 

exercício da justiça. A intervenção da monarquia foi determinante nesse 

fenómeno, em particular nas regiões fronteiriças, onde a cedência e o 

reconhecimento da efectiva autonomia local foi utilizada como instrumento de 

incentivo à fixação de populações. Multiplicaram-se os concelhos mas também 

a influência senhorial, se tivermos em conta que os forais fixavam o pagamento 

de vários direitos senhoriais, como expressão do vínculo de domínio exercido 

pela entidade instituidora.  

Contudo, para garantir auxílios militares e financeiros, o rei tinha 

constantemente de doar novos senhorios à nobreza e coutar terras da Igreja, 

reforçando o enorme poderio terratenente e jurisdicional dos privilegiados, 

contrapunha, fomentando a expansão dos concelhos, directamente 

dependentes da Coroa e seus apoiantes. E se adquiria poder, não menos 

ganhava riqueza. Ao assenhorear-se dos concelhos, sobretudo dos mais 

urbanizados e desenvolvidos economicamente, o monarca estava a apropriar-

                                                 
10«[…] o diploma concedido pelo rei, ou por um senhor laico ou eclesiástico, a determinada terra, 
contendo normas que disciplinam as relações dos seus povoadores ou habitantes entre si e destes com a 
entidade outorgante» e que «por via de regra, os seus preceitos referem-se às seguintes matérias: 
liberdades e garantias das pessoas e dos bens dos povoadores; impostos e tributos […]» cf. COSTA, 
Mário Júlio de Almeida, «Forais», in: SERRÃO, Joel - Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria 
Figueirinhas, 1975. Vol. III,p. 55-57. 
11 Como é o caso concreto de Pombal, em que o seu primeiro Foral foi atribuído em 1174 por Gualdim 
Pais, grão-mestre da Ordem do Templo. 
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se de novos e avultados réditos que lhe permitiam consolidar a governança 

interna e perseverar a sua política expansionista. 

Porém, esta intervenção régia, acabaria por ter repercussões na própria 

actuação dos senhores que viviam em coutos, honras ou terras privilegiadas, 

que com o intuito de recrutar homens para a guerra, ou para o cultivodos 

campos, e arrecadar rendimentos certos, concederam análogas regalias aos 

exploradores das suas terras. E os aforamentos colectivos ou até cartas de 

foral, dirigidas a comunidades rurais mas também urbanas, passaram assim a 

sair das mãos dos fidalgos e clérigos.  

Inicialmente, nos primórdios da monarquia, as receitas reais provinham 

essencialmente dos bens da coroa, dos rendimentos das terras conquistadas e 

daquelas que a coroa herdava, por direito de maninhadego ou maninhado, dos 

vassalos falecidos sem descendência, bem como dos tributos decorrentes das 

concessões foraleiras12 - ainda que na maioria das vezes este tributo seria 

pago em géneros13 ou em serviços, como é o caso do castellatico14 - para a 

reparação dos castelos-, e da parte que competia ao rei nas conquistas feitas 

ao inimigo15. 

Neste contexto, a tributação da terra não adquiria somente o significado 

económico e financeiro; os aspectos de ordem social e política que a reveste 

não são menos interessantes. Com efeito, esta fonte de rendimento era 

severamente disputada pelos reis, pelo clero e pela nobreza. Daqui provieram 

as lutas e os abusos que deram lugar ao desenvolvimento dos municípios, 

como forma de reacção contra os privilégios das classes privilegiadas. 

O clero e a nobreza eram isentos do imposto sobre a propriedade e de 

quaisquer outros impostos directos, que estas classes julgavam afrontosos. E 

                                                 
12 Os tributos eram múltiplos e de diversa índole, desde os prediais, como a jugada, aos militares, como o 
quinto dos despojos, até aos que incidiam sobre a circulação e a venda dos produtos, como a portagem, 
peagem, açougagem e alcavala, entre outros, pois o rol da tributação é, em certos forais, extensíssimo. 
13 Como se pode observar no Foral atribuído a Pombal em 1174: «De uino et lino dent octauam partem» 
[De vinho e de linho dêem a oitava parte], ANTT – Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, 362. 
14 Era uma contribuição que os vassalos pagavam, anualmente, para a fábrica, ou reparação do castelo, 
ou castelos do respectivo território. Era um direito real, afixo à coroa, que se pagava a dinheiro, quando o 
trabalho corporal nas obras militares não era preciso. Expulsos os Mouros e inutilizados inúmeros 
castelos, este tributo foi reservado para refazer ou construir de novo as praças, que ficavam nas fronteiras 
do reino. Posteriormente foi substituído pelas terças do concelho. 
15 Como se pode observar no Foral atribuído a Pombal em 1174: «Et de preda de fossado non detis nisi 
ad zagam duas partes et uobis remaneant due» [E que não deis ao Adail – oficial de guerra, a quem 
pertencia guiar e conduzir o exército por veredas e caminhos ocultos e não trilhados –, da presa de 
fossado, senão duas partes, ficando duas para vós] cf. VITERBO, Joaquim de Santa Rosa de – Elucidário 
das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se 
ignoram. 2ª Edição, Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1865. Tomo primeiro: A-F, s.v. Adail. 
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assim, em relação a esta categoria de impostos, os contribuintes eram 

precisamente aqueles que possuíam menos rendimentos. Os impostos que 

atingiram o movimento comercial, entravando-o, eram, de um modo genérico, 

os que recaíam sobre as vendas, sobre os mercados e feiras e aqueles que se 

cobravam sob a forma de peagens e portagens. 

O desenvolvimento crescente de certos sectores económicos, as mutações 

políticas e sociais que se vão operando ao longo dos séculos XIV e XV e a 

complexidade crescente da máquina administrativa e judicial obrigaram, 

inevitavelmente, a transformações. Dos municípios, que não eram mais 

alfobres de guerreiros – terminada que estava a Reconquista e consolidado já 

o poder da aristocracia concelhia pela riqueza e exercício de cargos -, 

pretendia a Coroa ingressos para o erário régio e governantes que actuassem 

no quadro concertado de toda a administração de um reino. Os monarcas 

aproveitavam-se dos períodos de paz, em que menos necessitavam do apoio 

dos privilegiados, para lhes cercear liberdades, proibindo-lhes o aumento de 

bens e restringindo-lhes as jurisdições.  

O reforço da autoridade central do rei contra a autonomia senhorial e municipal 

foi talvez o principal aspecto da evolução política e administrativa durante os 

reinados de Afonso III (1248-1279), D. Dinis (1279-1325) e D. Afonso IV (1325-

1357). Este reforço da autoridade central do rei começara ainda durante a 

primeira metade do século XIII com as chamadas confirmações, que 

consistiram na verificação sistemática das bases legais das situações das 

terras senhoriais. Este processo conduziu, naturalmente, à confirmação da 

grande maioria das possessões senhoriais, mas permitiu ao rei reclamar e 

exercer algum controlo sobre a administração local exercida pelos senhores 

feudais16. 

Para levar a cabo este controlo tanto nas terras senhoriais como nos 

concelhos, o reino foi dividido durante a primeira metade do século XIV em seis 

províncias, a saber: Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, 

Entre Tejo e Guadiana e Algarve. Para cada uma das províncias era nomeado 

um corregedor para controlar o funcionamento dos tribunais locais e da 

administração local. Durante o segundo quartel do século XIV, o rei foi ainda 

                                                 
16 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor – D. Dinis. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006. (Reis de 
Portugal), p. 94 e 140. 
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mais longe, tentando substituir os juízes eleitos pelos concelhos – os 

chamados juízes ordinários – por funcionários nomeados para esse efeito – os 

chamados juízes de fora. Ao mesmo tempo, existiu uma tendência, tanto nas 

terras senhoriais como nos concelhos, para organizar os tribunais locais e a 

administração local numa base de pequenos conselhos que substituíram as 

tradicionais assembleias constituídas por todos os homens livres. 

Ainda com D. Afonso III, iniciou-se uma nova era de desenvolvimento para a 

economia nacional. Foi no reinado deste monarca, nas cortes que se 

realizaram em 1254, que os procuradores dos concelhos tomaram assento pela 

primeira vez. Dos homens bons saíam os procuradores que os concelhos 

enviavam às cortes. O seu número variava, mas, em regra, eram dois, contudo, 

nem todos os concelhos tinham esta faculdade, que dependia, segundo 

parece, de uma concessão régia. As cortes ocupavam-se principalmente da 

fiscalidade da moeda, do lançamento de impostos e das relações com os 

outros países. Não tinham um carácter deliberativo senão excepcionalmente, 

mas, ainda assim, as suas resoluções só podiam valer como lei quando 

sancionadas pelo rei. De um modo geral, as suas funções limitavam-se à 

exposição dos seus agravos e ao pedido de providências e quando muito, 

permitiam-se dar conselhos ao soberano. Foi ainda no reinado de D. Afonso III 

que se lançou um tributo sobre os bens de todos os habitantes do reino cujo 

rendimento anual, por agregado familiar, fosse superior a 10 libras17. 

Já no reinado de D. Dinis, foram publicadas as famosas leis da 

desamortização, proibindo aos clérigos e ordens religiosas a compra ou 

aquisição por herança de bens de raiz (que automaticamente ficavam imunes e 

isentas de tributação), determinando que, no prazo de um ano, alienassem as 

que haviam sido adquiridas ilegalmente. As leis da desamortização foram 

extremamente benéficas para a agricultura, para a fixação e desenvolvimento 

da população e ainda para o aumentodos réditos da coroa, atendendo a que os 

bens do clero, como os dos nobres, não estavam sujeitos ao pagamento de 

impostos. Estas leis foram rigidamente cumpridas durante o reinado de D. Dinis 

que, simultaneamente, consistiam num golpe decisivo na influência do clero. 

Contudo, a tolerância dos seus sucessores deu lugar a que elas fossem 

                                                 
17 VENTURA, Leontina – D. Afonso III. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006. (Reis de Portugal), pp. 95-
133. 
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sofismadas em proveito do clero, mesmo depois de confirmadas por D. 

Fernando18. 

No que concerne ao sistema legal, os forais continuaram a ser a base do 

sistema legal português, embora a política de centralização tenha gerado um 

número cada vez maior de leis gerais estatuídas pelos reis. Porém não houve 

mudanças fundamentais nos sistemas fiscais senhorial, da Igreja ou do Estado, 

entre meados do século XIII e meados do século XIV. De facto, houve 

aumentos dos rendimentos arrecadados por qualquer dos sistemas, uma 

consequência apenas do crescimento económico e demográfico. 

Os esforços para uma centralização legal e administrativa não pararam durante 

a segunda metade do século XIV e o século XV. O principal facto que deve ser 

mencionado neste campo durante este período é a organização da primeira 

compilação da legislação geral portuguesa – as Ordenações Afonsinas19. Esta 

compilação, que deveria substituir todas as leis anteriores nos tribunais civis 

(não nos tribunais eclesiásticos, nos quais a lei canónica sempre prevalecia) foi 

preparada durante o segundo quartel do século XV e promulgada em 1454. 

Também ao nível do sistema fiscal do Estado houve mudanças fundamentais. 

As consequências monetárias desastrosas das três guerras anteriores com 

Castela (1369-1371, 1372, 1381-1383) levaram as Cortes a aceitar, em 1385, a 

introdução do primeiro imposto geral português para financiar a quarta guerra 

então em curso. Este imposto foi chamado sisa. Era um imposto que incidia 

sobre todas as transacções de bens de consumo e de capital e que já existia 

na maior parte dos concelhos como um imposto local. 

Convergiram assim, no século XIV, as tendências centralizadoras impostas 

pelo poder central com as medidas adoptadas localmente pelos municípios 

para responder, de uma forma mais cabal e imediata, aos problemas 

ocasionados por esta nova conjuntura. As leis gerais sobrepunham-se, em 

grande parte, aos costumes locais e a máquina da administração pública tentou 

                                                 
18 PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor – D. Dinis. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2006. (Reis de 
Portugal), pp. 88-94. 
19 De salientar a preocupação apresentada nesta legislação com a boa arrecadação dos bens dos 
concelho, tendo os vereadores por obrigação «veer, e saber, e requerer todollos beēs do Concelho, assy 
propriedades, e herdades, cazas, foros, se som aproveitados, como devem, e os que acharem mal 
aproveitados, fazellos adubar, e correger» e mais objectivamente, no intuito de reprimir os abusos 
acometidos pelos senhores locais «as que viirem, que nom he prol do Concelho de se rematarem, 
mandallas correger, e colher para o Concelho, e poer em ellas boõs requeredores, e recadadores, e 
fazellas viir a boa recadaçaõ», Ordenações Afonsinas. Livro I. Tit. XXVII. 
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burocratizar-se e reorganizar-se a partir do governo central, prolongando o 

poder soberano em todo o reino. A Coroa passou a supervisionar a justiça 

municipal e a actividade dos seus funcionários através dos corregedores. O 

poder do corregedor desmultiplicou-se em diversas funções: inspeccionar a 

justiça e vereação e o zelo dos magistrados locais e funcionários régios; julgar 

os feitos que envolvessem privilegiados; supervisionar a eleição dos oficiais 

concelhios; conhecer as rendas municipais e dos problemas internos das 

localidades, desde o abastecimento e mão-de-obra assalariada até ao 

aproveitamento dos bens comuns e estado dos castelos, construções de 

defesa e prisões. 

No século XV assistiu-se a uma recuperação gradual da actividade económica 

ligada à simultânea recuperação demográfica. A expansão territorial para a 

Madeira, os Açores e Marrocos e o estabelecimento de relações comerciais 

regulares com a costa ocidental de África foram os sinais mais notáveis desta 

recuperação económica. 

A reforma dos forais foi sem dúvida uma das medidas mais importantes do 

reinado de D. Manuel. O soberano entregou o estudo dos forais a uma 

comissão e convocou em 1499 os procuradores de todas as comarcas do reino 

para acordarem com alguns dos seus ministros o valor em moeda corrente das 

antigas moedas, que figuravam nos forais, reproduzindo depois numa lei o 

acordo efectuado pela forma indicada. Ordenou previamente que se reunissem 

no original em todas as cidades, vilas e aldeias os costumes, actos e 

documentos dos arquivos e que se redigissem novos forais, isentos dos vícios 

e abusos, que se tinham introduzido com o tempo nos antigos. 

Nesta reforma dos forais, as regras processuais e penais desapareceram dos 

seus textos, foram abolidos os serviços pessoais aos senhores e os forais 

passaram a incluir apenas as regras sobre a administração local e sobre os 

impostos senhoriais. No que respeita à administração periférica, todos os 

territórios senhoriais e concelhos existentes tornaram-se concelhos com o 

mesmo tipo de assembleias locais. No que respeita aos impostos senhoriais, 

continuaram a ser pagos, tanto em espécie, como em dinheiro, aos anteriores 

senhores dos territórios senhoriais, ou ao rei no caso dos antigos concelhos. 

A reforma dos forais foi de facto um cerceamento da independência municipal 

no que ela tinha de mais importante, sem vantagem alguma para a agricultura, 
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visto que as terras continuavam a ser oneradas de numerosos impostos e, 

entre eles, os dízimos ou décima eclesiástica, as décimas seculares, o imposto 

directo proporcional da jugada, lutuosa, terradego, montático e outros. Porém, 

os novos forais não modificaram o sistema das leis enfitêuticas consagradas 

nas Ordenações Afonsinas, mantendo os emprazamentos e os aforamentos. 

À reforma dos forais seguiu-se uma nova compilação geral das leis – as 

Ordenações Manuelinas – promulgadas em 1521 e pela introdução de um 

esquema geral de serviço militar. O serviço militar tornou-se devido apenas ao 

rei: todos os súbditos adultos masculinos com capacidade física ficaram 

sujeitos ao serviço militar; todos os anos cada concelho fornecia uns quantos 

mancebos para o exército regular; os demais eram alistados numa milícia local: 

as ordenanças. 

O crescimento da população e a reforma do sistema administrativo implicaram 

um aumento do número de comarcas. As seis províncias do século XIV (às 

quais há que juntar a Madeira e os Açores) tornaram-se apenas circunscrições 

militares e foram divididas para fins administrativos num número crescente de 

comarcas (cerca de 30 em finais do século XVI). 

Entre os finais do século XV e os finais do século XVI, conheceram-se algumas 

mudanças relativamente significativas ao nível dos sistemas fiscais, mais 

propriamente no que concerne ao pagamento das sisas. Com D. Manuel, o 

clero, o mais privilegiado dos estados, granjeou uma real benesse, isentando-o 

parcialmente no pagamento das sisas. Por sua vez, como resultado de 

sucessivas queixas, redobradas nas cortes de Torres Novas em 1525, o rei 

decidiu encabeçar as sisas, transformando-as num quantitativo fixo, 

arrecadado pelos concelhos20. 

Contudo a participação nos encargos da política imperial dos Habsburgos 

significou, entretanto, altos gastos militares, quer ordinários, quer 

extraordinários, os quais fizeram com que os saldos negativos nas contas 

públicas se tornassem endémicos. O aumento da dívida pública foi uma 

consequência inevitável deste processo. E assim, no ano de 1634, houve uma 

tentativa de melhorar a situação das contas públicas através da introdução no 

sistema fiscal do Estado de um novo imposto, designado real d’água. Tratava-

                                                 
20 COELHO, Maria Helena da Cruz; MAGALHÃES, Joaquim Romero - O poder concelhio, das origens às 
Cortes Constituintes: Notas de história social. Coimbra: CEFA, 1986. 
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se de um imposto geral de consumo sobre o vinho e a carne, que já existia em 

alguns concelhos com o fim explícito de financiar obras para o abastecimento 

de água aos centros urbanos, finalidade que explica o seu nome21. 

Ainda durante o domínio castelhano, teve lugar uma nova compilação geral das 

leis – as Ordenações Filipinas - que embora prontas desde 1595, só entrariam 

em vigor no reinado do seu sucessor Filipe II, por lei de 11 de Janeiro de 1603. 

Esta nova compilação jurídica pouco se afastou dos propósitos tradicionalistas 

das suas antecessoras. Surgindo no seguimento da necessidade da reforma 

das Ordenações Manuelinas e de uma outra produção legislativa, reunida por 

Duarte Nunes de Leão na Colecção de Leis Extravagantes22. Deste modo, 

estas Ordenações representavam um progresso sob o ponto de vista jurídico, 

mas não vieram introduzir modificação sensível na fisionomia económica do 

reino. 

Porém, no século XVII acabaria por se assistir à implementação de uma nova 

tributação para o sistema fiscal do Estado. Passado um ano da Restauração 

surgiu um novo imposto geral sobre rendimentos, legitimado como forma de 

subsidiar as guerras de aclamação. O imposto em causa, a décima, que, não 

obstante a sua origem, se manteria até ao período liberal, serviu para o 

financiamento das despesas militares, através de sucessivas variações da taxa 

de incidência, compensando flutuações negativas havidas nas principais 

receitas derivadas do império e das alfândegas externas. Mais uma vez, como 

acontecera com a introdução da sisa, e à semelhança do que sucedia em 

outros Estados europeus, era mais uma inovação fiscal que ocorria em período 

de guerra. Todavia a fixação dos quantitativos a pagar, na falta de uma 

burocracia suficientemente desconcentrada e conhecedora, também teve de 

ser entregue às câmaras. E isto apesar da lei prever que a fixação desses 

quantitativos fosse feita por magistrados. 

Pelo que respeita à justiça, à fiscalidade e à guerra, as velhas realidades 

medievais subsistiam ainda aqui e ali, no interior da malha concelhia, quando 

os direitos dos donatários e os privilégios senhoriais persistiam. Por exemplo, 

                                                 
21 CÔRREA, Francisco António – História Económica de Portugal, Lisboa: Tip. Empresa Nacional de 
Publicidade, 1929.p. 259. 
22LEÃO, Duarte Nunes de – Leis extravagantes collegidas e relatadas pelo licenciado Duarte Nunez de 
Liam per mandado do muito alto & muito poderoso Rei Dom Sebastiam nosso Senhor. Lisboa: per 
Antonio Gonçaluez, 1569. 
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na fiscalidade com populações que ainda pagavam direitos senhoriais para 

além dos impostos gerais de lançamento régio. 

Mas a Coroa constatava a vantagem de pôr ao seu serviço a rede concelhia, 

de certo modo “uniformizada” com as Ordenações do Reino e com a 

concessão dos revistos forais novos. E delegou nela alguns dos seus poderes, 

pelo menos quanto à execução prática, como foi o caso da cobrança de 

impostos. 

Assim, pelas Ordenações Filipinas foi confirmado o papel que os Vereadores, 

Tesoureiro e Escrivão detinham na gestão e administração dos bens 

concelhios. Podendo-se ler que aos Vereadores competia «saber, e ver, e 

requerer todos os bens do Concelho, como são propriedades, herdades, casas 

e foros, se são aproveitados, como devem. E os que acharem mal 

aproveitados, fa-los-hão aproveitar e concertar»23, bem como a boa 

fiscalização das «possessões, servidões, caminhos, ou rocios do Concelho […] 

emalheados» ou se as pessoas indevidamente aumentavam «os vallados de 

suas herdades, e com elles tomam dos caminhos e servidões dos Concelhos 

alguma parte», e se assim sucedesse, fazendo-as «recolher para o 

Concelho»24. Por sua vez, ao Tesoureiro do Concelho competia «receber todas 

as rendas do Concelho, e ha de fazer as despesas, que pelos Vereadores 

forem mandar fazer», como «arrecadar a terça, que a Nós [Rei] pertence, assi 

como arrecadam as que ao Concelho ficam», entre outras competências25. Na 

administração financeira do Concelho participava também o Escrivão da 

Câmara que tinha a função de registar todas as entradas e saídas de dinheiro 

do cofre da Câmara, como se pode também constatar pelas Ordenações «fará 

em cada hum anno livro da receita de todo o que as rendas do Concelho 

renderem, pondo cada huma renda sobre si, e a quem he arrendada, e por 

quanto preço […] e em outra parte deste livro porá todas as despesas, que fizer 

o Thesoureiro, ou quem o tal cargo servir. As quaes despesas assentará pelo 

miúdo, bem declaradas, em maneira, que sempre se possa tomar a conta 

dellas»26. 

                                                 
23Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXVI. 
24Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXVI. 
25Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXX. 
26Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXXI. 
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A capital importância de que a boa administração e arrecadação dos bens 

concelhios detinha nas preocupações régias residia, sobremodo, no facto de a 

terça parte dos proveitos municipais reverterem para a Coroa, a já referenciada 

Terça dos Concelhos, inscrita nas Ordenações. Por conseguinte é natural a 

importância relevada nas Ordenações Filipinas aos Provedores da Comarca27. 

Estes magistrados de delegação régia detinham, sobre a sua jurisdição, o 

controlo e vigilância na área dos bens da Coroa e das finanças municipais.  

Por conseguinte, o primeiro e principal cuidado do Provedor seria o de garantir 

a justa e segura arrecadação das terças régias em tempo adequado e nos 

valores correctos. Por isso, era mandatado para, anualmente, mandar «aos 

Scrivães das Cameras, que lhes mostrem os livros dos arrendamentos dos 

bens e cousas do Concelho, e per elles tomarão conta do que renderam» e 

obrigar o Tesoureiro municipal a entregar ao recebedor das terças o que a elas 

pertencesse. O peso que o legislador conferia a esta obrigação estava 

subentendido na pena cominada ao Provedor, isto é, no caso de a arrecadação 

se perder por sua negligência, seria compelido pelos seus superiores 

hierárquicos (os Desembargadores do Paço) a «pagal-a de sua casa». Mas, 

para além disso, deveria fiscalizar o uso que se fazia dos restantes dois terços 

dos dinheiros concelhios28. 

Esta preocupação fez com que, pouco tempo depois, fosse redigido o 

“Regimento dos Bens dos Concelhos”, aprovado em 5 de Maio de 1612, 

tentando impedir os abusos que se faziam sentir um pouco por todo o reino, em 

que muitas propriedades se encontravam sonegadas, não sendo arrecadada a 

respectiva renda e, consequentemente, concorrer para o definhar da Terça que 

ao rei pertencia. Como consequência, foram previstos mecanismos no sentido 

de reforçar a sua vigilância, obrigando ao pagamento adiantado das rendas 

concelhias, diligenciando para que ninguém fosse excluído das coimas, ou 

seja, das multas impostas pelos almotacés, juízes de vintena e rendeiros do 

verde. 

Como se tem constatado, a centralização política e reforço do aparelho 

administrativo central que se intensificou, não correspondeu na verdade, a uma 

                                                 
27Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXXII. 
28 FONSECA, Fernando Taveira da (coord.) – O Poder local em tempo de globalização: uma história e um 
futuro. Coimbra: Imprensa da Universidade, CEFA, 2005, p. 79-82; VIDIGAL, Luís - O municipalismo em 
Portugal no século XVIII. Lisboa: Livros Horizonte, 1989; Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXXII.   
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subordinação dos poderes periféricos diante dos poderes centrais, 

tradicionalmente dotados de uma grande margem de autonomia. A esfera onde 

a autonomia dos concelhos parece ter sido mais evidente reside 

fundamentalmente na sua autonomia financeira face ao poder central29. A partir 

de finais do século XVI, com notório fortalecimento durante o século XVIII, terá 

começado a desenhar-se, com maior clareza, uma tendência oligárquica no 

seio do poder local. Começou a cristalizar-se definitivamente o grupo social da 

gente nobre da governança ou, mais simplificadamente, nobres e nobreza. 

Estas elites de poder, normalmente apareciam “rotuladas” como das pessoas 

principais da vila, tendo servido de vereadores, assim como seus pais, de boa 

cristandade e costumes. Poderosos económica e socialmente, tendiam a ligar-

se entre si por estreitos laços familiares, assumindo nas vereações um carácter 

verdadeiramente dinástico. De facto, foi o poder central, através da sua 

legislação regulamentadora dos actos eleitorais camarários produzida pós-

Ordenações que impôs condições de acesso às vereações muito selectivas e 

elitistas30. 

Esta tendência centralizadora da governança concelhia nas elites locais veio 

acentuar uma denúncia já antiga, a que muitas leis quiseram pôr cobro, como 

se constatou nas Ordenações e concretamente com o Regimento dos Bens 

dos Concelhos, sobre o estado da administração das rendas municipais e do 

aproveitamento, por parte dos homens nobres das governança, da sua 

posição, para se apossarem dos bens próprios dos concelhos. Mas esta 

persistência régia significou idêntica generalizada infracção. Estas oligarquias 

locais dirigentes usavam e abusavam desta sua real autonomia e do 

distanciamento em relação ao Poder central31. A principal fatia da renda 

municipal dirigia-se ao pagamento da terça régia que, se do ponto do Erário e 

das Finanças Públicas se tratava de uma renda pouco significativa, encarada 

                                                 
29 FERNANDES, Paulo Jorge da Silva – Elites locais e poder municipal: do Antigo Regime ao liberalismo. 
Análise Social, vol. XLI, 2006, n.178, pp. 55-73. 
30 LOURENÇO, Maria Paula Marçal – «Estado e Poderes». In: SERRÃO, Joel; MARQUES, António 
Henrique de Oliveira, dir. - Nova História de Portugal, Vol. VII: Portugal da Paz da Restauração ao Ouro 
do Brasil. Lisboa: Editorial Presença, 2001, p. 17-89. 
31 CAPELA, José Viriato – O Minho e os seus municípios: Estudos Económico-administrativos sobre o 
município português nos horizontes da reforma liberal. Braga: Universidade do Minho, 1995, pp. 120-126; 
COELHO, Maria Helena da Cruz; MAGALHÃES, Joaquim Romero - O poder concelhio, das origens às 
Cortes Constituintes: Notas de história social. Coimbra: CEFA, 1986, p. 70; REIS, Maria de Fátima - 
Santarém no tempo de D. João V: administração, Sociedade e Cultura. Lisboa: Edições Colibri, 2005. 
p.25-31. 
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do lado da Fazenda municipal significava uma contribuição elevadíssima de 1/3 

do total da sua receita, que, aliás, analisada a sua proporcionalidade, se 

tornaria mais pesada quanto maior fosse o provento arrecadado!  

Se o ouro brasileiro alegrou e estabilizou os primeiros anos do reinado de D. 

João V, o período final do seu reinado traduziu-se numa ruptura com essa 

prosperidade. O período de crise no âmbito do comércio colonial obrigou ao 

agravamento das exigências fiscais e impôs um aumento e diversificação das 

receitas internas que passaram a incidir, sobremodo, sobre os concelhos. Uma 

das principais receitas proveniente dos municípios seria então a já mencionada 

Terça Real que, como o seu próprio nome indica, constava na recolha, por 

parte da Coroa, de um terço da receita arrecadada pelas Câmaras: «De tempo 

antigo he ordenado, que das rendas que tem as Cidades, Villas, e Lugares, e 

Concelhos de nossos Reinos, se tome a terça parte para repairo dos muros e 

Castellos»32. Mas, «a grande diminuição e habatimento em que se achava o 

Rendimento das Terças do Concelho» originou a que D. João V reagisse com a 

publicação do alvará de 15 de Julho de 1744, mandando proceder à 

elaboração dos tombos33 dos bens dos concelhos e à restituição dos que 

andassem alheados, em benefício da arrecadação da terça para a despesa da 

reparação dos muros, castelos e defesa do reino. Posto que a «má 

administração, que os Officiaes das Cameras fazem dos bens, e rendas delles 

[…] arrendando-os por diminutos preços a pessoas poderosas, parentes, e 

amigos dos mesmos Officiaes, e tomando para si […] a titulo de propinas, que 

lhes naõ saõ concedidas, nem fazendo as condemnaçoēs, e coimas nos 

varejos, e corridas, que devem fazer»34.  

O empreendimento do disposto neste alvará de 1744 causou «grande 

embaraço, e perturbaçaõ […] aos Povos deste Reyno» pelo «excesso, e má 

intelligencia» com que os funcionários régios deram execução à lei, mas 

também pelo prejuízo causado às pessoas que ficaram obrigadas à restituição 

                                                 
32Ordenações e leys do reino de Portugal Ordenações e leys do reino de Portugal. Lisboa: Mosteiro de 
Vicente de Fóra, 1747. Vol. I, p. 124. 
33 Inventário autêntico dos bens e terras de uma instituição ou pessoa, com indicação das suas medições, 
confrontações e demarcações e valor de rendas. 
34Alvará de 15 de Janeiro de 1744 traslado no Tombo dos Bens do Concelho de Pombal – obra em 
análise. cf. Ordenações e leys do reino de Portugal. Lisboa: Mosteiro de Vicente de Fóra, 1747. Vol. I, p. 
357. 
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de bens do concelho, sendo que alguns já se achavam cultivados «pelo 

cuidado, e despesa das mesmas partes»35.  

Em consideração a estes «embaraços» causados às pessoas que possuíam 

«bens de Terras Sesmarias, Mattos, baldios ou qualquer outra propriedade», D. 

João V revogou a sua deliberação concernente à restituição aos concelhos dos 

bens usurpados e permitiu aos proprietários «sem titulo legitimo» desses bens 

a legalização da sua situação através da realização de contratos de aforamento 

e ao pagamento «das pensoēs, ou foros, que agora lhes forem arbitrados», 

cujo arbítrio seria efectuado por louvados com a intervenção e assistência dos 

Provedores das Comarcas, a que também assistiria o contratador das Terças. 

De todos estes novos aforamentos, onde se registavam também as 

confrontações e respectivos proprietários dos bens, seriam feitos os tombos, 

«cada hum na sua Comarca […] ficando os originaes no Cartorio de cada huma 

das ditas Camaras […] e destes viraõ cópias remettidas ao Conselho de minha 

Fazenda»36. 

                                                 
35Alvará de 26 de Outubro de 1745 traslado no Tombo dos Bens do Concelho de Pombal – obra em 
análise. cf. Ordenações e leys do reino de Portugal. Lisboa: Mosteiro de Vicente de Fóra, 1747. Vol. I, p. 
359; cf. NETO, Maria Margarida Sobral - «Uma provisão sobre foros e baldios: problemas referentes a 
terras de «logradouro comum» na região de Coimbra». Revista de História Económica e Social, nº 14, 
1984, p. 91-101; cf. REIS, Maria de Fátima - Santarém no tempo de D. João V: administração, Sociedade 
e Cultura. Lisboa: Edições Colibri, 2005, p.25-31. 
36Ordenações e leys do reino de Portugal. Lisboa: Mosteiro de Vicente de Fóra, 1747. Vol. I, p. 359. 
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Se houve concelhos onde o estatuído na legislação joanina de 1744 e 1745 

demorou na sua observância, o mesmo não se pode aferir do concelho de 

Pombal, no qual a Provedoria da Comarca de Leiria prontamente diligenciou 

para que se desse «a execução do ditto Alvará de Lei» sobre a «aRecadação 

das Pessoas e Bens dos Concelhos»37. 
Deste modo, em virtude da ordem régia de D. João V, que instituiu a obrigação 

de criação de tombos por cada concelho, por incumbência do Provedor da 

Comarca, foi produzido este documento que agora aqui apresentamos. Este 

documento, pelo detalhe e riqueza de conteúdos e pela amplitude de estudo 

que possibilita, constitui um relevante manancial de informação inédita, 

proporcionando uma visão mais real da Vila de Pombal e seu termo, durante o 

século XVIII.  

Os tombos dos bens do concelho porque neles obrigatoriamente tinha de 

constar o nome e descrição pormenorizada de todas as propriedades, seus 

possuidores, a indicação dos confrontantes e os limites das propriedades, são 

importantíssimas fontes de investigação histórica, genealógica, social e 

toponímica. 

A leitura e análise do próprio documento, proporcionou uma fácil compreensão 

da sua história administrativa, ditando ter sido o alvará de 15 de Julho de 1744 

e a sua revogação pelo alvará de 26 de Outubro de 1745 transcritos na íntegra 

nos fólios 4 a 23v, que determinaram a sua execução. Salienta-se ainda, nos 

fólios 12 a 17, a transcrição do alvará de 5 de Fevereiro de 1578, em que o rei 

mandou o «Procurador das obras e Terças e Rezidos de meos Reinos que 

cada hum em a sua comarca nas cidades, villas ou lugares façaõ Tombos das 

propriedades que tem e saibam se algumas andam sunegadas ou mal 

aforadas, e andando as façaõ tornar aos dittos concelhos» e referindo também 

a obrigatoriedade de que nos princípios dos tombos se fizesse «treslado o ditto 

alvará nos livros das câmaras e de suas Provedorias para se em todo o tempo 

cure saber como assim o tenho mandado». 

Pretendia-se, assim, combater o abuso praticado pelas câmaras na gestão das 

propriedades, que muitas vezes resultava na sua alienação ou mesmo na sua 

usurpação, que as aforavam por pouco preço ou as davam por parentesco ou 

                                                 
37 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 3. 
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amizade, sendo que muitas vezes os próprios oficiais das câmaras as tomavam 

para si, o que causou uma grande diminuição e abatimento no rendimento das 

Terças do Concelho do Reino que se aplicava no reparo dos muros e castelos. 

O documento integra o acervo do Arquivo Municipal de Pombal, identificado 

como Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal no ano de 1744, 

tratando-se de um traslado dos vários termos de medição e confrontação das 

propriedades do concelho que compõem o Tombo38. Este tombo é constituído 

por 489 fólios numerados39, reunindo a totalidade dos bens do concelho que, 

aforados ao longo dos tempos, chegaram ao ano de 1746, data de execução 

do tombo.  

Como se constata no fólio 25v, a Provisão e os Alvarás de Lei terão sido 

entregues a Pombal no dia 8 de Março de 1746, altura em que se deu início à 

execução do próprio Tombo dos Bens do Concelho de Pombal, escrito e 

concertado por Manuel Francisco Carreira, escrivão da Provedoria, sendo o 

Provedor da Comarca e Juiz nomeado pelo Alvará de Sua Majestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma comarca o Doutor 

Afonso da Silva. 

Nos fólios seguintes, observa-se o Termo de Juramento de nomeação dos 

responsáveis por acompanhar o Provedor da Comarca na reforma dos 

aforamentos: Simão Rodrigues Pereira, para desempenho da função de 

medidor daquele tombo e louvado40, que por parte do concelho se elegeu em 

Câmara por ser homem velho e inteligente, e Manuel Francisco Carreira, 

escrivão da Provedoria da Cidade de Leiria e sua comarca, para desempenho 

da função de escrivão do Tombo. Este acto consistia no juramento sob os 

Santos Evangelhos em como recebiam o cargo para o qual foram encarregues, 

servindo «ElRei nosso senhor, e as partes seu Direito e Justiça»41, prometendo 

desempenhar bem e na verdade a sua função. 

 

                                                 
38 Segundo os alvarás de 1744 e 1745, o tombo original deveria permanecer no Cartório da Câmara, 
sendo remetido uma cópia para o Conselho da Fazenda. 
39 Este documento que agora se apresenta, apesar de ser constituído por 489 fólios numerados, a sua 
foliação tem início com o número 3 e termina no número 501v, contudo do fólio 29v passa para o fólio 40, 
o que terá constituído um lapsus calami aquando da foliação, uma vez que o seu conteúdo não apresenta 
lacunas no conteúdo. Os fólios 103 a 105v foram deliberadamente removidos junto ao fêsto, 
apresentando parte da sua margem. Nesta situação há lacuna no seu conteúdo. 
40 Indivíduo nomeado especialmente para, com outros, em condições idênticas, avaliar e examinar 
qualquer coisa e dar o seu laudo ou informação. 
41 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 26v.o. 
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Figura2 - Procedimentos administrativos intrínsecos ao Tombo dos Bens do Concelho 
de Pombal 
 

Nomeados os responsáveis para a execução do estatuído nos alvarás régios, 

«Aos onze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal nas cazas da Camara della que estam na Praça da ditta 

Villa defronte do Alpendre da Igreija Matriz da mesma Villa aonde veeo o 
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Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvara 

de Sua Magestade para se formar os aforamentos dos Prazos dos concelhos e 

fazer novos Tombos delles com os Louvados medidores ahi o ditto Doutor 

Provedor, e Juis do Tombo e a requeremento de Jose Dias Ferreira Procurador 

actoal do Concelho desta ditta Villa mandou a Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elejeu em camara e a Luis Bernardes 

Louvado pella maior parte do Povo se achava eleito, fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam das dittas cazas da camara, […] citas na Praça desta 

ditta Villa de Pombal»42. 

Este primeiro Auto de Medição ocorre nas Casas da Câmara. De realçar o 

pormenor com que se descreve a propriedade, que pela sua relevância aqui 

transcrevemos: «consta esta propriedade de cazas, de huma caza de 

Audiencia e outra de Camara, e nesta segunda há duas Alcobas, com hum 

repartimento em madeira e sua baranda de Pedra, e duas loges huma que 

serve de estrebaria, e a outra de Asougue e há nas dittas cazas hum Bofete de 

Pau de Pinho com pes torneados com duas gavetas, e sette cadeeras de solha 

dourada e huma Meza de Pinho que serve para os escrivaens, dos bancos de 

incosto, huma arca com seu ferralho com fexadura de trez chaves, cuja Arca he 

de Pao de Pinho que serve de Arquivo»43. 

Deste modo, esta operação teve o seu início a 11 de Março de 1746, 

prolongando-se por cerca de quatro meses e meio44, e compreendeu a 

medição, confrontação e divisão das propriedades foreiras ao concelho, 

fiscalizada pelo Doutor Afonso Silva, Provedor da Comarca e Juiz do Tombo 

que, no terreno, era coadjuvado pelos funcionários nomeados para o 

cumprimento desta tarefa: Manuel Francisco Carreira, escrivão da Provedoria e 

do Tombo; Simão Rodrigues Pereira, medidor e louvado por parte do concelho 

e um segundo louvado eleito pela maior parte do Povo ou pelo «possuidor» da 

propriedade. 

                                                 
42 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 28-29. 
43 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 29v.o-40. 
44 Período de tempo do qual se exclui o último registo, Apresentação de Petição, datada de 18 de Julho 
de 1792, que refere ter ocorrido na cidade de Leiria e «cazas de morada de mim Escrevam ahi por parte 
dos officiaes da camara da Villa de Pombal me foi aprezentada a Petiçaõ». A última data considerada é a 
apresentada no fólio 470v, de 28 de Julho de 1746, sendo o último Auto de Medição constante no Tombo. 
Nos restantes fólios, está transcrito o Reconhecimento que fazem os moradores e lavradores das 
Vintenas dos lugares do Termo da Vila de Pombal, com a data de 14 de Abril de 1746. 
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A visitação das propriedade no sentido de reformar os aforamentos dos prazos 

do concelho e deles fazer novos tombos resultava de um conjunto de 

procedimentos formais, que tinham o seu princípio a requerimento de José 

Dias Ferreira, então Procurador do Concelho da Vila de Pombal e de Sebastião 

Gomes, Procurador dos então Contratadores das Terças da Comarca, 

culminando com a ida do Provedor à propriedade em apreço, sendo os 

«possuidores» «ahi prezentes depoes de notheficadas por mim escrivaõ». 

O resultado do trabalho apresenta-se metodicamente compilado, respeitando 

uma cronologia e uma coerência na organização espacial, correspondendo 

sempre a um registo individualizado. Cada registo, denominado como Termo 

de medição e confrontação, apresenta três partes distintas: um breve sumário 

da propriedade, seguindo-se o «Auto de Visitação» e o respectivo «Termo de 

Reconhecimento». As designações são, em si, elucidativas dos conteúdos de 

cada uma das partes. Porém, passamos a explicá-las separadamente para que 

se compreenda a importância do documento no estudo que aqui se apresenta.  

O sumário consiste num breve resumo da propriedade, principiando-se com a 

identificação da tipologia de propriedade - huma caza, hum quintal ou hum 

pedaço de cham -, o seu possuidor, por vezes uma identificação da função da 

propriedade – «cujas cazas servem de estalagem»45 – e por fim o valor pelo 

qual se emprazou com a enumeração do foro atribuído. 

 O «Auto de Visitação» é basicamente o texto que resulta da vistoria realizada 

a cada propriedade aforada, respeitando uma especificidade na compilação 

dos dados que focam, de forma metódica, diversos elementos. No sentido de 

expor com clarividência cada uma das partes que compõem o texto do auto de 

vistoria decidiu-se classificá-los quanto ao seu conteúdo. Assim foram 

identificados de uma forma sequencial os seguintes campos: data; localização 

da propriedade; identificação do(s) possuidor(s); descrição; medições; 

confrontações e arbítrio do foro. 

A data cronológica inscrita em cada registo corresponde ao dia em que o auto 

e respectivos termos de reconhecimento de cada visitação realizada foram 

assinados por ambas as partes. O primeiro registo é de 11 de Março de 1746 – 

relatando a visita às casas da Câmara, localizadas “… na Praça da ditta Villa 

                                                 
45 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 75 



 30

de fronte do Alpendre da Igreija Matriz da mesma Villa…”. O último registo é de 

28 de Julho do mesmo ano que relata a visita a «hum pedaso de cham que foi 

estrada as Eiras velhas na vizinhança da Aldeia dos Redondos termo da Villa 

de Pombal», o que perfaz um total de cerca de quatro meses e meio de 

trabalho de campo, apesar de no mês de Abril somente existirem registos no 

dia 14, em que se efectuou o Reconhecimento que fazem os moradores e 

lavradores das Vintenas do termo e Villa de Pombal. Segue-se um longo 

interregno até ao dia 27 de Julho desse mesmo ano46, que se conclui no dia 

seguinte. 

Estes registos redigiram-se a um ritmo quase diário durante o mês de Março, 

com vários registos diários, notando-se uma acentuada quebra nos meses 

seguintes, como se poderá constatar no quadro seguinte47: 

 
Relação cronológica do número de registos transcritos no Tombo 

Tabela nº 1 

 

Dia Nº de 
registos Observações 

11 de Março de 1746 2  

12 de Março de 1746 9  

14 de Março de 1746 10  

15 de Março de 1746 7  

16 de Março de 1746 4  

17 de Março de 1746 12  

18 de Março de 1746 9  

21 de Março de 1746 6  

22 de Março de 1746 3  

24 de Março de 1746 4  

25 de Março de 1746 1 
Este registo encontra-se entre os 
registos com data de 24 de Março de 
1746.  

                                                 
46 Crê-se que na execução deste Tombo dos Bens do Concelho de Pombal terão ocorrido aditamentos, 
como se pode constatar no fólio 41. De permeio aos Termos de medição e confrontação do dia 11 de 
Março de 1746 observa-se um termo datado de 14 de Abril de 1746, em que o «Capitam Thome da 
Cunha desta Villa» se obriga a «reparar e redefecar de pedra e cal com toda a segorança necesaria como 
tambem dita das madeira perciza e mandar fazer huma porta e por lhe sua fechadura o novo corral do 
concelho que esta junto a Torre do Relogio». O Termo de medição e confrontação transcrito no fólio 430 
apresenta um incorrecção cronológica, onde o escrivão identifica como sendo o ano de «mil e oito centos 
e quarenta e seis». 
47 Não se seguiu a ordem cronológica presente no Tombo. 
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26 de Março de 1746 4  

14 de Abril de 1746 10 

Esta data é referente aos nove 
Reconhecimentos dos moradores e 
lavradores das vintenas do termo e vila 
de Pombal, que se encontra transcrito 
no final do Tombo e a um outro registo 
referente ao reparo e reedificação do 
curral municipal, transcrito entre dois 
termos do dia 11 de Março de 1746. 

27 de Julho de 1746 9  

28 de Jullho de 1746 11 

O primeiro termo de visitação com a 
data de 28 de Março apresenta o ano 
de 1846, que consideramos ter sido um 
lapsus calami da parte do escrivão 
aquando da execução do traslado. 

 

Como se pode constatar, o mês de Março representa um grande volume de 

registos em comparação com os meses subsequentes, só não existindo 

registos nos dias 19 e 23, e última semana do mês, uma vez que os dias 13, 20 

e 27 seriam coincidentes com Domingo. O mês de Abril só apresenta registos 

no dia 14 de Abril, retomando-se a actividade a 27 e 28 de Julho de 1746, 

último registo efectuado. 

O primeiro registo de 14 de Abril de 1746, inscrito no fólio 41, trata-se de um 

aditamento executado aquando do traslado do Tombo, em que o capitão Tomé 

da Cunha sendo presente nas casas onde o escrivão do Tombo se encontrava 

aposentado, perante as testemunhas José Ferreira da Cunha, escrivão dos 

órfãos da Vila de Pombal e de Pascoal Francisco Coutinho, distribuidor e 

contador do Juízo Geral da mesma Vila, se obrigou a reparar e reedificar o 

curral municipal junto da Torre do Relógio Velho, no prazo de 30 dias. 

Os restantes nove registos com a data de 14 de Abril de 1746 referem-se ao 

Reconhecimento feito pelos moradores e lavradores das vintenas48 do termo e 

Vila de Pombal, nas casas onde estava apresentado o Doutor Afonso da Silva, 

Provedor da Comarca e Juiz do Tombo: 
                                                 
48Vintena, povoação de vinte vizinhos ou casais, em que nos termos das Ordenações Filipinas (Livro 1º, 
tít. 65 § 73) as câmaras nomeavam um juiz de Vintena, escolhido anualmente entre os homens bons da 
dita aldeia, a quem davam juramento na câmara. Competia-lhes conhecer e ajuizar verbalmente, sem 
apelação nem agravo, as contendas entre vizinhos. E conhecem também conforme fixado nos seus 
Regimentos e nas Posturas Municipais, das coimas e danos entre os moradores. Não conheceriam sobre 
contendas de bens de raiz e também sobre crime algum. Cumpririam as ordens, posturas e mandamentos 
das Câmaras, trazendo à Câmara os presos, os gados soltos, aplicando as coimas debaixo da sua alçada 
e recolhendo-as ou colaborando na sua colheita com os respectivos rendeiros dos verdes, das coimas, ou 
outros. 
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Vintenas do termo e vila de Pombal 
Tabela nº 2 

 

Vintena do Vale Fl. 475 
Vintena de Punhete Fl. 479 
Vintena de Assamaça Fl. 481v 
Vintena da Aldeia dos Redondos Fl. 484v 
Vintena da Pelariga Fl. 488 
Vintena da Ranha Fl. 491v 
Vintena de Vila Cã Fl. 494v 
Vintena da Ribeira Fl. 497v 
Vintena da vila de Pombal Fl. 499v 
 

Este reconhecimento consistia na obrigação de todos os lavradores da Vila e 

seu termo, pelos costumes antigos e forais da Vila de Pombal, a pagar meio 

alqueire de trigo por cada dois bois que possuíssem, e tendo somente um boi 

ou vaca pagariam uma quarta de trigo ao concelho. 

A localização corresponde à denominação da rua, praça, largo, travessa ou 

lugar onde se situava a propriedade. Esta designação surge com maior ou 

menor detalhe, respeitando uma designação corrente ou acrescida de 

referências consideradas necessárias na época. Note-se o caso da localização 

de uma serventia de água aforada a Frei António Ventura, Beneficiado na 

Colegiada de São Martinho de Pombal, que “vai da Irmida de Sam Sebastiaõ 

para o Lagar de Azeite da Comenda desta mesma Villa”49 ou de uma casa de 

lagar de vinho com sua serventia separada que ficava “na Rua que fica por 

detrás da Irmida de Sam Sebastiaõ desta Villa”50 pertencente a João Gameiro. 

Outro exemplo interessante reporta-se a “humas cazas terreiras e hum 

bocadinho de quintal” que possuía Brites de Sousa, que ficavam “por baixo de 

Santo Antonio e vai da Villa para Sam Lourenço”51. 

A identificação do possuidor corresponde à apresentação da pessoa que 

contratou o prazo ou o recebeu por herança. Infelizmente neste campo, a 

informação apresentada, nem sempre é muito clara, suscitando largas dúvidas. 

Na grande maioria da informação obtida, as referências onomásticas são muito 

incompletas, podendo surgir somente com o nome próprio, como se constata 
                                                 
49 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 241 v.o. 
50 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 190. 
51 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 184 v.o. 
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na medição e confrontação de “… huma cazinha terreira que está sita no 

Terreiro de Dona Maria desta Villa”52, ou em situações que a mesma pessoa 

surge com um ou mais apelidos e por vezes concordando somente no nome 

próprio e em um ou dois dos seus apelidos53. Em outros casos também se 

constatou a adição de informação complementar como por exemplo o estado 

civil e em alguns casos com referência ao nome do falecido, a profissão ou por 

vezes alcunha, como veremos: “… que pessue Maria Pimenta viuva de 

Francisco Simoens officiaal de Pedreiro desta Villa”54ou “… que pesue Antonio 

Antunes o Velho do ditto lugar [sítio das Paredes na vizinhança do lugar de 

Chão de Urmeiro]”55. 

Também se observaram situações em que havia mais do que um possuidor de 

uma propriedade como se constata no sítio do Cardal com “… humas cazas 

terreiras que estaõ na mesmo rocio as quaes pessuem Antonea Maria, Josefa 

Bernardes e Maria Bernardes filhas que fecaraõ de Antonio Duarte desta 

Villa”56. Embora se pretendesse que este tipo de contrato enfitêutico se 

constituísse como aforamentos57 perpétuos, surge-nos “… hum pedaço de 

cham que está sito na Rua que vai das Nogueiras para Sam Lourenço que foi 

                                                 
52 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 108. 
53 Esta informação por vezes foi possível ser complementada recorrendo às assinaturas transcritas no 
final de cada Termo de medição e confrontação, que devido a se tratar de um traslado sempre se 
afigurava muito harmoniosa. Neste sentido, e considerando que o estudo das personalidades aqui 
referenciadas seria, sem sombra de dúvida, uma mais valia para este trabalho, optou-se por 
complementar os dados recolhidos no Tombo com o recurso a uma morosa investigação no Arquivo 
Nacional Torre do Tombo e Arquivo da Universidade de Coimbra, que, apresentada em outro capítulo, 
constituiu um Índice Onomástico. 
54 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 48. 
55 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 376 v.o. 
56 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 46-46 v.o. 
57Aforamento (emprazamento ou enfiteuse) consiste num contrato através do qual o dono de determinado 
bem, na qualidade de senhorio ou senhor, concede o domínio útil do mesmo salvaguardando para si o 
domínio directo. Ao indivíduo, na qualidade de foreiro, a quem é atribuído o domínio útil do bem compete 
o pagamento anual de uma quantia entretanto estabelecida a que se dá a denominação de foro. A origem 
deste tipo de contrato vem da antiguidade mas só muito mais tarde se passou a ser aplicado ao domínio 
urbano. Tem dois meios distintos de ser aplicado: ou através de um prazo enfitêutico ou seja perpétuo, ou 
através de um prazo por vidas. O prazo perpétuo, dada a sua condição de definitivo, permitia a quem o 
detinha uma maior segurança na gestão e rentabilização do bem aforado. Sendo perpétuo, o senhorio 
deixava de poder reclamar para si o bem a qualquer altura. Apenas se o foreiro não deixasse herdeiros 
(descendentes ou ascendentes) ou quaisquer outras pessoas por si nomeadas é que o domínio útil 
voltava a pertencer ao senhorio que o podia então aforar novamente. No caso de um prazo por vidas ou 
de nomeação, a diferença residia, como a própria designação sugere, na condição de uma duração 
limitada normalmente de três vidas, período ao fim do qual o contrato expirava. cf. SOARES, Torquato de 
Sousa, «Aforamentos», in: SERRÃO, Joel - Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 
1975. Vol. I,p. 51-52.; SOUSA, Joaquim José Caetano Pereira e - Esboço de hum diccionario juridico, 
theoretico, e practico, remissivo ás leis compiladas, e extravagantes. Lisboa: Typographia Rollandiana, 
1825.Tomo Primeiro: A-E. 
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de Antonio Gomes croado o qual pessue Joze Serraõ de Carvalho desta 

Villa”58. 

O campo da descrição não apresenta grande detalhe na informação, 

compreendendo somente o que os funcionários consideraram relevante de 

registo no que se refere à propriedade aforada e no que nesta se encontra 

edificado ou cultivado, no caso de terreno agrícola. Há um constante recurso a 

breves expressões como “… hum pedaço de cham”, “…hum bocadinho de 

quintal” ou “…huma terra” e em situações de edificado surgem principalmente 

duas tipologias construtivas, tratando-se na grande maioria, de “… huma caza 

terreira” por vezes com alpendorada ou quintal e, menos comum, surge “… 

huma caza de sobrado”, que poderia ter varanda e também “… hum bocado de 

quintal”. Houve igualmente situações em que o escrivão descreveu a 

propriedade de então fazendo uma alusão à sua situação anterior, “…hum 

pedaço de terra que foi azinhaga que esta encluida em hum quintal de cazas 

que estam sitas na Rua das Nogueiras”59. Foi também possível constatar 

alguns equipamentos como uma estalagem, lagar de vinho ou azeite, a ponte, 

o curro dos touros, casa de forno e moinhos. 

A questão da dimensão da propriedade estava relacionada com o controlo 

sobre a área que o foreiro estaria a usufruir e que se encontrava sobremodo 

relacionada com o valor de foro a ser atribuído, se bem que o próprio proveito 

que o foreiro dava ao terreno também pudesse influir na determinação do valor 

pecuniário. Esta medição correspondia essencialmente ao perímetro total da 

propriedade, sendo apresentado em varas de medir pano60 e em palmos, que 

                                                 
58 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 146 v.o. 
59 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 157 v.o. 
60 O sistema métrico em Portugal, como no resto da Europa, evoluiu lentamente. A diversidade 
metrológica medieval devia-se, naturalmente, à extrema fragmentação do território e, diferentes 
senhorios, bispados, etc., cada um com a sua própria autonomia e percurso histórico. A uniformização era 
promovida pelos soberanos, não só porque facilitava as trocas comerciais e a cobrança de impostos, mas 
também pela importância simbólica que tinha de submeter-se todo o país à utilização dos padrões de 
peso e medidas do rei. O primeiro domínio a conhecer uma significativa uniformização a nível nacional 
parece ter sido o das medidas lineares. O sistema de medidas utilizado no Portugal medieval para medir e 
comerciar tecidos baseava-se no Palmo, com 22 cm de comprimento, que se assumia como unidade-
base, e nos seus dois principais múltiplos: o Côvado, por vezes também designado na nossa 
documentação antiga como Alna, correspondente a três Palmos (com 66cm), e a Vara, correspondente a 
5 Palmos (com 110cm). Na verdade, a partir de meados do século XIII, começou a generalizar-se o uso 
da vara de 1,10 m (como vimos subdividida em 5 palmos de 22cm, três dos quais perfaziam um côvado 
de 66cm). Até à introdução do sistema métrico decimal, as sucessivas reformas metrológicas não 
suprimiam os vestígios dos antigos sistemas europeus, árabes e romanos. Por sua vez, as novas 
unidades introduzidas por uma dada reforma normalmente relacionavam-se com as unidades antigas 
através de um factor numérico bem conhecido, que podia ser um número inteiro (2, 3, 4, …) ou uma 
fracção simples (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/2, …), como se pode constatar pela leitura medida “… sinco varas e 
huma quarta”. cf. MARQUES, A. H. de Oliveira, «Pesos e Medidas», in: SERRÃO, Joel - Dicionário de 
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para melhor entendimento se apresenta as principais medidas utilizadas na 

Idade Moderna: 

 

Relação das principais medidas utilizadas na Idade Moderna  
Tabela nº 3 

 

Palmo 22 cm - 

Côvado ou Alna 66 cm 3 Palmos 

Vara 110 cm 5 Palmos 

Braça 184 cm - 
 

Apesar de se conhecer uma equivalência com a métrica contemporânea, nem 

sempre a forma como as medições são apresentadas no documento 

possibilitam uma análise rigorosa, como se pode constatar na medição de um 

“… bocado de quintal pella banda do Poente com a Travesa que vai da Rua do 

mansape para a Rua de Santo Antonio e tem por ahi oito varas e huma quarta 

esforsadas”61 ou “e virando pello Norte ao longo da Parede da mesma caza por 

ahi tem sinco varas e meia escaças todas de medir pano”62. 

Segue-se a enumeração das confrontações físicas das propriedades que 

compreende a indicação das ruas ou propriedades confinantes e de seguida as 

pessoas que tinham as casas ou terrenos confrontantes com a propriedade 

vistoriada. Este campo possibilita uma leitura da disposição urbana da vila, a 

própria toponímia e a composição de algumas das parcelas ocupadas pelos 

habitantes. No sentido de facilitar uma melhor leitura da localização os 

Louvados encarregues pela demarcação e medição da propriedade, recorrem 

aos pontos cardeais: “…partem as dittas cazas e quintal pella parte do Sul 

onde tem a frontaria com o Rocio do Cardal, […], partem do Nascente com 

cazas de Luis Bernardes Prazo ao Concelho […], partem da banda do Norte 

com o muro dos Frades Capuchos desta mesma Villa, […] e dahi cordeando 

em dereito para o Sul em comprimento de tres varas esforcadas emtestando 

com hum pedaço de quintal que he Prazo de Luis de Mello da Silva continua o 

                                                                                                                                               
História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 1975. Vol. V,p. 67-72; BARROCA, Mário Jorge-
«Medidas-padrão medievais portuguesas», in Revista da Faculdade de Letras: História. Porto: Faculdade 
de Letras da Universidade, 1992. p. 53-86. 
61 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 202v.o. 
62 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 224v.o. 
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mesmo Prazo e tem dahi para diante pella mesma parte do Norte […] cuja 

chave contesta pella mesma parte com o mesmo pedaço de quintal e 

cordeando dahi para o Poente para o Sul por onde intesta com cazas Prazo ao 

mesmo concelho que pesue o Cappitam Thome da Cunha […]e consta esta 

propriedade de sette cazas de sobrado e sinco logeas e hum bocado de 

quintal…”63. 

Por fim, consumada a medição e confrontação, cumpria aos louvados arbitrar 
o foro competente à propriedade, considerando a sua dimensão e 

aproveitamento. Era este o momento em que culminava o auto de vistoria e 

que “visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento de foro tudo por bem firme 

e valiozo e mandou se comprise, e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo”. 

O «Termo de Reconhecimento» que procede do «Auto de Vistoria» consistia 

na redacção do texto que as partes assinam – os funcionários da câmara 

responsáveis por esta tarefa, como representantes do senhorio, e os demais 

visados, como enfiteutas – em sinal de concordância de ambas as partes sobre 

a vistoria realizada e do auto produzido. Pelo enfiteuta era feito o 

reconhecimento ao concelho por direito senhorio da sua propriedade, 

obrigando-se a pagar ao concelho o foro fateusim (perpétuo) arbitrado em cada 

ano por dia de São João Baptista. Ficando na obrigação de não poder vender, 

trocar e nem escambar a propriedade sem licença da Câmara e sendo-lhe 

concedida teria de pagar do preço de cada dez reis, um real de laudémio64. Em 

tempo algum o prazo poderia ser dividido por diversos possuidores e 

«chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

se obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade. E de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se cumprise assim e 

da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores 

                                                 
63 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 67-68. 
64 “Pensão que se paga ao senhorio directo de qualquer prédio aforado, quando o foreiro aliena todo ou 
parte do prazo, por titulo oneroso…” in MARQUES, A. H. de Oliveira, «Laudémio», in: SERRÃO, Joel - 
Dicionário de História de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 1975. Vol. III, p. 439-440. 
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do Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivão da Provedoria e deste Tombo que o escrevi …» Assim, 

concluíam os termos de medição e confrontação das propriedades aforadas. 

O Tombo apresenta um total de 91 registos de propriedades aforadas e 9 

registos de reconhecimento por parte dos moradores e lavradores das vintenas 

do termo e Vila de Pombal. Estes aforamentos do concelho, eram como vimos 

todos enfitêuticos, com laudémio a pagar em dia de São João Baptista, 24 de 

Junho. Este modo de emprazamento estabelecia um mecanismo eficaz de 

rentabilização das propriedades do concelho, possibilitando conjuntamente 

uma gestão do desenvolvimento urbano controlado, e o facto de ser perpétuo 

resultava numa ocupação permanente das terras. Deste modo, estaria 

assegurado o pleno domínio da Câmara sobre o chão e ficavam 

expressamente proibidos o desmembramento, a venda e a alienação do 

mesmo, ou o subemprazamento, excepto no caso de autorização daquela. 
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Figura3 – O Tombo dos Bens do Concelho de Pombal



 
 
 

CARACTERIZAÇÃO CODICOLÓGICA DO TOMBO
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Aspectos gerais 
 
O documento que aqui apresentamos, anepígrafo, constitui o único apógrafo 

conhecido do Tombo dos Bens do Concelho de Pombal, datado de 1746, 

sendo o documento mais antigo e único exemplar do século XVIII existente no 

acervo documental do Arquivo Municipal de Pombal. 

Identificado como Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal no ano 

de 1744, desconhecia-se ao certo o verdadeiro conteúdo e a história 

administrativa que motivou a sua execução. Este trabalho veio trazer uma nova 

visão sobre este importante documento, assumindo-se como um relevante 

manancial de informação sobre a vila de Pombal no século XVIII e que aqui se 

pretendeu dar a conhecer. 

O Tombo dos Bens do Concelho de Pombal, como foi anteriormente referido, é 

um traslado dos termos de medição e confrontação das propriedades do 

concelho, que por vicissitudes dos tempos de antanho, não terá chegado até 

nós na íntegra. Das investigações encetadas no Arquivo Distrital de Leiria e no 

Arquivo Nacional Torre do Tombo, também não foi possível obter qualquer 

indício ou informação referente aos agentes responsáveis pela sua execução, a 

Provedoria da Comarca de Leiria. Talvez a Guerra Peninsular terá 

efectivamente, no contexto da tradicionalmente designada III Invasão 

conseguido eliminar ad eternum os manuscritos produzidos e arquivados no 

Cartório da Câmara Municipal de Pombal e quiçá da própria Comarca de 

Leiria… 

O presente Tombo representa um conjunto documental (livro), acéfalo e mutilo, 

sem encadernação, principiando no fólio 3 onde se lê parte do que seria o seu 

termo de abertura e terminando no fólio 501v, que também se depreende estar 

incompleto. Tratando-se de um documento composto o seu conteúdo 

apresenta: 

- traslado do Alvará de Lei de 15 de Julho de 1744 (fl. 4 a 11v); 

- traslado do Alvará de 5 de Fevereiro de 1578 (fl. 12 a 17); 

- traslado do Alvará de 26 de Outubro de 1745 (fl. 17v a 23v; 

- traslado do Termo de Juramento de Simão Rodrigues Pereira, louvado que 

por parte do Concelho se elegeu em Câmara (fl. 25v a 27); 
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- traslado do Termo de Juramento de Manuel Francisco Carreira, escrivão da 

Provedoria da Comarca de Leiria e escrivão do Tombo (fl. 27 a 27v); 

- traslado do Tombo dos Bens do Concelho, medição, confrontação e divisão 

das propriedades foreiras ao concelho (fl. 28 a 475); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena do Vale, termo da Vila de Pombal (fl. 475 a 479); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena de Punhete, termo da Vila de Pombal (fl. 479 a 481v); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena de Assamaça, termo da Vila de Pombal (fl. 481v a 484v); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena da Aldeia dos Redondos, termo da Vila de Pombal (fl. 484v a 488); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena da Pelariga, termo da Vila de Pombal (fl. 488 a 491v); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena da Ranha, termo da Vila de Pombal (fl. 491v a 494v); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena de Vila Cã, termo da Vila de Pombal (fl. 494v a 497); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena da Ribeira, termo da Vila de Pombal (fl. 497v a 499v); 

- traslado do Termo de reconhecimento que fazem os moradores e lavradores 

da Vintena da Vila de Pombal (fl. 499v a 501); 

- traslado da Petição dos Oficiais do Concelho da Vila de Pombal (fl. 501 a 

501v); 

 
Suporte material. 
Trata-se de um documento manuscrito que emprega como materiais de registo 

a tinta ferrogálica, em tons de castanho, sobre papel avergoado com tonalidade 

bege, de qualidade não totalmente uniforme na espessura e coloração, 

devendo o seu amarelecimento e escurecimento ser derivado, não ao seu 

tratamento inicial, mas às condições de conservação, manuseamento e acidez 

dos próprios materiais de registo.   

Apesar de não possuir encadernação e do seu estado acéfalo e mútilo, 

apresenta um razoável estado de conservação, exceptuando o primeiro fólio, 
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que exibe rasgões e uma descuidada tentativa de estabilização do seu suporte 

e o último fólio, consideravelmente desidratado e ressequido, apresentando 

uma coloração muito escurecida. 

Contudo, a antiguidade da obra e o negligente acondicionamento a que esteve 

sujeito até à sua incorporação no Arquivo Municipal de Pombal propiciaram um 

processo cumulativo de degradação do seu suporte e matéria de registo. A 

permanente exposição a ambientes não controlados com índices elevados na 

variação de temperatura e humidade contribuíram para o desenvolvimento das 

patologias. Apesar de, a olho desarmado, não se constatar a presença de 

agentes de deterioração biológica, como os bibliófagos ou fungos, é notória a 

presença acentuada de manchas e foxing, que se intensifica junto à periferia. O 

papel encontra-se ainda parcialmente ondulado, com os cantos vincados e 

diversos rasgões, podendo ainda constatar-se uma acentuada acumulação de 

poeiras e sujidade, provocando uma notória alteração de cor, com maior 

incidência no corte de cabeça, de dianteira e de pé. 

A mancha, parte do papel em que se encontra o registo escrito, apresenta uma 

boa adesão dos mediums ao suporte, sendo que em alguns fólios se evidencie 

uma acentuada degradação provocada pela sua corrosão, dando origem a 

situações de perfuração do documento, ou propiciando em alguns casos um 

aspecto quebradiço e consequentes lacunas na escrita.   

 

Dimensões: 
O documento apresenta dimensões aproximadas de 31 centímetros de altura 

por 21 centímetros de largura, em cada um dos fólios do caderno, sendo 

perceptíveis os pontusais de 2,5 em 2,5 centímetros e vergaturas milimétricas 

aparentes, compondo-se em 25 cadernos bínios, de 10 bifólios (20 fólios), 

exceptuando o caderno 5 e 25. Em nenhum dos fólios se vislumbra qualquer 

filigrana no seu suporte. 

Documento: 31 cm x 21 cm x 7,5 cm (Alt. x Larg. x Esp.); 

Fólio: 31 cm x 21 cm x 0,128 cm65 (Alt. x Larg. x Esp.); 

Bifólio: 31 cm x 42 cm x 1,128 cm (Alt. x Larg. x Esp.); 

                                                 
65 Valores adquiridos através de medição com micrómetro. O valor apresentado trata-se de valor médio 
aproximado, sendo que a espessura dos fólios não se apresenta uniforme, compreendendo-se entre o 
valor mínimo de 0,072 mm do fólio 472 e o valor máximo de 0,203 mm do fólio 462. 
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Manuel Francisco Carreira. Contudo, a sua foliação tem início no número 3 e 

termina no 501, confirmando a sua condição mútila. De salientar a constatação 

de anomalias no seu processo de foliação, como se verifica na numeração do 

fólio 29 para o fólio 40. Crê-se que este lapsus calami seja fruto de distracção, 

causando um salto de uma dezena de fólios, uma vez que não se observa uma 

lacuna do suporte da escrita, como se comprova com os fólios 103, 104 e 105.  

 

Os cadernos apresentam-se igualmente numerados, exceptuando o primeiro, o 

segundo e o vigésimo quinto cadernos, como se poderá atestar pela seguinte 

tabela: 

 

Relação dos cadernos numerados  
Tabela nº 4 

 
1º cad. – x 2º cad.  – x 3º cad.  – fólio 53 4º cad.  – fólio 73 

5º cad. – fólio 93 6º cad. – fólio 113 7º cad. – fólio 133 8º cad.  – fólio 153 

9º cad. – fólio 173 10º cad. – fólio 193 11º cad. – fólio 213 12º cad. – fólio 233 

13º cad. – fólio 253 14º cad. – fólio 273 15º cad. – fólio 293 16º cad. – fólio 313 

17º cad. – fólio 333 18º cad. – fólio 353 19º cad. – fólio 373 20º cad. – fólio 393 

21º cad. – fólio 413 22º cad. – fólio 433 23º cad. – fólio 454 24º cad. – fólio 473 

25º cad. –  x    

     

 A mancha gráfica apresenta-se bem delimitada, com uma caligrafia cursiva 

que exibe muitas vezes nexos entre si, característica de ser corrida, o que 

proporciona em algumas situações maior dificuldade de interpretação, porém 

de acessível leitura, medindo aproximadamente 248 mm de altura por 115 de 

largura, sem pautas, ou vestígios de regramento, formando uma coluna, 

situada sensivelmente mais próxima do festo, medindo a margem direita cerca 

de 44 mm e a esquerda 51 mm e não apresentando margem inferior. O número 

de linhas é variável oscilante entre as 21 ou 22 e muito esporadicamente 23. 

Neste documento praticou-se a opistografia, ou seja, houve a utilização do 

verso do fólio para continuação da redacção escrita, em que o par-verso (v.) 

apresenta a mesma empaginação do impar-recto (r.), encontrando-se no final 

de cada fólio a presença de reclamo, repetindo a última palavra, parte dessa 



 46

palavra ou grupo de palavras que, rematavam o fólio e se duplicavam no início 

do texto do fólio seguinte, indicando a sequência dos fólios e assim orientando 

o leitor.  

O documento não apresenta encapação, sendo que os vários cadernos se 

encontram agrupados por intermédio de uma costura amadora, extremamente 

rudimentar. Trata-se de uma costura simples artesanal e exposta, mal 

executada e inconsistente. A união dos cadernos seria efectuada em três 

pontos, porém somente um desses pontos apresenta alguma integridade (o 

superior), encontrando-se o do meio solto e o terceiro inexistente. 

 



 
 
 

CARACTERIZAÇÃO PALEOGRÁFICA DO TOMBO
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Numa primeira análise ao manuscrito constata-se que a sua redacção foi 

executada por mãos hábeis, habituadas ao exercício da escrita, verificando-se 

uma escrita regular quanto ao ductus (traçado) das letras, homogeneidade no 

seu tamanho, sem rasuras e regularidade na inclinação da escrita, sempre à 

direita. Verifica-se também bastante rigor no respeito à pauta e às suas linhas 

imaginárias, bem como no respeito das margens da mancha gráfica, a margem 

direita sempre maior quando recto(r), e a margem esquerda quando verso(v.).  

Os mediums apresentam uma tonalidade acastanhada, surgindo por vezes em 

tons mais desvanecidos ou quase preto, demonstrando uma grafia corrida e de 

traçado fino, o que remete para a possibilidade de um instrumento de escrita, 

provavelmente a pena de ave, muito comum à época, de ponta bem fina e de 

fácil deslizamento sobre o papel. Ao longo do manuscrito é observável uma 

relativa quantidade de borrões, por vezes relacionados com a oxidação da tinta 

ferrogálica, excessos de tinta ou derivados ao próprio ductus em que ocorre 

uma sobreposição do seu traçado. 

Caracteriza-se por uma caligrafia cursiva, bastante corrida, apresentando um 

grande número de nexos entre si, o que dificulta em algumas situações a sua 

interpretação. A pontuação é bastante escassa, reduzindo-se quase ao ponto 

final, ainda que se verifique, muito ocasionalmente, a vírgula e o sinal de igual 

como elemento sinalizador de uma pausa na leitura. De referir o recurso ao 

sinal gráfico de barra dupla ( // ) quando se apresentam as assinaturas situadas 

no remate dos alvarás ou nos termos de medição66. 

Nenhum dos fólios é rubricado ou iluminado, sendo contudo de realçar o facto 

dotexto iniciar em cada fólio com capitular, simples e sem ornamentação. 

Ao nível da letra, é notório no decurso do documento a constatação de diversas 

realizações da grafia de uma mesma letra, pois não raras vezes a grafia 

reflecte as influências e características pessoais dos autores dos textos e 

também é uma consequência da escrita pouco cuidada do século XVIII, 

notoriamente vincada nas instituições periféricas. A este factor, não podemos 

dissociar o facto de se tratar de uma caligrafia com letras cursivas, 

caracterizadas por serem corridas, traçadas na maioria das vezes sem 

                                                 
66 Estas assinaturas não são as originais, tendo sido transcritas pelo escrivão do Tombo, aquando do 
traslado dos termos de medição e confrontação. 
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descanso da mão, surgindo um encadeado de palavras, que mescla os traços 

da letras.   

Os exemplos a seguir corroboram esta inconsistência ao nível da letra: 

 

Incongruências ao nível do ductus 
Tabela nº 5 

 

J 
  

V 
  

S 
  

 

Além destas inconsistências ao nível do ductus, também se detectou no 

presente documento algumas ocorrências que suscitam situações de dúvida 

por parte do escrivão na redacção do Tombo, em que algumas palavras 

surgem com redacções distintas ou no caso de palavras em que o ductus de 

letras é igual, contudo tratando-se de letras diferentes, vejamos: 

 

Situações de dúvida do escrivão  
Tabela nº 6 

 

concelho 
 

conselho 

pedaço 
 

pedasso 
 

Joam 
 

Joaõ 
 

cham 
 

chaõ 
 

Izabel 
 

juis 
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Ao nível da ortografia é evidente a influência do Período Pseudo-Etimológico, 

que vingou durante a Época Moderna, em que a admiração pela cultura 

clássica motivou uma atenção particular ao latim, levando a que os eruditos 

tentassem aproximar a nossa língua portuguesa à sua língua mãe, o latim. Esta 

circunstância provocou o abandono da simplicidade da representação fonética 

do português arcaico medieval, dando espaço a uma escrita com base 

etimológica. Deste modo, começa-se a assistir a um frequente emprego de 

consoantes duplas (delle, ditto, officiaes, castellos, etc.) e à ocorrência dos 

grupos dígrafos CH, RH, PH e TH (Thome, notheficado, sachristia, etc.).  

Assim, no que concerne às características ortográficas da escrita, neste Tombo 

verificam-se as seguintes situações: 

 

Características ortográficas da escrita  
Tabela nº 7 

 

 

- o recurso a h, formando dígrafo - 
Thome Notheficada 

 

- h, no artigo indefinido um ou uma -  hum huma 

 
- repetição de consoantes - Villa cappitam 

 
- uso de tre em vez de ter -  
detremina   

 
- troca na posição da consoante vibrante R  -           proçaõ 

 
- aes, ditongo, no lugar de ais -  
actoaes quintaes 

 
- n, como terminação nasal no lugar de ões -  condesoens 

 
 

- am, em substituição do ditongo decrescente ão 

Escrivam 
 

Sebastiam 
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Por outro lado, também se registam ocorrências de poligrafia, em que o 

escrivão escreveu de diferentes modos a mesma palavra, talvez uma certa 

incerteza quanto ao grafema a usar pelo próprio escrivão, vejamos: 

 

Ocorrências de poligrafia no Tombo 
Tabela nº 8 

 

Sacristia 

 
Sancrestia Fólio 139v  

 
Sanchrestia Fólio 140v 

 
Sachrestia Fólio 141 

 
Sacrestia  Fólio 142 

 
 

Na execução do presente traslado, o escrivão não apresenta um critério claro 

no uso da letra maiúscula, tendo-se constatado um uso recorrente de letras 

maiúsculas a iniciar as palavras durante a redacção do texto, bem como em 

situações ocasionais, no meio de algumas palavras o destaque de letras com 

formato de maiúsculas, que na verdade deverão ser minúsculas.  

 

 

aBiul Abiúl – Freguesia do Concelho de Pombal 

 

Um facto curioso prende-se com a quase total ausência de braquigrafias neste 

traslado do Tombo dos Bens do Concelho de Pombal: 
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Ocorrências de braquigrafia 
Tabela nº9 

 

Alvará p.a se aforarem 

 

Fólio 12 

Tr.º de Juramto Fólio 27 

Reconhecim.to 
 

Fólio 475 

Termo de Reconhecimto 
 

Fólio 479 

Tr.o de Reconhecimto 
 

Fólio 481v 

 
 
Por fim, apesar de, como foi referido no início deste subcapítulo, a obra não 

apresentar rasuras no seu texto, foi possível constatar erros e correcções, que 

em alguns casos o próprio escrivão cuidou de as rectificar de imediato, como 

se pôde contabilizar por 107 vezes. Deste modo, quando o escrivão se 

depreendia com algum erro na cópia, interrompia a escrita com “digo” e 

retomava a redacção correcta. 

 

No fólio 430 o escrivão equivocou-se na apresentação da data de execução do 

Termo de Medição e Confrontação, reportando-se a uma data 100 anos 

posterior ao seu momento de execução: “Aos vinte e oito dias do mês de Julho 

de mil e oito centos e quarenta e seis annos”.  
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No fólio 479v o escrivão não apresenta o dia em que se concretizou o 

Reconhecimento dos lavradores da vintena de Punhete, tendo ficado o espaço 

em branco. Contudo, teria ocorrido no dia 14 de Abril de 1746, data 

apresentada nos Termos de Reconhecimento, anteriores e posteriores ao que 

se apresenta. 

 
 



 

 

 

O TOPONÍMIA
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Pombal apresenta uma trajectória semelhante à da maioria das vilas 

medievais, surgidos à sombra das muralhas de um castelo, embora tenhamos 

conhecimento de alguns núcleos populacionais que terão concorrido para a 

origem de Pombal, já existentes antes da construção do Castelo e do seu foral, 

atribuído em 1174 por Gualdim Pais. 

Mas ultrapassados os tempos da Reconquista, os povos foram ganhando 

confiança e deixando a protecção das muralhas, construindo primeiro na 

encosta virada a Sul e a Oeste do Castelo, mais soalheira e abrigada. Terá 

surgido assim um burgo de casas térreas a que provavelmente se teria acesso 

por travessas e vielas extremamente irregulares. O burgo medieval de Pombal 

ia tomando a sua forma em direcção ao Rio Arunca. Pombal cresceu, em boa 

medida, devido a esta sua localização axial na rede viária do centro do País. 

Essa condição de centro viário no litoral estremenho português tornar-se-á uma 

condição estruturadora da sua evolução histórica e urbana. 

Foi ainda dentro da fortaleza templária, que os seus cavaleiros cuidaram erguer 

a primeira ermida, dedicada a São Miguel. Porém, talvez dado o número 

considerável dos seus habitantes, a nascente, para onde rompia a medieva 

porta do castelo, foi erguida, a curta distância, e ainda integrada na sua cerca 

defensiva, nova igreja, esta dedicada a Santa Maria do Castelo. De salientar 

que em finais do reinado de D. Afonso II Pombal contava com três igrejas 

paroquiais. Santa Maria do Castelo, já referida; São Pedro que se localizava na 

zona do actual cemitério de Pombal, a nascente do castelo e fora das muralhas 

e São Martinho, sita nas proximidades do Rio Arunca, lugar onde viria a surgir 

a “nova” vila, polarizada pela própria ermida, cuja existência se atesta já nos 

inícios do século XIII.  

Contudo, foi a várzea ribeirinha do Arunca, no lado ocidental do monte, mais 

soalheira e abrigada, que melhor convidou à expansão urbana de Pombal. Mas 

sendo as linhas de água as vias de comunicação privilegiadas durante a Idade 

Média, eram também aquelas que melhor propiciavam os ataques do inimigo. 

Neste sentido, cuidou o rei D. Pedro I de dotar a vila com um posto de atalaia, 

mais tarde beneficiada com um relógio mecânico, e hoje conhecida como 

“Torre do Relógio Velho”67, que facilmente poderia sinalizar para o castelo 

                                                 
67 Face ao franco crescimento económico que Pombal vinha acarretando, não seria, certamente, estranha 
a presença de judeus, o que, poderá justificar a criação da Torre na segunda metade do século XIV, a 
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qualquer movimento suspeito, como também durante vários séculos demarcou 

o velho burgo do novo burgo pombalense.  

Acudindo às características tendentes do urbanismo nos burgos medievais, é 

fácil depreender que o surgimento de um terreiro/praça, local onde os povos se 

podiam reunir para mercadejar e conviver, suscitou o rápido estabelecimento 

de edificações para habitação e comércio. Deste modo, assumindo-se o 

terreiro da barbacã do Castelo como estreito, obrigou a que os pombalenses se 

reunissem e mercadejassem em novas zonas, primeiro no sítio da actual Praça 

Faria da Gama, carinhosamente apelidada Praça das Galinhas e que já no 

século XVIII era apelidada de Praça Velha68, onde os cavaleiros do Templo já 

tinham mandado construir a pequena igreja de São Martinho e, posteriormente, 

não cabendo a população mercantil nos limites do adro da igreja de São 

Martinho, começou a ocupar o declive que da actual Praça Faria da Gama se 

estende ao sítio da Praça Marquês de Pombal e espraiando-se por este e 

seguindo pelas ruelas que chegam ao cais fluvial, hoje denominado: Rua e 

Travessa do Cais.  

Este facto, terá igualmente ditado uma reestruturação na própria igreja de São 

Martinho, culminando na sua ampliação, no reinado de D. Manuel I, e alteração 

da sua frontaria de nascente para poente, virada para a então praça “nova” 

(actual Praça Marquês de Pombal), como atesta a data de 1677 inscrita sobre 

a sua porta. 

Também os órgãos de gestão concelhia acompanharam o desenvolvimento 

urbanístico, que saindo do interior do Castelo, em pleno século XVI se 

encontram estabelecidos «na Rua que uay da praça pera sam Pedro tem hũu 

pardieiro[…] e jaz açima do paaço do concelho»69, que por sua vez, no século 

XVIII, vamos encontrar localizada na «Praça da ditta Villa de fronte do Alpendre 

da Igreija Matriz da mesma Villa»70 (hoje Praça Marquês de Pombal). 

                                                                                                                                               
meia encosta e visando a recolha dos tributos privativos do Rei. A mesma Torre terá beneficiado de uma 
reconstrução na época de D. Manuel, em 1509, passando a dispor de um relógio mecânico e de uma 
sineta para que o toque das Trindades fosse sempre dado a horas certas. Cf. POMBO, Robalo – O 
Concelho de Pombal, trabalho policopiado, s/d.; EUSÉBIO, Joaquim – Pombal 8 Séculos de História. 2ª 
Edição. Pombal: Câmara Municipal de Pombal, 2007. 
68 Que em épocas anteriores, provavelmente, se apelidaria somente de “Praça”, uma vez que em caso 
contrário não se entenderia o microtopónimo “Praça Velha”. 
69GOMES, Saúl António – Pombal Medieval e Quinhentista: Documentos da sua História. Batalha: CEPAE 
– Centro do Património da Estremadura, 2010, p. 232. 
70 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fls. 29v-40. 
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Embora o tombo dos bens do concelho se apresente como um instrumento de 

gestão e controlo relacionado com a arrecadação dos foros, o manancial de 

informação, que aqui se procura analisar o mais minuciosamente possível, 

permitiu, através da interpretação dos dados recolhidos, obter um importante e 

inédito contributo para uma análise mais aproximada do que seria o núcleo 

urbano de Pombal no século XVIII. E se em certa medida preserva o que de 

mais relevante se conhece desde a fundação da vila de Pombal, em 

comparação com fontes mais antigas, constata-se também que a emergência 

dos novos centros urbanos, resultou, ao longo dos tempos, no abandono do 

genesíaco local, castelo e zona envolvente, e constante mutação dos espaços 

urbanos, culminando numa alteração da sua toponímia, excepção feita aos 

edifícios como elementos de referência local, de que são exemplo as ermidas 

ou os elementos topográficos. 

A carência de outras fontes de arquivo releva a importância que este 

documento agora assume para o estudo desta temática. Através do seu 

estudo, foi possível ter a percepção dos bens imóveis concelhios, como a sua 

localização em virtude das confrontações e medições, que resultaram em 

importantes apontamentos sobre a toponímia local e por fim a tipologia 

arquitectónica de grande parte do seu edificado.  

Contudo, estamos cientes que esta abordagem não se esgota aqui, dado que 

estamos perante um documento que pretendeu registar os bens do Concelho, 

e que não só poderá, como deverá, ser complementada e consolidada, com 

outras fontes que se venham a estudar, como é o caso dos Tombos da Ordem 

de Cristo – Comenda de São Martinho, o Tombo da Quinta da Gramela, a 

documentação referente à Misericórdia de Pombal e das Confrarias outrora 

existentes, que neste estudo não nos foi possível tratar.  

Assim, atendendo a que os bens imóveis concelhios se confinam a uma parte 

do conjunto do edificado que constituiria o tecido urbano, a localização de 

todos os imóveis constitui uma tarefa bastante árdua, sendo em alguns casos 

mesmo impossível, não só devido à escassez das referências, muitas vezes 

ambígua, como às transformações ou evoluções morfológicas do próprio 

território. Como já se referiu anteriormente, a redacção do texto, terminada em 

28 de Julho de 1746, obedeceu a um esquema mais ou menos rígido 

registando, sistematicamente, o mesmo conjunto de informações em cada 



 60

termo. Depois de referir o tipo de bem e o nome do foreiro, enuncia a sua 

localização, na maior parte dos casos pelo nome da rua ou ruas limítrofes, 

recorrendo noutros casos, à proximidade de edifícios facilmente identificáveis 

pela comunidade. Os limites físicos das propriedades eram definidos em 

função das propriedades contíguas, anotando-se as confrontações, em função 

dos pontos cardeais: Norte, Sul, Nascente e Poente.  

Das 90 propriedades arroladas neste tombo, cerca de 61 encontravam-se 

dispersas pela vila de Pombal, desde as proximidades do Castelo até à orla 

ribeirinha do rio Arunca, prolongando-se a Norte até à ermida de Santa Luzia, 

encontrando-se as restantes propriedades localizadas no território do concelho.  

Embora este documento se tenha demonstrado profuso nas referências 

toponímicas, estas denotam uma origem medieval. Se estão ausentes as 

referências toponímicas associadas aos ofícios mecânicos ou outras 

actividades profissionais, está presente a rua da Corredoura (hoje Rua 

Almirante Reis). Evidencia-se, também, como elemento crucial da toponímia a 

sua envolvente geográfica, como se poderá constatar: 

 

Referências geográficas na toponímia 
Tabela nº 10 

 

Topónimo Fólio 

rua que vem do Cardal para o Rio 89 

rua publica que vem do Cardal junto a Ponte principal  94 

rua que vai das Nogueiras para Sam Lourenço 145v 

rua que fica por baixo de Santo Antonio e vai da Villa para Sam 
Lourenço 178v 

rua que fica por detras da Irmida de Sam Sebastião 195 

sito a Santa Luzia desta villa na borda da Estrada que vai para 
Coimbra e parte Esquerda 267 

entre a Igreja de Santo Antonio e o Monte do Castello 328 

 
 

Atendendo que as propriedades arroladas neste tombo abrangem uma área 

geográfica bastante extensa e dispersa, compreendendo a totalidade do 
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concelho de Pombal nos limites que conhecemos no século XVIII, optou-se 

numa primeira fase por levantar as referências toponímicas adstritas à malha 

urbana de Pombal, com a sua correspondência actual, e sempre que possível a 

sua correspondência no Tombo da Ordem de Cristo de 150871. 

 

Evolução da toponímia local 
Tabela nº 11 

 

Tombo da Ordem de 
Cristo – Comenda de 

Pombal – ano de 
1508 

Tombo dos Bens do 
Concelho de 1746 Topónimo actual 

Cardal;  
ressio de Cardal;  
ressio do concelho 

citio do Cardal;  
Rocio do Cardal;  
rocio do concelho 

Largo do Cardal 

varzea da voda Vargea das Bodas Jardim da Várzea 

Outeiro dos Mayas outeiro das Maias Outeiro dos Maias 

Arnado citio do Arnado Largo do Arnado 

Rua da Corredoira Rua da Corredoura Rua Almirante Reis 

Rua de Manchupel Rua do Manchape Rua Mancha Pé 

Praça Praça Velha Largo Faria da Gama 

 
Praça 

Praça Marquês de 

Pombal 

 
Rua das Estalagens 

Rua Dr. António José 

Teixeira 

 Rua das Nogueiras Rua Dr. Custódio Freire 

 Santa Luzia Rua de Santa Luzia 

 Santo Amaro Largo de Santo Amaro 

                                                 
71 GOMES, Saúl António – Pombal Medieval e Quinhentista: Documentos da sua História, Leiria: CEPAE, 
2010, p. 180-225; Cf. GONÇALVES, Iria, ed.Tombos da Ordem de Cristo.Comendas do Vale do Mondego 
(1508). Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa, 2006. Volume III, p. 229-276. 
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Sam Lourenço 

Travessa de São 

Lourenço 

 
Sam Sebasteaõ 

Travessa de São 

Sebastião 

 Torre do Relogio Torre do Relógio Velho 

 

Fora da malha urbana, a informação apresentada na descrição das 

propriedades arroladas suscita uma árdua tarefa no sentido de averiguar a 

localização dos próprios bens. Estes, encontrando-se dispersos pelos vários 

lugares que compunham o concelho, devido à ausência de referências 

relevantes para a sua identificação, tornam impossível a sua boa localização. 

Ainda no âmbito da morfologia concelhia, saliente-se a demarcação de 

algumas aldeias ou lugares de aglomerados superiores a 20 fogos, dentro do 

próprio termo de Pombal, que na forma das Ordenanças se organizavam em 

vintenas. Na verdade, reconhece-se um desenvolvimento administrativo, isto é, 

de âmbito judicial ou jurisdicional, que em certas circunstâncias corresponderá 

às actuais freguesias de Pelariga, Santiago de Litém e Vila Cã. Estas vintenas 

eram “administradas” por Juízes de Vintena, conforme consta das Ordenações 

Manuelinas e confirmada pelas Filipinas, nomeados pela Câmara e tinham a 

seu cargo a sua representação, competindo-lhe, em muitos aspectos, 

atribuições locais semelhantes às da sede, o município de Pombal, no âmbito 

do direito coimeiro, de almotaçaria, juizado do crime e cível72. 

Segue o quadro com a enumeração das vintenas identificadas, com a 

correspondente composição dos lugares que compreendia: 

 
As cabeças de vintena e seus lugares 

Tabela nº 12 
 

Vintenas Lugares Fólio 
Vintena da Aldeia dos 
Redondos 

Aldeia dos Redondos, Anjos, aldeia do 
Escoural e Moinhos 484v-488 

Vintena de Assamassa Assamassa, Vaginha, Carreira, Melga, 
Murtais, Paço, Ponte, Sourão e Varegeira 481v-484v 

Vintena da Pelariga Courã, Pelariga, Vale de Cubas, Vérigo 488-491v 

                                                 
72Ordenações Filipinas. Liv. 1, Tit. LXVI, § 73; SILVA, Carlos Guardado; VEIGA, Carlos Margaça – O Livro 
de Acórdãos do Município de Torres Vedras: 1596-1599. Torres Vedras: Câmara Municipal, 2003, p. 14. 
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Vintena de Pombal Pombal 499v-501 

Vintena de Punhete Boldrarias, Cançaria, Gabaira, Punhete, 
Raposia, Serra da Bonha 479-481v 

Vintena da Ranha Carrinhos, Carvalhais, Casais Novos, 
Chainho, Ranha, Roussa, Travasso 491v-494v 

Vintena da Ribeira Alqueidão, Ferrarias, Catalaria, Santa Ana, 
Avelar, Cubo, Pipa e Coentrais 497v-499 

Vintena do Vale Arroteia, Barco, Cumieira, Galegas, 
Guistola, Outeiro, Palhais, Vale 475-479 

Vintena de Vila Cã Casais, Infesta, Lameiros, Maçoeira, 
Outeiro, Souto, Tráz-os-Matos, Vila Cã 494v-497 

 
 
 
 

Mapa de localização das vintenas do Concelho de Pombal. 
Figura n.º 5 
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Relativamente aos imóveis descritos no Tombo, a informação que se obteve é 

um pouco escassa, descurando-se, certamente pela natureza do documento, 

informações referentes aos materiais empregues na construção do imóvel, 

composição dos alçados, pavimentos, coberturas ou número de divisões, 

cingindo-se somente à tipologia do edificado. Outro constrangimento sentido 

nesta abordagem, prendeu-se efectivamente com a terminologia utilizada para 

identificar a tipo de construção, suscitando em alguns casos situações dúbias, 

como «caza», «cazinha» ou «Pedaço de caza». Estará esta definição 

associada com a própria dimensão do edificado? Não sabemos… 

Contudo no que concerne ao tipo de construções, notou-se um predomínio de 

morada de casa térrea com quintal, em detrimento da casa de sobrado. A casa 

térrea é maioritariamente dotada de «bocadinho de quintal» e em alguns casos 

com uma alpendorada. Por sua vez, a casa de sobrado, que também aparece 

descrita, em alguns casos, com «hum bocadinho de quintal», localiza-se 

essencialmente na zona do Cardal, podendo ter «baranda» e no piso térreo 

«logeas». 

Para além da construção habitacional também se constatou a referência a 

outros edifícios de carácter comercial, público e privado, e também político-

administrativo como é o caso das Casas da Câmara, situadas na Praça 

defronte do Alpendre da Igreja Matriz, compostas por «huma caza de Audiencia 

e outra de Camara, e nesta segunda há duas Alcobas, com hum repartimento 

de madeira e sua baranda de Pedra, e duas loges huma que serve de 

estrebaria, e a outra de Asougue e há nas dittas cazas hum Bofete de Pau de 

Pinho com pes torneados com duas gavetas, e sette cadeeras de solha 

dourada e huma Meza de Pinho que serve para os escrivaens, dos bancos de 

incosto, huma arca com seu ferralho com fexadura de trez chaves, cuja Arca he 

de Pao de Pinho que serve de Arquivo»73.  

Das 90 propriedades arroladas, contaram-se 67 habitações, das quais 40 

representam casas térreas e as restantes 27 são casas de sobrado, 

                                                 
73 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fls. 29v-40. Cf. Tombo da Gramela, 
tomo 1, fls. 39-39v  in EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira – Pombal 8 Séculos de História. 2ª ed. Pombal: 
Câmara Municipal de Pombal, 2007, p. 151 «(…) consta de dous sobrados e huma varanda pela frente, 
que tem de largura duas varas mal medidas e duas lógeas, de que huma serve de açougue e tudo se dá 
o uso ao Conselho sito na Praça. (…) parte do Norte com o terreiro da Praça e tem treze varas e mea 
bem medidas: Do poente com a mesma Praça e tem outo váras e um palmo: Do Sul parte com cazas da 
Irmandade do Carmo, e tem treze varas: Do Nascente com a mesma Praça, e tem outo varas, e hum 
palmo». 
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observando-se na quase totalidade das moradas a existência de pequenos 

logradouros para o amanho da terra, o que atesta bem a importância das 

hortas na questão da subsistência alimentar quotidiana, dentro da própria urbe. 

São igualmente frequentes os casos de casas em cujas moradas existem outro 

tipo de construções que não para habitação: 

 
As tipologias de construção 

Tabela nº 13 
 

Construção só de função habitacional Construção com valência não habitacional74 

Descrição Fólios Descrição Fólios 
 novo corral do concelho 41v- 43 

quatro cazas terrias, huma alpendorada, e 
hum bocadinho de quintal 

51- 55   

caza e hum corredor e hum bocadinho de 
quintal 

55v-
60v   

  sette cazas de sobrado e sinco logeas e 
hum bocado de quintal

65-70 

 
tres cazas de sobrado e duas loges 

70-74v 

 sinco cazas de sobrado [estalagem] e 
sinco logias e […] caza do lagar 

75-79 

 cazas de sobrado e hum corredor, e 
quatro logias e hum Alpendre debaixo das 
mesmas cazas maes hum quintal com sua 
Alpendorada e seu forno

79-84v 

 hum pedaso de quintal e huma caza de 
forno 

89-94 

 caza de sobrado a escada principal de 
toda a propriedade huma baranda e por 
baixo tres logias e hum bocado de quintal 

94-99 
 

 caza terreira e de outra de sobrado, e de 
hum logradouro que faz serventia para a 
porta da mesma caza 

118v-
123v 
 

 quintal e huma Irmida com sua Sachristia 139v-
145v 

 hum olival e hum bocado de vinha 162v-
167 

 bocado de cham com suas oliveiras 167v-
172v 

 caza de lagar de vinho com sua serventia 
separada 

195-200 

 
servidam de Agoa 

241-247 

 pedaço de cham que tem Pumar e esta 
fechado sobre si com muro e valado 

247-253 

 bocadinho de cham em que esta huma 
corte e muntureira 

337-
341v 

 pedaco de cham em que esta huma 
Subeira e hum corral 

458v-
462 

 

                                                 
74 Embora não sendo construção para habitação estão associadas à subsistência alimentar, permitindo a 
corte ou o curral a criação de animais, forma de obtenção das proteínas, necessário complemento 
alimentar a juntar aos produtos que o cultivo da terra permitia. Até o forno seria provavelmente para a 
subsistência da família.  
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Como se indicou anteriormente, os bens arrolados neste tombo englobam na 

sua maioria os prédios urbanos – edifícios vários, como as casas da câmara, o 

açougue e o curral do concelho, ou as casas térreas e de sobrada particulares 

com as suas respectivas logeas ou equipamentos diversos –, mas também um 

grande volume de bens rústicos, composto por terras aráveis, usadas na sua 

maior parte para o cultivo, que embora não se apresente especificado no 

tombo, recorrendo aos escritos do padre Carvalho da Costa, podemos 

depreender que «he esta villa abundante de trigo, cevada, milhos, vinho & 

azeite, & de todo o genero de legumes, em tanta quantidade, que dam duas 

novidades no anno»75. O que num contexto de pequenas propriedades de 

cultivo, como se apresentavam os pequenos pedaços de chão incorporados 

nas habitações urbanas, representaria essencialmente o cultivo de legumes, 

como as favas, ervilhas, hortaliças e árvores de fruto. 

Por outro lado, os “chaõs”, bem como os olivais, vinhas e pomares 

encontravam-se de um modo geral nas proximidades da vila.  

 

                                                 
75COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno de 
Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 107. 
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Sabendo que o motivo que levou à execução do presente tombo se deveu à 

grande diminuição e abatimento no rendimento das Terças do Concelho do 

Reino, é razoável depreender que, pretendendo este tombo servir de 

instrumento de gestão e controlo relacionado com a boa cobrança dos foros, 

esta fosse a principal informação apresentada no documento. 

Procurava-se, assim, acudir ao abuso que as câmaras praticavam na gestão 

das propriedades, que resultava na sua alienação ou usurpação, por vezes, 

aforadas por baixo preço ou cedidas por parentesco ou amizade, em que os 

próprios oficiais das câmaras também as tomavam para si. Detinha este 

documento uma relevância capital nos cartórios das Câmaras para que a todo 

o tempo se pudesse consultar e perpetuar as propriedades e aferir os valores 

dos foros arbitrados.  

Os aforamentos constantes no tombo são todos enfitêuticos - fateusim, com a 

obrigação de pagar anualmente o foro arbitrado pelos louvados, em dia de São 

João Baptista, sendo que não o poderia vender ou trocar sem autorização da 

Câmara. Contudo, este contrato enfitêutico ressalvava que, sendo-lhe 

concedida a autorização, seria possível a sua alienação, tendo porém, de 

pagar ao senhorio, de cada dez reis do seu valor um real de laudémio. Outra 

premissa resultante do contrato de emprazamento advinha do facto de se 

tratarem de aforamentos perpétuos, impedindo que «em nenhum tempo se 

poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores», incorrendo na 

possibilidade de ficar automaticamente devoluto.  

Este tipo de emprazamento consistia num mecanismo eficaz na rentabilização 

da propriedade do concelho, em que o facto de ser perpétuo, garantia o pleno 

domínio da Câmara sobre o chão, uma vez que estavam expressamente 

proibidos o seu desmembramento, venda ou alienação e ficava determinada a 

ocupação permanente do solo. 

 

Constata-se que, na sua grande maioria, os emprazamentos referenciados no 

tombo surgem encabeçados por uma só pessoa, de acordo com a prática 

comum, exceptuando dois contratos: 
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Emprazamentos com mais de um encabeçamento 
Tabela nº 14 

 
Propriedade Possuidores Valor do 

foro Fólio 

Três casas térreas com 
corredor e um 
bocadinho de quintal 

Antónia Maria,  
Josefa Bernardes  
Maria Bernardes 

filhas que 
ficaram de 
António Duarte 

40 rs 45v-50v 

Um pedaço de chão 

José Gonçalves  
António José  
Teresa Gonçalves 
casada com Manuel 
Lopes  

filhos que 
ficarão de 
Isabel 
Francisca 

200rs 390-394v 

 
Ainda que o presente documento não estabeleça referências directas a 

possíveis subemprazamentos, e muito menos nos faculta a informação relativa 

ao número de famílias a residir em cada imóvel, é crível que o mesmo pudesse 

suceder. Esta conjectura advém do facto de alguns dos foreiros apresentados 

serem detentores de várias propriedades, dentro da malha urbana da vila, o 

que nos leva a acreditar numa hipótese de subemprazamento de algumas 

delas, vejamos precisamente Simão da Cunha, detentor de sete casas de 

sobrado e cinco lógias e um bocado de quintal no Cardal e de mais outras duas 

casas e duas lógias e um bocado de quintal na Rua do Curro dos Touros. De 

salientar que esta última propriedade antigamente compunha dois prazos como 

se pode ler no respectivo termo: «que de antigo eraõ does Prazos»76. 

O aforamento das propriedades consistia num procedimento efectuado por dois 

louvados, um eleito por parte do concelho, neste caso Simão Rodrigues 

Pereira, e um segundo louvado apresentado pelo foreiro, que atendendo ao 

estado, rendimento e utilidade que a propriedade detinha no momento do 

aforamento e após a sua medição lhe arbitravam um determinado valor, a 

pagar em dia de São João Baptista. 

Os foros cobrados pela câmara acusam uma acentuada oscilação, sendo 

notório que, factores como a dimensão ou utilidade da propriedade, tenham 

inferido no apuramento do valor final do foro. 

Relativamente às vintenas do concelho, a atribuição de foro não acarretou as 

formalidades observadas nos termos de medição das restantes propriedades 

concelhias, deste modo em concordância com os costumes antigos e forais da 

vila, os lavradores das vintenas ficavam obrigados a pagar anualmente, pelo 

                                                 
76 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 85v 
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dia de Nossa Senhora de Agosto, «meio Alqueire de Trigo tendo dois Bois ou 

vacas e tendo um só Boi ou vaca pagaria uma quarta de Trigo». 

Vejamos a agora a relação dos foros extraídos do tombo: 

 
 

Relação dos foros extraídos do Tombo 
Tabela nº 15 

 
Relação dos foros extraídos do Tombo 

 Foro Fólios 

Casas da Câmara - uma casa de Audiência e outra de Câmara  28-41 

Novo Curral do concelho  43v-45 

Três casas térreas, um corredor e um bocadinho de quintal no Rossio do 
Cardal 40rs 45-50v 

Quatro casas térreas, uma alpendorada, e um bocadinho de quintal no sítio 
do Cardal 50rs 51-55 

Uma casa e um corredor e um bocadinho de quintal no sítio do Cardal 20rs 55v-60v 

Duas casas térreas e um quintal no sítio do Cardal 50rs 60v-65 

Sete casas de sobrado e cinco lógias com um bocadinho de quintal no sítio 
do Cardal 200rs 65-70 

Três casas de sobrado e duas lógias no sítio do Cardal 100rs 70-74v 

Cinco casas de sobrado e cinco lógias com casa de lagar no sítio do Cardal 120rs 75-79 

Duas casas de sobrado e um corredor, quatro lógias e um alpendre debaixo 
das mesmas casas, com seu quintal e alpendorada na Rua que vem do 
Rossio do Cardal para a Ponte  

150rs 79-84v 

Duas casas de sobrado e duas lógias com seu quintal na Rua do Corro dos 
Touros 120rs 84v-89 

Pedaço de quintal e uma casa de forno na Rua que vem do Cardal para o 
Rio  100rs 89-94 

Casa de sobrado com sua varanda e escada principal, com três lógias por 
baixo e um pedaço de quintal na Rua publica que vem do Cardal junto a 
Ponte principal  

100rs 94-99 

Casa de sobrado e parte de outra, com uma lógia e parte de outra na Rua 
do Rio 30rs 99-102v 

Casa térrea no Terreiro de Dona Maria  30rs 108-112v 

Pedaço de casa de sobrado e um bocado de quintal na Rua dos Correias 30rs 112v-118v 

Pedaço de casa térrea e outra de sobrado na Praça Velha 100rs 119-123v 

Casas térreas na Praça Velha 160rs 123v-129 
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Pedaço de chão que são dois socalcos na Torre do Relógio 80rs 129v-134v 

Duas casas térreas com quintal na Calçada dos chamos 60rs 134v-139v 

Quintal com uma ermida e sacristia na Rua das Nogueiras 150rs 139v-145v 

Pedaço de chão murado na Rua que vai das Nogueiras para São Lourenço 120rs 145v-151v 

Casa térrea na Rua das Nogueiras 40rs 151v-156v 

Pedaço de terra que foi azinhaga incluído num quintal de casas na Rua das 
Nogueiras 40rs 156v-162v 

Olival com um bocado de vinha no sítio da Incharia 500rs 162v-167v 

Pedaço de chão com olival no outeiro dos Maias e vizinho a Santo Amaro 60rs 167v-172v 

Casa térrea sita na Rua do Mancha Pé 20rs 173v-178 

Casas térreas com quintal na Rua que fica por baixo de Santo António e vai 
da Vila para São Lourenço 120rs 178-184v 

Duas casinhas térreas e um bocadinho de quintal na Rua que fica por baixo 
de Santo António e vai da Vila para São Lourenço 30rs 184v-189v 

Três casas térreas com um bocadinho de quintal na Rua que fica por detrás 
de São Sebastião 100rs 190-195 

Casa de lagar de vinho com sua serventia separada na Rua que fica por 
detrás da Ermida de São Sebastião 40rs 195-200 

Bocado de quintal na Rua que vai para Santo António 20rs 200-205v 

Pedaço de quintal na Rua que vai para a Ermida de Santo António desta 
vila 35rs 205v-211 

Pedaço de chão na Rua do Mancha Pé 20rs 211-215v 

Bocado de chão junto da estrada de São Lourenço 40rs 216-221 

Casas térreas com bocado de quintal no caminho que vai da Rua das 
Nogueiras para o Castelo 120rs 221-227 

Casa na estrada que vai da Rua das Nogueiras para São Lourenço 40rs 227-231 

Três casas térreas com seus quintais na estrada que vai da Rua das 
Nogueiras para a Ermida de São Lourenço 120rs 231-235v 

Pedaço de chão na estrada que vai se São Lourenço para os Casalinhos 
Caseirinhos 80rs 235v-241 

Serventia de água em duas partes da estrada que vai da Ermida de São 
Sebastião para o Lagar de Azeite da Comenda da Vila 60rs 241-247 
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Pedaço de chão que tem Pomar e esta fechado sobre si com muro e valado 
na Estrada que vem de São Sebastião para o Lagar de Azeite da Comenda 
da Vila 

480rs 247-253 

Pedaço de quintal no Cardal 150rs 253-257 

Pedaço de chão no Cardal 150rs 257-262 

Pedaço de chão ao canto da Rua das Nogueiras 30rs 262-267 

Bocado de chão com uma casa térrea junto a Santa Luzia na borda da 
Estrada que vai para Coimbra e parte Esquerda 80rs 267-272 

Pedaço de quintal no Rossio do Cardal 100rs 272v-276 

Bocado de quintal no Rossio do Cardal 100rs 276v-280v 

Pedaço de chão no Cardal 80rs 280v-285 

Quatro casas com varanda sitas na Ponte Pedrinha e um pedaço de chão 

na Rua das Nogueiras 200rs 285-290v 

Casa térrea com serventia separada no Rossio do Cardal 80rs 291-295v 

Pedaço de chão com oliveiras no sítio do Bate Solas 1050rs 295v-300 

Pedaço de chão no Outeiro das Maias 50rs 300-304 

Pedaço de terra de Almoinha no Travasso 30rs 304-308v 

Pedaço de Almoinha no Travasso 100rs 308v-313 

Terra no sítio da Cruz do Serralheiro 600rs 313-317v 

Pedaço de chão no sítio do Arnado 1300rs 317v-323v 

Bocado de chão na Rua que vai da Rua das Nogueiras para a Ermida de 
São Lourenço 25rs 323v-328 

Pedaço de chão onde está principiada uma casa entre a Igreja de Santo 
António e o Monte do Castelo 60rs 328-332v 

Pedaço de chão com uma corte na rua que vem dos chamos para a vila 
encostado ao Monte de Santo Amaro 40rs 332v-337 

Bocadinho de chão com uma corte e montureira na travessa que vem da 
Rua do Cardal para o Rio 20rs 337-342 

Bocado de chão na Rua que vai da Rua das Nogueiras para a Ermida de 
São Lourenço 20rs 342-346v 

Casas de sobrado com testada de quintal pela banda de trás na Rua das 
Nogueiras no Largo da Ponte Pedrinha 140rs 346v-353 
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Pedaço de chão junto da Estrada que vai da Ponte Pedrinha para Coimbra 40rs 353-357 

Pedaço de chão junto ao lugar da Aldeia dos Redondos 80rs 357-361 

Bocado de chão dentro do Casal de Fernão João 20rs 361-366 

Pedaço de chão dentro do Casal de Fernão João 20rs 366-371v 

Pedaço de chão que serve de corte e pátio das casas no Lugar do Vale 20rs 371v-376v 

Pedaço de chão no sítio das Paredes na vizinhança do lugar do Chão do 
Ulmeiro 40rs 376v-381v 

Bocado de chão junto às casas do Lugar de Escoural 20rs 381v-386 

Seis oliveiras: três no Casal do Coucinho, outra chamada a oliveira do Rei 
junto ao Outeiro de Galegas e duas no lugar da Garriapa na borda da 
Estrada 

400rs 386-390 

Pedaço de chão no lugar da Remessa 200rs 390-394v 

Pedaço de chão no lugar do Alqueidão 20rs 394v-399 

Pedaço de chão no lugar do Rossio 60rs 399-403v 

Casa térrea com bocado de chão pegado no lugar do Rossio 40rs 403v-409 

Duas casas térreas no lugar das Boldrarias 60rs 409-413 

Pedaço de chão no lugar das Boldrarias 20rs 413-416v 

Pedaço de chão e uma casa térrea no Lugar das Boldrarias 20rs 416v-421 

Pedaço de chão no lugar das Boldrarias 20rs 421-425v 

Pedaço de chão no lugar das Boldrarias 140rs 425v-429v 

Pedaço de chão junto ao lugar dos Vicentes de Vila Cã 30rs 429v-434 

Dois pedaços de chão junto ao lugar de Vila Cã 40rs 434-438 

Pedaço de chão no lugar de Vila Cã junto ao rossio do mesmo lugar 60rs 438-441v 

Quatro oliveiras no Outeiro de Vila Cã 400rs 442-445v 

Pedaço de chão que esta reduzido a casas no Rossio do lugar de Vila Cã 20rs 445v-450 

Bocadinho de chão no lugar de Tourilhe 10rs 450-453v 
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Pedaço de chão que é redondo com figueiras no lugar de Traz-os-Matos 40rs 453v-458 

Pedaço de chão com uma sobeira e um curral no lugar de Traz-os-Matos 20rs 458-462 

Pedaço de chão com curral no lugar de Traz-os-Matos 50rs 462-466 

Pedaço de chão no lugar de Traz-os-Matos 20rs 466-470 

Pedaço de chão na vizinhança da Aldeia dos Redondos 50rs 470-475 

 
 
 

Termos de reconhecimento das vintenas 
Tabela nº 16 

 
 

Reconhecimento que fazem os moradores e lavradores da Vintena 
do Vale 

 
 

meio Alqueire de 
Trigo tendo dois 
Bois ou vacas e 

tendo um só Boi ou 
vaca pagaria uma 

quarta de Trigo 
 
 
 
 

meio Alqueire de 
Trigo tendo dois 
Bois ou vacas e 

tendo um só Boi ou 
vaca pagaria uma 

quarta de Trigo 

475-479 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena de Punhete 479-481v 

Reconhecimento que fazem os moradores e lavradores da vintena 
de Assamaça 481v-484v 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena da Aldeia dos 
Redondos 484v-488 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena da Pelariga 488-491v 

Reconhecimento que fazem os Moradores e lavradores da vintena 
da Ranha 491v-494v 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena de Vila Cã 494v-497 

Reconhecimento que fazem os lavradores moradores da Vintena 
da Ribeira 497-499v 

Reconhecimento que fazem os lavradores da Vintena da Vila de 
Pombal 499v-501 

 
 





 

 

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
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Como se referiu, este importante documento da gestão concelhia, pela 

obrigatoriedade de registo do nome e descrição pormenorizada de todas as 

propriedades, seus proprietários, a indicação dos confrontantes e os limites das 

propriedades, revelou-se um importante instrumento para a investigação da 

sociedade local. 

Desta época, ainda hoje encontramos alguns vestígios arquitectónicos e outros 

em total ruínas, mas que as fontes documentais nos permitem reconstruir com 

grande exactidão e certo grau de fiabilidade. Contudo a sua organização social, 

as pessoas que compunham este burgo e foram parte integrante da sua 

história e evolução, exceptuando algumas de maior influência, dificilmente se 

conhecem e quase nada se encontra sobre elas.  

Neste período, estávamos perante uma sociedade estratificada, em ordens ou 

classes, às quais andavam indissociavelmente ligados os interesses de 

natureza económica e política que as caracterizavam e lhe conferiam estatuto 

peculiar, organizando-se de acordo com o prestígio, poder ou riqueza de cada 

grupo. Sociedade bastante desigual, a categoria social era definida pelo 

nascimento e pelas funções sociais que desempenhavam. O Clero gozava de 

imunidades e privilégios, cobrava a dízima e desempenhava altos cargos. Por 

sua vez, a Nobreza era a ordem de maior prestígio e destacava-se pelo grande 

poder fundiário, pela função militar e pelos altos cargos administrativos que 

desempenhava. O Terceiro Estado, povo, compreendia a ordem não 

privilegiada, tributária e muito heterogénea, cujas diferenças residiam na 

actividade profissional e modo de vida, pessoas anónimas e com grande 

pendor na actividade agrícola. Neste grupo, evidencia-se a burguesia 

(mercadores, financeiros, letrados) e os camponeses. 

Apesar do Antigo Regime se caracterizar por um maior protagonismo político 

da realeza desde os finais do século XV, começou a notar-se uma propensão 

oligárquica no seio do poder local, com notória incidência no século XVIII. 

Observa-se a cristalização de um grupo social da gente nobre da governança 

ou, mais simplificadamente, de nobres e nobreza. Estas elites de poder, 

normalmente apareciam referenciadas como das pessoas principais da vila, 

tendo servido de vereadores, assim como os seus ascendentes, de boa 
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cristandade e costumes77. Poderosos económica e socialmente, tendiam a 

ligar-se entre si por estreitos laços familiares, assumindo nas vereações e nos 

cargos de excelência, como a Mesa da Misericórdia, um carácter 

verdadeiramente dinástico. 

O clero, por sua vez, estava sempre presente numa comunidade que, antes de 

mais, era uma comunidade de crentes que vivia à sombra da Igreja e a quem 

entregava a grande parte do produto do seu trabalho, em troca das terras que 

possuía e dos bens espirituais que dela recebia. 

Entre o povo coexistia uma imensa amálgama indiferenciada de pessoas que 

viviam do seu trabalho braçal, dedicado à agricultura ou outras profissões 

complementares. Há, todavia, algumas pessoas saídas do seu meio e que se 

distinguem pela sua instrução e que desempenhavam funções próprias dos 

letrados, como boticário, escrivão da comarca, escrivão dos órfãos, ou, ainda 

aqueles que seguiam a vida eclesiástica. 

Os Autos de Visitação que compõem os Termos de Medição deste tombo 

revelam-nos informações complementares, decorrentes da morosa empreitada 

de aforamento das propriedades e que, basicamente, neste texto, são-nos 

facultados esses importantes elementos para o conhecimento da população 

local. Ainda que por vezes a indicação do pessoa se apresente com maior ou 

menor detalhe, é possível em alguns casos obter conhecimento sobre o estado 

civil e a própria profissão. 

Infelizmente, grande parte da informação obtida ao nível da antroponímia é 

muito deficitária, ocorrendo situações em que somente surge com o nome 

próprio, como se verifica na medição e confrontação de uma propriedade 

“…que foi do Saudino as quaes pessue Antonio Antunes trabalhador desta 

Villa”78, ou em situações que a mesma pessoa surge com um ou mais apelidos 

e por vezes concordando somente no nome próprio e num ou dois dos seus 

apelidos, sendo que em alguns casos, ainda que muito escassos, tenha sido 

possível através das confrontações de propriedade, ou das assinaturas no final 

                                                 
77 Condição indispensável para a obtenção do título de Familiar do Santo Ofício, que na documentação 
existente na Torre do Tombo se consegue encontrar alguns nomes relevantes da sociedade pombalense 
do século XVIII, tal como o Reverendo Doutor Henrique Henriques de Carvalho e Serrão, referenciado 
neste Tombo e que neste capítulo se apresentará. Cf. AMARAL, Luís - Índices dos processos de 
habilitação para familiar do Santo Ofício da Inquisição. Lisboa : Guarda-Mor, 2008 
78 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 179v. 
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dos termos, obter mais dados79. Em outros casos também se constatou a 

adição de informação complementar como por exemplo o estado civil e por 

vezes com referência ao nome do falecido, a profissão ou por vezes alcunha, 

como veremos: “… que pessue Maria Pimenta, viuva de Francisco Simoens, 

officiaal de Pedreiro desta Villa”80 ou “… que pesue Antonio Antunes, o Velho, 

do ditto lugar [sítio das Paredes, na vizinhança do lugar de Chão de Ulmeiro]”81. 

Tratando-se de um Tombo, as subscrições que rematam cada um dos Termos 

de Medição não se apresentam autógrafas, tendo sido o próprio escriba a 

efectuar a sua transcrição. Se, por um lado, este aspecto impossibilita analisar 

a ortografia de cada um dos intervenientes, por outro lado, sendo o escrivão 

uma pessoa habituada ao oficio da escrita, terá facilitado para uma melhor 

interpretação das subscrições. De salientar, que este campo também se 

demonstrou próspero em alguns pormenores que foram enriquecendo este 

estudo. Em algumas das situações houve a possibilidade de se obter dados 

sobre os graus parentesco, morada e de literacia82. Vejamos: 

 

Subscrições delegadas 
Tabela nº 17 

 Fólio 
[…] asinou com Manoel Lopes dos Andres que, a rogo da sobreditta, asinou, por esta 
naõ saber escrever […] 420 

[…] e por naõ saberem as emfiteutas escrever, asinou a seu rogo Simaõ da Cunha 
[…] 50v 

[…] por naõ saber a Infiteuta escrever asinou a seu rogo Bento Alves Mendes, 
barbeiro, desta Villa […] A rogo da sobreditta Bento Alves Mendes […] 189v 

[…] asinou com Joaõ Lopes que, a Rogo da sobreditta, asignou por ella naõ saber 
escrever […] a rogo da sobreditta Joaõ Lopes huma crus […] 445 

[…] por minha Mai Antonia Simoens Manoel Guardado huma crus […] 477 

[…] por meu Pai Joaõ Luis Joze Luis huma crus […] 478 

[…] asinou por seu Tio, Joam do Espirito Santo, Joaõ de Deos huma crus […] 479 

 
Pombal não fugia a esta realidade e como atesta Saúl António Gomes83, na vila 

de Pombal, durante a transição do século XVII para o século XVIII, afloram 

                                                 
79 No sentido de aprofundar esta informação teria sido relevante confrontar esta informação com os 
registos paroquiais, contudo devido à escassez de tempo, não nos foi possível. 
80 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 48. 
81 AMP – Relação de Pessoas e Bens do Concelho de Pombal. 1744, fl. 376 v.o. 
82 A maior parte da população da vila de Pombal não sabia escrever nem sequer assinar. 
83GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal. Coimbra: Palimage, 2012. p. 25-38. 
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famílias abastadas e influentes, com residência ou mesmo interesses nesta 

localidade, com destaque para os Sousa Ribeiro de Vasconcelos, os Castelo 

Branco, os Mancelos, os Mascarenhas e os Lacerda e Melo. Sendo possível 

constatar, igualmente, outras figuras, ainda que naquela época, de estratos 

nobiliárquicos mais medianos, como os Ataíde de Azevedo, os Coutinho, os 

Lobo de Sousa, os Leitão ou os Brito.  

Destaque, ainda, para outras famílias emergentes, nobilitadas ou em vias de 

nobilitação, nos finais do Antigo Regime, que foram o alforge das elites 

regionais e locais de proprietários terratenentes, vivendo dos foros e das 

rendas proporcionadas pela sua exploração, alguns outros proprietários de 

cargos e ofícios públicos ou, até, associados às actividades de negócios 

(sobretudo agro-silvícolas) e de comércio, especialmente, como juristas ou 

financeiros locais, associando-se, por vezes, entre si, por vínculos parentais, 

como sejam os Cunha, os Magalhães, os Serrão de Carvalho, os Serrão da 

Fonseca, os Carvalho, e os Godinho Leitão, os Albuquerque, os Saraiva, os 

Barros, os Valdez, os Figueiredo, ou os Pimentel, os Machado, ou os Mota, 

entre outros tantos antigos pombalenses de várias gerações e de bom nome. 

Dentre as famílias enunciadas recrutavam-se as cabeças da governança do 

concelho com predomínio para os Furtado, os Mascarenhas, os Mancelos, os 

Leitão, os Serrão, os Costa, os Carvalho e os Araújo, dividindo entre eles, os 

ofícios de mando e gestão municipais. Estes, como outros membros das elites 

locais, incorporavam os órgãos das instituições pias, particularmente as 

Misericórdias, mas também outras irmandades e confrarias. A câmara de 

Pombal, pelos seus autarcas, era administradora do património da Capela de 

Nossa Senhora do Cardal, possuindo ainda algum património rústico, que 

procurava rentabilizar, dando-o de aforamento ou em prazo. 

Vejamos algumas tabelas com o levantamento das profissões constantes no 

Tombo: 

Rol de profissões extraídas do Tombo 
Tabela nº 18 

 
Oficiais da Corte 

Cargo Nome 
Advogado Agostinho de Barros Machado 
Tabelião do Judicial da Vila de Pombal Pedro Rodrigues 
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Oficiais da Comarca de Leiria 
Cargo Nome 

Provedor da Comarca de Leiria Afonso da Silva 

Escrivão da Provedoria 
Manuel Francisco Carreira 

Escrivão do Tombo 
Procurador dos contratadores das 
Terças da Comarca de Leiria Sebastião Gomes 

 
Juízes e oficiais municipais de Pombal 

Cargo Nome 
Procurador do Concelho José Dias Ferreira 

Juiz dos Órfãos da Vila de Pombal António Serrão de 
Carvalho 

Escrivão dos Órfãos da Vila de Pombal José Ferreira da Cunha 

Capitão-mor da Vila de Pombal Vicente Godinho Leitão 
Distribuidor e contador do Juízo Geral da Vila de 
Pombal 

Pascoal Francisco 
Coutinho 

Juiz da Vintena de Vila Cã Manuel Domingues 

Alcaide António Gomes 

Carcereiro Manuel Gomes 

Capitão Tomé da Cunha 

Louvado e medidor do Tombo Simão Rodrigues Pereira 
 
Oficiais da Companhia da Ordenança de Abiúl 

Cargo Nome 

Capitão-mor de Abiúl 
Manuel de Sousa de 
Alvim da Fonseca de 
Mancelos 

 
Oficiais da Companhia da Ordenança de Porto de Mós 

Cargo Nome 
Capitão Agostinho António 

 
Membros do Clero 

Cargo Nome 
Beneficiado na Colegiada de São Martinho da Vila 
de Pombal 

António Ventura 

Beneficiado na Colegiada de São Martinho da Vila 
de Pombal 

Valentim Alexandre da 
Cunha 

Beneficiado na Colegiada de São Martinho da Vila 
de Pombal 

Manuel da Fonseca 

Padre José de Santo António 

Padre Manuel Pimenta de 
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Albuquerque 

Reverendo Doutor Henrique Henriques de 
Carvalho Serrão 

Reverendo Padre Manuel Gonçalves de 
Brito 

 
Ofícios liberais 

Cargo Nome 
Alfaiate (Oficial de) António Lopes 

Alfaiate Baltasar dos Reis 

Alfaiate João da Silva 

Auguado [?] António Rodrigues 

Barbeiro Bento Alveres Mendes 

Barbeiro Caetano da Silva 

Barbeiro Domingos Alveres 

Barbeiro João Pimenta 

Barbeiro Luís Duarte 

Boticário João da Fonseca de 
Azevedo 

Canteiro (Oficial de) João Ferreira de Carvalho

Carpinteiro Luís Bernardes 

Carpinteiro Manuel da Cunha 

Cirurgião António de Lima 

Ferrador Diogo da Cunha 

Ferrador Sebastião Alves 

Lavrador Domingos Gomes 

Lavrador João Lopes 

Lavrador Luís Ferreira 

Lavrador Manuel Gonçalves 

Lavrador Manuel Lopes 

Lavrador Manuel Mendes 

Lavrador Teotónio de Oliveira 

Lavrador Rafael de Castro 

Pedreiro (Oficial de) Francisco Simões 

Pedreiro Manuel Pimenta 

Sapateiro Bento Francisco 

Sapateiro Domingos Gonçalves 
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Sapateiro (Oficial de) Luís Gomes 

Sapateiro (Oficial de) Manuel Gomes Neves 

Seareiro António Rodrigues Torres 

Seareiro Manuel Lopes Manco 

Serralheiro Manuel Dias 

Trabalhador Alexandre Marques 

Trabalhador António Antunes 

Trabalhador José Lopes 

Trabalhador Manuel Ribeiro 
 
Apesar de ao longo do século XVIII se conhecer um enorme esforço no sentido 

de se obter um conhecimento mais aprofundado do território nacional, 

recolhendo um vasto leque de informações sobre as terras e as paróquias - a 

sua localização e inserção político-administrativa, a sua população, o seu 

governo civil e religioso, os seus recursos, os seus párocos, as suas 

instituições, os seus santos, os seus homens ilustres e as suas antiguidades - a 

árdua tarefa de se tentar compulsar elementos para a composição de esboços 

prosopográficos constitui uma morosa e, muitas vezes, estéril tarefa.  

Embora se conheça um relativo conjunto de informação associado a processos 

de habilitação (Ordens Militar de Cristo, Familiar do Santo Ofício), processos de 

matricula em Universidade (Registo de matriculas na Universidade de Coimbra) 

ou fruto de mercês régias para o desempenho de cargos públicos (Leitura de 

Bacharéis), esta cinge-se essencialmente às principais figuras da vila que 

compunham a elite do poder local, enquanto que a restante população, que 

compunha o Terceiro Estado, constituía uma elevada massa de pessoas, 

exceptuando certos casos, anónimas e iletradas.  

Somente uma aturada leitura e análise dos registos paroquiais faria chegar até 

nós alguma informação, ainda que cientes de eventuais lacunas, fruto das 

vicissitudes da nossa história e cultura. Contudo não foi exequível a consulta 

dos registos paroquiais, não tanto pela enorme empresa que se afigurava, mas 

sim pela escassez de tempo.  

Seguidamente iremos apresentar alguns esboços prosopográficos, que foram 

possíveis encontrar, em relação aos intervenientes do Tombo. 

 





 

 

 

ESBOÇOS PROSOPOGRÁFICOS 
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A apresentação será efectuada individualmente e seguindo uma ordem 

alfabética: 

 

ALBUQUERQUE, Manuel Pimenta de 
Natural de Santiago de Litém, filho de Simão Luís Pimenta. Frequentou a 

Universidade de Coimbra, segundo o registo de matrícula na Faculdade de 

Cânones, em 1 de Outubro de 170884. 

 

CARVALHO, António Serrão de85 
Natural da Vila de Pombal, Juiz dos Órfãos da vila de Pombal. Homem de bons 

costumes e conduta, com muita limpeza de sangue e da principal nobreza de 

Pombal. Casado com D. Eufémia Maria de Magalhães, mulher de limpo 

sangue, filha de segunda de Gonçalo de Medeiros e Abreu que foi proprietário 

do ofício de Juiz dos Órfãos por ter sido de seu pai e que por seu falecimento 

vagou, passando para António Serrão de Carvalho, marido de sua filha, por 

mercê do Rei D. João V.  

Nunca serviu em ofício mecânico, nem seus pais ou avós.  

Os seus pais, e avós eram christaõs velhos sem raça alguã de mouro, mulato 

ou judeu, ou de outra infecta naçaõ, filho legítimo de Silvestre Luís, e de sua 

mulher Isabel da Fonseca; neto pela parte paterna de Manuel de Carvalho, e 

de sua mulher Antónia João, e neto pela materna de Paulo Serrão da Fonseca, 

e de sua mulher Brites Leitoa, os quais foram moradores na vila de Pombal.  

 
CARVALHO, Rafael Rodrigues86 
Natural da Redinha. Letrado, frequentou a Universidade de Coimbra, entre 

1719 e 1742, com alguns interregnos. Apresenta registos de matrícula na 

Faculdade de Instituta (Cadeira preparatória) em 1 de Outubro de 1729, tendo 

prosseguido a sua formação na Faculdade de Cânones. 

 

                                                 
84 AUC - Livro de Matrículas, 1708-1710, vol. 33, IV-1aD-1-3-41. 
85 ANTT - Registo Geral de Mercês: Mercês de D. João V, liv. 13, f.280; ANTT - Leitura de Bacharéis. 
1722, Maço 3, Nr. 1; MATOS, Lourenço Correia de - Leitura de bachareis : índice dos processos.Lisboa: 
Guarda-Mor, 2006; ANTT - Registo Geral de Mercês: Mercês de D. João V, liv. 13, f.280; 
86 AUC – Livro de Matrículas: 1728-1729, vol. 46, IV-1aD-1-3-54; Livro de Matrículas: 1730-1731, vol 48, 
IV-1aD-1-4-1; Livro de Matrículas: 1731-1732, vol. 49, IV-1aD-1-4-2; Livro de Matrículas: 1740-1741, vol 
58, IV-1aD-1-4-1; Livro de Matrículas: 1741-1742, vol. 59, IV-1aD-1-4-12; (Matrículas 1 x 1730; 1 X 1732; 1 
x 1740; 1 x 1741; 1 X 1742). 
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CASTELO-BRANCO, Luís Arnaut87 
Natural de Louriçal, casado com Maria Coutinho Leite Vasconcelos. Filho de 

Alexandre Arnaut. Frequentou a Universidade de Coimbra, entre 1678 e 1683. 

Com registo de matrícula na Faculdade de Instituta (Cadeira preparatória) em 1 

de Outubro de 1678, tendo prosseguido a sua formação na Faculdade de 

Cânones. 

Foi escrivão dos Órfãos na Vila de Pombal. 

 
 
COUTINHO, Pascoal Francisco88 
Distribuidor e contador do Juízo Geral da vila de Pombal; Casado com Maria 

Leal José, filha de Roberto Leal, que serviu cerca de 25 anos na propriedade 

dos Ofícios de Contador, Inquiridor e Distribuidor Escrivão da Almotaçaria da 

vila de Pombal, e que por se achar com achaques, muita idade e falta de visão, 

renunciou na sua filha Maria Leal José, que por sua vez renunciou para o seu 

marido Pascoal Francisco Coutinho. 

 

 

CUNHA, José Ferreira da89 
Escrivão dos Órfãos da vila de Pombal. Natural de Pombal. Frequentou a 

Universidade de Coimbra, entre 1764 e 1770. Com registo de matrícula na 

Faculdade de Instituta (Cadeira preparatória) em 1 de Novembro de 1764, 

tendo prosseguido a sua formação na Faculdade de Cânones. 

 

 

CUNHA, Simão da 
Tabelião do ordinal da vila de Pombal e morador na Vila de Pombal 

 

                                                 
87 AUC – Livro de Matrículas, 1678-1680, vol. 18, IV-1aD-1-3-26; Livro de Matrículas, 1682-1684, vol 20, 
IV-1aD-1-3-28, fl. 100v e 224; ANTT - Registo Geral de Mercês: Mercês de D. João V, liv. 11, f.176; 
(Matrículas 15 x 1679; 4 II 1680; 1 x 1681; 1 x 1682; 1 X 1683; 15 X 1685) 
88 ANTT - Registo Geral de Mercês: Mercês de D. João V, liv. 22, f.157v; ANTT - Registo Geral de 
Mercês: Mercês de D. João V, liv. 22, f.157v; Carta de 3 de Agosto de 1738.  
89 AUC – Livro de Matrículas, 1764-1765, vol. 82, IV-1aD-1-4-35; Livro de Matrículas, 1765-1766, vol 83, 
IV-1aD-1-4-36; Livro de Matrículas, 1766-1767, vol. 84, IV-1aD-1-4-37; Livro de Matrículas, 1767-1768, vol 
85, IV-1aD-1-4-38; Livro de Matrículas, 1768-1769, vol. 86, IV-1aD-1-4-39; Livro de Matrículas, 1769-1770, 
vol 87, IV-1aD-1-4-40. (Matrículas 1 x 1765; 1 X 1766; 1 x 1767; 1 x 1768; 1 X 1769; 1 X 1770) 
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CUNHA, Valentim Alexandre da90 
Natural de Pombal, filho de Simão da Cunha. Reverendo e Beneficiado da 

Colegiada de São Martinho de Pombal. Religioso do Convento do Cardal, onde 

foi docente desde a sua fundação até 1716. Por testamento feito em 1764, 

deixou à Misericórdia avultados bens (foros, vinhas, pinhais, olivais, etc.), tendo 

sido o maior benfeitor da Misericórdia de Pombal91. Frequentou a Universidade 

de Coimbra, entre 1725 e 1730. Com registo de matrícula na Faculdade de 

Instituta (Cadeira preparatória), em 1 de Outubro de 1725, tendo prosseguido a 

sua formação na Faculdade de Cânones entre 1726 e 1730. 

 

 

FONSECA, Iria Josefa Serrão da92 
Moradora em Pombal e natural da freguesia de São Tiago da Guarda, termo da 

vila do Rabaçal, viúva do Doutor Pedro de Carvalho Henriques [1746], 

cavaleiro professo da Ordem de Cristo, com quem teve os filhos Henriques 

Henriques de Carvalho e Serrão, Diogo José de Serrão de Carvalho e 

Sebastião Caetano Serrão de Carvalho. 

É filha de Alferes Sebastião Fernandes, “o Gago”, natural das Torres, freguesia 

de São Pedro da Cidade de Coimbra e de Maria Serrão da Fonseca natural da 

vila de Pombal.Irmã de D. Mariana Serrão, viúva de Domingos Antunes93. 

 
 
FONSECA, Manuel da94 
Presbítero do hábito de São Pedro, natural da vila de Pombal, do bispado de 

Coimbra. Compôs aVida de S. Caetano, publicada em Lisboa, por António 

Craesbeeck, em 1673, dedicada a D. Frei Luiz da Silva, bispo de Lamego. 

 
 

                                                 
90 AUC – Livro de Matrículas, 1724-1725, vol. 42, IV-1aD-1-3-50; Livro de Matrículas, 1725-1726, vol. 43, 
IV-1aD-1-3-51; Livro de Matrículas, 1729-1730, vol 47, IV-1aD-1-3-55; 
91MORA, Amadeu da Cunha – Esboço Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Pombal. 
[Reimpressão] Pombal: Santa Casa da Misericórdia de Pombal, 2010, pp. 21-25. Cf. EUSÉBIO, Joaquim 
– Pombal 8 Séculos de História. 2ª ed. Pombal: Câmara Municipal de Pombal, 2007. p. 206. 
92 ANTT - Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Henrique, Maço 1, Doc. 16. 
93GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal,Coimbra: Palimage, 2012. p. 30. 
94 MACHADO, Diogo Barbosa, Bibliotheca lusitana historica, critica e cronológica […]. Lisboa: António 
Isidoro da Fonseca, 1759. Tomo IV, p. 242. 
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HENRIQUES, Pedro de Carvalho95 
Morador na vila de Pombal, e natural da vila de São Sebastião da Feira, 

situada entre a vila de Avô, e a de Penalva de Alva, Juiz de Fora da Cidade de 

Coimbra, e cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Casado com D. Iria Josefa 

Serrão da Fonseca moradora em Pombal, e natural da freguesia de São Tiago 

da Guarda, termo da vila do Rabaçal, de quem teve os filhos Henrique 

Henriques de Carvalho e Serrão, Sebastião Caetano Serrão de Carvalho e 

Diogo José de Serrão de Carvalho. 

Frequentou a Universidade de Coimbra, durante os anos de 1682 e 1688. 

Matriculou-se na Faculdade de Instituta a 1 de Outubro de 1682. Prosseguiu 

estudos na Faculdade de Cânones, entre 1683 e 1685 e frequentou a 

Faculdade de Leis entre 1686 e 1688. Obteve o grau de Bacharel a 28 de Maio 

de 1687 e a Formatura a 17 de Novembro de 168896. 

Filho do padre Manuel Gaspar de Carvalho, natural da vila da Redinha, que foi 

Prior na vila de São Sebastião da Feira e de Luzia Fernandes natural e 

moradora na vila de São Sebastião da Feira. 

A 12 de Dezembro de 1719, com sua mulher, D. Iria Josefa Serrão de Carvalho 

da Fonseca, doaram ao seu filho, Diogo José Serrão de Carvalho, as suas 

casas novas, na rua da Estalagem, e outros bens, para se ordenar sacerdote.97 

 
LEITÃO, Vicente Godinho98 
Nasceu na vila de Pombal, onde foi baptizado a 10 de Abril de 1673 e faleceu a 

3 de Novembro de 1798. Capitão-mór de Pombal, nomeado para este posto em 

20 de Novembro de 1720, em atenção a ser da principal nobreza da vila, muito 

benquisto do povo, e possuidor de fortuna que o tornou independente. 12º 

senhor do Prazo de Flandes, Superintendente das Caudelarias da Ega, Soure 

e Redinha, senhor dos Morgados dos Anjos e do Mosquête em Pombal. Foi 

capitão do terço (regimento) de auxiliares (milícias) de Leiria, com o qual 

passou ao Alentejo, na guerra da sucessão de Espanha (1705-1707) depois da 

                                                 
95 ANTT - Tribunal do Santo Ofício: Conselho Geral: Habilitações: Henrique, Maço 1, Doc. 16. 
96 AUC – Livro de Matrículas, 1682-1684, vol 20, IV-1aD-1-3-28; Livro de Matrículas, 1684-1686, vol. 21, 
IV-1aD-1-3-29; Livro de Matrículas, 1686-1688, vol 22, IV-1aD-1-3-30; 
97 ADL – Registos Notariais: Pombal, V-103-E-9, fls. 64v-68v. in GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, 
Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: Pombal,Coimbra: Palimage, 2012, p. 30. 
98VALDÊS, Rui Dique Travassos - Valdez : (genealogia) descendencia de Francisco Garcia de Valdez e 
de sua mulher D. Mencia Gonzalez de Gove : (séc. XVI). [Braga] : Ed. do Autor, 1933 
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qual recolheu à sua casa. Casado com D. Teresa das Neves de Lampreia 

Oliveira Craveiro, dos quais há notícia de terem tido 13 filhos: sendo o 

primogénito Luiz Godinho Leitão e entre as filhas salienta-se D. Josefa Rosa 

das Neves de Oliveira Craveiro, mulher de Miguel Antonio de Souza Valdez e 

D. Francisca Antonia das Neves de Oliveira, casada com José Pedro de Souza, 

filho de Mateus de Souza e Luz, Familiar do Santo Oficio. 

Filho de Luís Godinho Leitão, Familiar do Santo Ofício, e de D. Barbara 

Teixeira Feio, 11ª Senhora do Prazo de Flandes, filha de António Godinho 

Leitão e de sua mulher D. Iria Teixeira. 

Neto paterno de António Lopes e de sua mulher Maria Godinho, e sobrinho, 

ignora-se em que grau, de Francisco Luiz Mosquete, instituidor da Capela de 

Flandes. 

Prazo de Flandes 
Tabela nº 19 

 

José Ricardo 
das Neves 
Godinho 
Valdez, 14.o 
Sr. Do Prazo 
de Flandes, 
etc. 

O Dezembargador 
Luiz Godinho 
Leitão, 13.o Sr. do 
Prazo de Flandes, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Jeronima 
Tereza de Souza 
Valdez 

Vicente Godinho 
Leitão, Capitão-
mór de Pombal, 
12.o Sr. do Prazo 
de Flandes, etc. 
 
 
 
 
 
 
D. Tereza das 
Neves de Oliveira 
Craveiro 

Luiz Godinho Leitão 
 
 
D. Barbosa Teixeira, 
11.a Sr.a do Prazo de 
Flandes 

Antonio Lopes, natural de 
Anciães 
 

D. Maria Godinho 
António Godinho Leitão, Capitão 
de Cavalos, Cavaleiro de Cristo, 
etc. 
 

D. Iria Teixeira, 10.a Sr.a do 
Prazo de Flandes 

Dr. Mateus das Neves 
Lampreia 
 
 
D. Maria Luiza de 
Oliveira Craveiro 

Manoel Gonçalves, Capitão das 
Ordenanças do Pombal 
 

D. Maria das Neves Lampreia 
Agostinho da Rosa Craveiro, sr. 
do morgado de Figueiró 
 

D. Mariana Valente de Oliveira 
Aranha. 

Antonio de Souza 
Valdez 
 
 
 
 
 
 
D. Joana Maria 
das neves de 
Oliveira Craveiro 

Luiz de Souza Valdez, 
Tesoureiro-mór do 
Reino. 
 
D. Luiza Maria Pereira 
de Sá 

Antonio de Souza, Deputado da 
Junta do Comercio 
 

D. Maria Cardoso 
Francisco Vahia Teixeira, Lente 
e Dezembargador do Paço, etc. 
 

D. Angela de Sá Pereira 

Dr. Mateus das Neves 
Lampreia 

(acima) 
 
D. Maria Luiza de 
Oliveira Craveiro 

(acima) 

Capitão Manoel Gonçalves  
(acima) 

 

D. Maria das Neves Lampreia 
(acima) 

Agostinho da Rosa Craveiro 
(acima) 

 

D. Mariana Valente de Oliveira 
Aranha 

(acima) 
Fonte: VALDÊS, Rui Dique Travassos - Valdez : (genealogia) descendencia de Francisco Garcia de 

Valdez e de sua mulher D. Mencia Gonzalez de Gove : (séc. XVI). [Braga] : Ed. do Autor, 1933. p.69. 
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MACHADO, Agostinho de Barros99 
Advogado na corte na cidade de Lisboa. Natural da vila de Pombal e filho de 

João Ferreira Machado. Letrado e assistente em Lisboa. Frequentou a 

Universidade de Coimbra, durante os anos de 1721 e 1726. Esteve matriculado 

na Faculdade de Cânones entre 1721 e 1725. Obteve o grau de Bacharel a 15 

de Novembro de 1725 e a Formatura a 8 de Julho de 1726. 

 
MAGALHÃES, Diogo Mexia 
Capitão mor de Pombal. Em 1693, por ocasião da vinda a Portugal da Rainha 

da Grã Bretanha D. Catarina, filha d’El-Rei D. João IV, mostrou a sua grandeza 

de ânimo e bizarria, ordenando, que toda a nobreza da vila de Pombal 

estivesse no corpo de guarda; e fez toldar com sedas e ornar com cortinas o 

grande alpendre, que então havia na igreja de São Martinho, banqueteando-a 

com saborosas e delicadas viandas, com notável esplendor. 

 

MANCELOS, António da Fonseca de100 
Natural da vila de Pombal, filho de António da Fonseca de Mancelos, Moço 

Fidalgo da Casa de Sua Majestade, e neto de Paulo da Fonseca de Mancelos. 

Moço Fidalgo, por Alvará de 2 de Junho de 1722 

 

MASCARENHAS, Diogo de Oliveira101 
Natural de Pombal, filho de André Mascarenhas Coelho, Fidalgo da Casa Real, 

e neto de João Coelho Pereira. 

Frequentou a Universidade de Coimbra, durante os anos de 1720 e 1722. Teve 

a sua primeira matrícula na Faculdade de Instituta em 1 de Outubro de 1720, 

tendo prosseguido estudos na Faculdade de Cânones nos anos 1721 e 

1722.102 

Fidalgo Cavaleiro, por Alvará de 7 de Maio de 1722. 

 

                                                 
99 AUC – Livro de Matrículas, 1721-1723, vol. 40, IV-1aD-1-3-48; Livro de Matrículas, 1723-1724, vol. 41, 
IV-1aD-1-3-49; Livro de Matrículas, 1724-1725, vol. 42, IV-1aD-1-3-50; 
100 ANTT – Registo Geral de Mercês: Mêrces de D. João V, liv. 14, f. 10v. 
101 ANTT – Registo Geral de Mercês: Mêrces de D. João V, liv. 29, f. 87v.  
102 AUC – Livro de Matrículas, 1719-1721, vol. 39, IV-1aD-1-3-47; Livro de Matrículas, 1721-1723, vol. 40, 
IV-1aD-1-3-48. 
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MELLO, Maria Madalena de Lacerda Pereira103 

Nobre dama de Pombal. Foi juíza das festas da Senhora do Cardal em 1738 e 

anos seguintes, fazendo-as com notável esplendor. Fez grandes dádivas à 

Senhora do Cardal. Foi por sua solicitação que, em 1739, se colocou a 

inscrição no Alpendre da ermida de Nossa Senhora do Cardal, em 1739, da 

autoria de Frei Luís de Jesus, seu irmão. Filha de Luís Botelho de Mello, de 

Alcácer do Sal e de D. Elvira Maria de Mancelos, nobre dama de Pombal. Irmã 

de D. Brízida Teresa Pereira de Lacerda e Melo, que era Provedora da Santa 

Casa da Misericórdia de Pombal, em 1751. 

 

NORONHA, Manuel de Sousa de Alvim Fonseca de Mancelos Gonçalves 
e104 
Capitão-mór de Abiúl, substituído em 14 de Novembro de 1774, por José 

Caetano Franco, em virtude da sua demissão.  

 

RODRIGUES, Pedro105 
Tabelião do Judicial da vila de Pombal [1746]. Natural da freguesia de São 

Salvador de Ceivães, termo da vila de Valadares, da Correição de Valença do 

Minho, é filho legítimo de Miguel Rodrigues, e de sua mulher Maria Lopes. 

Pessoa íntegra e legítimo Christaõ Velho sem fama de alguã infecta naçaõ e 

que eraõ dos lavradores limpos das suas freguesias. Solteiro e sempre fora de 

boa vida e costumes, assistente na vila de Pombal.  

 

SARAIVA, Luís Rodrigues de (Doutor) 
Natural de Leiria, filho de António Rodrigues. Frequentou a Universidade de 

Coimbra, durante os anos de 1682 e 1689. Teve a sua primeira matrícula na 

Faculdade de Instituta, em 1 de Outubro de 1682, prosseguindo estudos na 

Faculdade de Cânones entre 1684 e 1688. Obteve o grau de Bacharel a 29 de 

Maio de 1688 e a Formatura a 20 de Maio de 1689106. 

                                                 
103«Pombalenses Illustres». In O Progresso Pombalense, no 25, 1 de Janeiro de 1878, p. 3. 
104BORREGO, Nuno - As ordenanças e as milicias em Portugal : subsídios para o seu estudo. Lisboa : 
Guarda-Mor, 2006. 
105 ANTT – Leitura de Bacharéis: Letra P, Maço 8, no18 (Carta de 01 de Abril de 1735). 
106 AUC – Livro de Matrículas, 1682-1684, vol. 20, IV-1aD-1-3-28; Livro de Matrículas, 1684-1686, vol. 21, 
IV-1aD-1-3-29; Livro de Matrículas, 1686-1688, vol. 22, IV-1aD-1-3-30; Livro de Matrículas, 1688-1690, vol. 
23, IV-1aD-1-3-31; 
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SERRÃO, Henrique Henriques de Carvalho e107 (Reverendo Doutor) 
Natural e morador da vila de Pombal, Bispado de Coimbra, Cristão velho limpo 

de toda a infecta nação, de boa vida e costumes, juízo e capacidade. Familiar 

do Santo Ofício. Solteiro, no ano de 1708 foi assistente na Cidade de Coimbra 

onde era estudante. Irmão de Diogo José de Serrão de Carvalho e de 

Sebastião Caetano Serrão de Carvalho, faleceu no ano de 1707, com processo 

de habilitação para Familiar do Santo Ofício em decurso. 

Frequentou a Universidade de Coimbra, durante os anos de 1708 e 1716. 

Matriculou-se na Faculdade de Instituta a 1 de Outubro de 1708. Prosseguindo 

estudos na Faculdade de Cânones entre 1709 e 1714. Obteve o grau de 

Bacharel a 12 de Junho de 1714 e a Formatura a 22 de Julho de 1716108. Tirou 

as suas cartas em 29 de Janeiro de 1734. 

Filho legítimo do Dr. Pedro de Carvalho Henriques, Juiz de Fora da Cidade de 

Coimbra, e cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Morador na vila de Pombal, 

e natural da Vila de São Sebastião da Feira, situada entre a vila de Avô e a de 

Penalva de Alva, e de D. Iria Josefa Serrão da Fonseca, moradora em Pombal 

e natural da freguesia de São Tiago da Guarda, termo da vila do Rabaçal. 

Avós paternos o Padre Manuel Gaspar de Carvalho, natural da vila da 

Redinha,que foi Prior na vila de São Sebastião da Feira ede Luzia Fernandes 

natural e moradora na vila de São Sebastião da Feira. 

Avós maternos o Alferes Sebastião Fernandes, “o Gago”, natural das Torres, 

freguesia de São Pedro da Cidade de Coimbra e de Maria Serrão da Fonseca 

natural da vila de Pombal. 

No ano de 1707, os avós paternos como maternos, já se encontravam 

defuntos.  

 

SERRÃO, Josefa Maria109 
Prima de Henrique Henriques de Carvalho e Serrão, Sebastião Caetano Serrão 

de Carvalho e do Padre Diogo José de Serrão de Carvalho, todos de Pombal, 

                                                 
107 ANTT - Tribunal do Santo Ofício: Conselho Geral: Habilitações: Henrique, Maço 1, Doc. 16. 
108 AUC – Livro de Matrículas, 1708-1710, vol 33, IV-1aD-1-3-41; Livro de Matrículas, 1710-1712, vol. 34, 
IV-1aD-1-3-42; Livro de Matrículas, 1712-1714, vol 35, IV-1aD-1-3-43; Livro de Matrículas, 1714-1715, vol 
36, IV-1aD-1-3-44; 
109 ADL – Registos Notariais: Pombal. V-103-E-16, fls. 129-132. In GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, 
Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas. 11. Pombal, Coimbra: Palimage, 2012, p. 
30. 
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filhos de Doutor Pedro de Carvalho Henriques e de D. Iria Josefa Serrão de 

Carvalho da Fonseca. 

Em 28 de Fevereiro de 1757, com os seus primos Henrique Henriques 

Carvalho e Serrão, Sebastião e Padre Diogo José de Serrão de Carvalho, e D. 

Inês, viúva que ficou de Francisco Correia, da vila de Figueiró, aforaram a 

António Ferreira, cirurgião do partido, e a sua mulher, Catarina Eugénia, uma 

fazenda no limite de Aduguete, confrontando, numa das partes, com estrada 

que ia de Pombal para a Venda da Cruz e para Soure. 

 
SOUSA, Catarina Maria Lobo de110 
Irmã de D. Juliana Micaela Lobo de Sousa, moradoras na sua Quinta das 

Ferrarias (Leiria). 

 

VASCONCELOS, Jacinto da Costa de (Doutor) 
Natural da vila de Soure. Filho de João da Costa de Vasconcelos e de Filipa 

Coutinho. Letrado, frequentou a Universidade de Coimbra, entre 1711 e 1720. 

Apresenta registos de matrícula na Faculdade de Instituta (Cadeira 

preparatória), em 1 de Outubro de 1711, tendo prosseguido a sua formação na 

Faculdade de Leis, entre 1712 e 1718. Obteve o grau de Bacharel a 2 de 

Março de 1719, a Formatura a 31 de Maio de 1719 e Doutoramento a 4 de 

Fevereiro de 1720111. 

Foi Desembargador dos Agravos na Relação de Lisboa e Familiar do Santo 

Ofício, por Alvará de 24 de Março de 1720. 

 

VENTURA, António (Frei) 
Beneficiado na Colegiada de São Martinho da vila de Pombal. Frequentou a 

Universidade de Coimbra, entre 1694 e 1700. Apresentava registos de 

matrícula na Faculdade de Instituta (Cadeira preparatória), em 1 de Outubro de 

                                                 
110GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal. Coimbra: Palimage, 2012. p.27. 
111 AUC – Livro de Matrículas, 1710-1712, vol 34, IV-1aD-1-3-42; Livro de Matrículas, 1712-1714, vol. 35, 
IV-1aD-1-3-43; Livro de Matrículas, 1714-1715, vol 36, IV-1aD-1-3-44; Livro de Matrículas, 1715-1717, vol 
37, IV-1aD-1-3-45; Livro de Matrículas, 1717-1719, vol 38, IV-1aD-1-3-46; 
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1694, tendo prosseguido a sua formação na Faculdade de Medicina segundo 

registo de matrícula de 1 de Outubro de 1700112. 

                                                 
112 AUC – Livro de Matrículas, 1692-1694, vol. 25, IV-1aD-1-3-33; Livro de Matrículas, 1698-1700, vol. 28, 
IV-1aD-1-3-36. 
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POMBAL SETECENTISTA113 
 
Sendo difícil precisar com rigor o local onde Pombal terá surgido, alguns 

estudos apontam para que o seu primeiro núcleo populacional tenha sido na 

ladeira de um monte, que se observa quando se caminha de Coimbra, na 

elevação a norte do morro do Castelo, com o nome de Governos, como nos 

refere o padre D. Rafael Bluteau: «destruída pelos mouros a antiga povoação 

de Pombal, que (segundo a tradição) era sobre o rio Quabruncas, por baixo do 

casal a que hoje chamam Governos»114. E onde segundo A. Carvalho da 

Costa, outrora se encontrava a ermida de Santo André, a qual, tendo arruinado, 

se mudou para uma outra, que fica à entrada da vila, dedicada a Santa 

Luzia115. Contudo, julgamos que se trata apenas de conjecturas carecidas de 

fundamentação, baseadas em diferentes cronistas e em alguns manuscritos 

particulares, e que somente uma rigorosa intervenção arqueológica nos poderia 

esclarecer. 

Porém ainda antes da edificação do Castelo, terá existido um outro núcleo 

populacional no monte de S. Cristóvão, a Nascente, que, por detrás das 

muralhas do castelo lhe fica fronteiro, sendo que em meados do século XVIII 

ainda se observava naquele monte uma arruinada capela dedicada àquele 

Santo. Porém, arruinada a ermida, mudou-se o Santo para a capela da igreja 

de S. Pedro, outrora paróquia comum da vila116. 

Todavia, não obstante os indícios de ocupação anteriormente referenciados, a 

fundação de um povoado em Pombal apenas se terá começado a delinear 

                                                 
113 A descrição que agora se apresenta é um compêndio de vários textos publicados durante os séculos 
XVII e XVIII, com principal incidência nos diversos inquéritos paroquiais realizados e alguns textos coevos 
como as Corografias ou Noticias Históricas. Contudo contou com o auxílio importante de um resumo de 
duas outras obras, que se encontram no livro intitulado Varios fraguementos de antiguidades sendo 
algumas de genealogias dos antepassados da casa dos srs. Mascarenhas de Pombal, pertencentes ao 
sr. Luiz Augusto de Mancellos Ferraz e que se encontram publicadas no jornal O Progresso Pombalense 
do ano de 1878. Ambas, terão sido respostas às circulares do Padre Luís Cardoso, que solicitou para o 
seu Diccionario Geographico de Portugal e não se encontram no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
onde está o original do referido Dicionário. Uma mandada elaborar pelo Dr. Manuel Nobre Pereira, Lente 
da Cadeira de Sexta na Universidade de Coimbra, cónego da Catedral Sé da mesma cidade, Vigário 
Capitular deste Bispado, e feita em nome de Fr. Joseph Pinto, vigário da igreja de S. Martinho da vila de 
Pombal. A outra, datada de 18 de Maio de 1759, mais extensa, e parece ser do sucessor de Fr. José 
Pinto. 
114 BLUTEAU, Rafael - Vocabulario Portuguez e Latino […]. Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1720. 
Tomo VI (O-P), p. 586-588. 
115COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno 
de Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 104-112. 
116 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 32, 19 de Fevereiro 
de 1878. p. 1. 
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depois da Reconquista Cristã117. Numa trajectória semelhante à maioria dos 

burgos medievais, Pombal terá surgido à sombra das muralhas do seu castelo, 

erigido em 1161, por ordem do grão-mestre da Ordem dos Templários, 

Gualdim Pais. Não sendo consensual a data de construção do castelo118, não 

restam dúvidas de que em 1174 já estava de pé, em face do primeiro foral 

concedido por Gualdim Pais «aos da terra e castelo de Pombal»119. 

É crível que quando os cavaleiros do templo passaram pela primeira vez por 

estes campos, já existisse nas proximidades do lugar da futura vila um núcleo 

populacional constituído por moçárabes que, atraídos por privilégios e por uma 

maior defesa, se terão aproximado do castelo até para lá se instalar. Esta nova 

povoação, que assumiu a designação de Chões, terá sido determinada pela 

construção do castelo, descendo até ao lugar do Casarelo. 

Mas recuando ainda mais no tempo, não restam dúvidas quanto à presença 

dos romanos na região de Pombal, como atestam os diversos achados 

arqueológicos no decurso das obras de restauro do castelo, na década de 30 

do século passado120. Esse achado permitiu colocar a possibilidade de o morro 

ter albergado um castro, contudo nada mais foi encontrado que ateste a 

veracidade de tal ilação. 

Ainda no decurso do século XII, a povoação alterou o rumo da sua expansão 

para a ala poente do morro. Para explicar a mutação no povoamento, da ala 

nascente do morro para a poente, apontam-se razões, tais como: a ocorrência 

de um surto epidémico, ou uma mera questão climática, visto a área poente ser 

mais soalheira do que a nascente, ou então a ocorrência de uma nova incursão 

inimiga. A última hipótese é bastante viável, dado que em 1190 um exército 

                                                 
117 EUSÉBIO, Joaquim – Pombal 8 Séculos de História. 2ª Edição. Pombal: Câmara Municipal, 2007. p. 
41; GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal. Coimbra: Palimage, 2012. p. 79. 
118 Nem todos os autores são consensuais no que concerne à data de construção do castelo de Pombal. 
A divergência das datas apontadas é evidente – para Vilhena Barbosa terá sido pelos anos de 1160, por 
sua vez para o padre A. Carvalho da Costa e para Pinho Leal em 1181 e por fim Ildefonso Leitão aponta 
para a data de 1187. Cf. LEITÃO, Ildefonso Monteiro – Coisas da Minha Terra. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 1958. p. 2; BARBOSA, Vilhena – As cidades e villas da monarchia portugueza que teem brazão 
de armas. Lisboa: Typographia do Panorama, 1860. Vol. 2. 
119 ANTT – Feitos da Coroa, Núcleo Antigo, 362; HERCULANO, Alexandre – Portugaliae Monumenta 
Histórica: Leges et Consuetudines. Olisipone: Typis Academicis, 1863. Vol. I, Fac. III, p. 398-399; 
EUSÉBIO, Joaquim – Pombal 8 Séculos de História. 2ª Ed. Pombal: Câmara Municipal, 2007. p. 255. 
120 Castelo de Pombal. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa: 
Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 1940. Nº 21, p. 26. 
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mouro de Yaqub Almançor passou por ali aquando da investida retaliadora nas 

terras da Estremadura121. 

No século XIII, Pombal já possuía três paróquias: a de Santa Maria do Castelo, 

a de São Pedro e a de São Martinho. As duas primeiras infelizmente estão hoje 

desaparecidas, restando somente vestígios da primeira. A igreja de Santa 

Maria do Castelo situava-se dentro das muralhas do castelo, encontrando-se 

nela a pia baptismal, o que a tornava a mais importante das três. Por sua vez, a 

igreja de São Pedro estava situada nos Chãos e onde eram realizados os 

funerais122. A igreja de São Martinho ficava fora dos muros da vila, na parte 

baixa da vila, mais comercial, onde existiria uma judiaria123 e que terá 

justificado mais tarde a edificação de uma Torre, hoje conhecida como Torre do 

Relógio Velho124, construída no século XIV, reinado de D. Pedro I, recuperada 

em 1509 por D. Manuel I, com o fim de servir de local onde eram recolhidos os 

tributos devidos pelos judeus e outros não cristãos, que correspondiam a 

rendimentos próprios da Casa Real. Com a inclusão de um relógio mecânico e 

de uma sineta na Torre, passou a marcar o toque matutino e o do pôr-do-sol, 

assinalando o período em que os judeus podiam sair da judiaria ou ali receber 

a visita de cristãos. Este edifício detinha igualmente importantes funções de 

atalaia sobre a zona nova da vila e rio Arunca, comunicando visualmente com o 

Castelo.  

Nos meados do século XIII, o movimento de pessoas e, consequentemente, de 

mercadorias avolumou-se entre as cidades de Santarém, Leiria e Coimbra, o 

                                                 
121 KRUS, Luís - "Gualdim Pais". In Dicionário Ilustrado da História de Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 
1985. Vol. II. 
122 Segundo A. Carvalho da Costa em 1708 esta ermida já se encontrava completamente arruinada, 
permanecendo apenas a capela-mor e a sacristia. Também no jornal O IMPARCIAL é referido que «ainda 
em 1715 se via de pé a capela-mor da egreja de São Pedro, com o seu adro em volta e alguns sepulcros 
inteiros. Esta era a matriz. Esta egreja estava no centro do atual cemiterio, ao lado direito da rua 
principal», cf. O IMPARCIAL, nº 219, 6 de Julho de 1913. p. 4.; EUSÉBIO, Joaquim – Pombal 8 Séculos 
de História. 2ª Edição. Pombal: Câmara Municipal de Pombal, 2007. p. 51. 
123 Em conformidade com o estudo de Maria José Pimenta Ferro, Pombal não consta em nenhuma das 
cartas de confirmação de judiarias das chancelarias de D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro e D. Fernando, 
porém numa terra tão vocacionada para a actividade mercantil e considerando a importante judiaria de 
Leira, seja admissível a existência de «gente de nação» em Pombal. Porém conforme nos atesta Saúl 
António Gomes existiu, efectivamente, uma comunidade judia em Pombal, porém não em grande escala, 
como sucedeu em Tomar, tendo sido possível documentar o caso de Salomão Conde, a quem foi 
concedido privilégio régio para poder comerciar. Cf. TAVARES, Maria José Pimenta Ferro – Os Judeus 
em Portugal no século XIV. Lisboa: Guimarães & Cª, 1979; GOMES, Saúl António – Pombal Medieval e 
Quinhentista: Documentos da sua História. Batalha: CEPAE – Centro do Património da Estremadura, 
2010. p. 54. 
124 Esta Torre terá beneficiado de uma reconstrução na época de D. Manuel, em 1509, passando a dispor 
de um relógio mecânico e de uma sineta para que o toque das Trindades fosse sempre dado a horas 
certas. Cf. POMBO, Robalo – O Concelho de Pombal, trabalho policopiado, s/d.; EUSÉBIO, Joaquim – 
Pombal 8 Séculos de História. 2ª Edição. Pombal: Câmara Municipal de Pombal, 2007. 
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que trouxe à baixa de Pombal um grande número de judeus e mouros 

feirantes. Fixando-se no arrabalde, para as margens do Arunca. A vila de 

Pombal assumia-se como um nó de circulação extremamente relevante, 

passando pela ponte da vila muitos viandantes e peregrinos, o que não seria 

de estranhar, que desde muito cedo contasse com diversas estalagens e 

alguns outros cómodos de apoio, como se constatará, já em pleno século XV, a 

fundação de um hospital nas imediações da ponte da vila125.  

No reinado de D. Manuel, a conversão dos judeus e mouros ao cristianismo 

ditou a necessidade de ampliação da igreja paroquial dedicada a São Martinho, 

cuja localização ficava extramuros, originando um incremento populacional e 

urbano na zona circundante. Ainda com D. Manuel, Pombal, teve no ano de 

1509, o seu castelo recuperado, ficando o seu interior a servir de residência ao 

alcaide-mor da vila, abrindo-se uma porta no lado poente do Castelo, voltada 

para a vila, já perfeitamente localizada a oeste. Foi este mesmo Rei que três 

anos depois, revogou antigos privilégios concedendo-lhe foral novo, datado de 

1 de Junho de 1512.  

O século XVIII, assume-se como uma centúria dourada para Pombal, tendo-se 

verificado durante esta época significativos melhoramentos. Na sequência das 

convulsões políticas ocorridas no reinado de D. Afonso VI, Pombal foi bafejado 

com melhoramentos que ditaram uma nova expansão na vila de Pombal. Em 

cumprimento de uma promessa, o Conde de Castelo Melhor, D. Luís de 

Vasconcelos e Sousa, quando em fuga pelos matagais de cardos, da 

perseguição das tropas de D. Pedro aos apoiantes de D.Afonso VI, rei deposto, 

de quem o Conde de Castelo Melhor foi fiel valido, mandou construir o Mosteiro 

dos frades Lóios, assim como um Santuário dedicado a Nossa Senhora do 

Cardal, inaugurado em 1709126. 

No Mosteiro dos frades Lóios, designado posteriormente de Convento de Santo 

António, funcionou a primeira escola de letras e artes de Pombal, pelo que o 

espaço do Cardal se transformou em centro de atracção. Na frente deste 

Convento, encontrava-se a primitiva ermida de Nossa Senhora de Jerusalém 

                                                 
125GOMES, Saúl António – Pombal Medieval e Quinhentista: Documentos da sua História. Batalha: 
CEPAE – Centro do Património da Estremadura, 2010, p. 28. 
126SOUZA, Francisco da Silveira de Vasconcellos e – O Ministro de D. Afonso VI: Luís de Vasconcellos e 
Souza 3º Conde de Castello Melhor. Porto: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, 2001, cf. 
EUSÉBIO, Joaquim – Pombal 8 Séculos de História. 2ª ed. Pombal: Câmara Municipal, 2007. 
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(também conhecida como do Cardal), que sobre a verga da sua porta 

ostentava uma lápide com a data de 1739 e uma inscrição que dizia ter sido a 

imagem da Senhora ali colocada, havia mais de 600 anos127.  

Também o forno das tradicionais e centenárias Festas do Bodo, onde se cozia 

o afamado bolo da Fogaça, se encontrava no Cardal, em que a sua última 

reconstrução data do ano de 1721. 

Foi ainda nesta centúria, que a igreja da Misericórdia foi construída, como 

atestava uma inscrição que se via sobre a porta principal da ermida com a data 

de 1745128. E quinze anos mais tarde, em 1760, foi edificada a igreja do Carmo, 

destinada a um recolhimento de órfãs. 

Para gáudio dos pombalenses o terramoto de 1 de Novembro de 1755, não 

causou grande destruição para os edifícios mais antigos da vila, ficando todos 

de pé, ainda que abalados e estremecidos. Os que ficaram mais aluídos e 

contusos nos seus telhados foram as ermidas de Santo António e de São 

Tomé, e a frontaria das casas em que nasceu o venerável padre António da 

Conceição, porém todos estes danos foram prontamente reparados129. 

No Castelo houve a queda de algumas pedras, contudo a fúria dos rapazes 

tem ali causado muito maiores ruínas, arrancando-lhes as pedras e 

argamassas130. 

Na igreja de Santa Maria do Castelo abriu uma brecha numa das suas torres 

do que resultou cair dela o seu celebrado sino, rachou a verga da sua porta 

principal e abriu nas paredes algumas fissuras, porém todas superficiais e de 

fácil reparo. 

Na igreja matriz tendo as suas paredes sido medidas a prumo, constatou-se 

que uma delas tinha cedido em cerca de «dois dedos»131, o que com a 

                                                 
127LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho – Portugal Antigo e Moderno […]. Lisboa: Livraria 
Editora Tavares Cardoso & Irmão, 1873. Vol. 7. 
128 As Informações Paroquiais de 1721 descrevem «nesta villa huma Caza de Mizericordia que teve 
principio em o anno de mil quinhentos e dois» porém não faz qualquer menção a uma ermida ou igreja da 
Misericórdia o que poderá atestar que somente em 1745 esta seria construída. AUC - Informações 
Paroquiais de 1721, doc. 200. Cf. GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e 
Memórias Paroquiais Setecentistas. 11. Pombal. Coimbra: Palimage, 2012, p. 283; Cf. EUSÉBIO, 
Joaquim – Op. Cit., p. 203; Cf. MORA, Amadeu da Cunha – Esboço Histórico da Santa Casa da 
Misericórdia de Pombal. [Reimpressão] Pombal: Santa Casa da Misericórdia de Pombal, 2010. 
129 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 47, 4 de Junho de 
1878. p. 1. 
130 Arquivo Nacional Torre do Tombo - Mesa da Consciência e Ordens: Tombos das Comendas [Tombo 
da Comenda de São Martinho da Vila de Pombal], livro 409, fl. 24v-26v. 
131 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 47, 4 de Junho de 
1878. p. 1. 
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preocupação de que caísse com os repetidos tremor da terra, mudou-se a 

freguesia para a ermida de Nossa Senhora do Cardal, onde permaneceu 

durante alguns anos, com notável incómodo da colegiada e do povo, mas na 

primavera do ano de 1759, depois de muitas dificuldades, levantou-se nova 

parede, e fez-se o coro e tribuna na capela-mor132. 

Na igreja da Misericórdia caíram alguns pedaços de estuque nas suas 

extremidades, contudo a 8 de Novembro, a repetição de novos terramotos fez 

cair do mais alto da sua frontaria a cruz Romana, que prontamente foi 

renovada. 

Na igreja do Convento, abriu-se uma grande brecha na sua abóbada, porém 

com o passar do tempo consolidou-se por si mesma, mas não sem deixar 

vestígios desta mesma abertura. 

Com a presença de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 

pelas terras de Pombal, onde viveu os seus derradeiros anos da sua vida, entre 

1777 e 1782, o coração da vila conheceu uma relevante alteração na sua 

fisionomia. Por ele foi mandada construir nova Casa da Câmara133, de boa 

arquitectura e solidez, com respectiva cadeia, que a tradição conta ter sido no 

sítio do antigo pelourinho134 e que pretendeu substituir a antiga Casa da 

Câmara135 situada defronte do alpendre da igreja de São Martinho. Ainda nesta 

                                                 
132Ibidem. 
133 Ao contrário do que a tradição oral perpetuou, o edifício conhecido como Cadeia do Marquês, onde, 
actualmente, se encontra o Museu Municipal Marquês de Pombal, foi construído com o intuito de servir de 
Casa da Câmara. Segundo Carlos Caetano, na sua dissertação de Doutoramento, a tipologia 
arquitectónica da “casa da câmara” «foi modelada para responder às funções essenciais de abrigar, numa 
casa normalmente de dois pisos e sob um telhado comum, uma sala para as audiências, uma câmara 
para as vereações e uma cadeia para os presos – aquelas localizadas no seu piso nobre, esta no piso 
térreo. A nobilitação da casa da câmara era proporcionada pelo brasão com o escudo do Reino de 
Portugal, pintado ou esculpido na sua fachada principal. No topo ou ao lado da mesma fachada 
localizava-se quase sempre a torre ou o campanário de suporte ao sino da câmara», efectivamente as 
características aqui referenciadas são, inteiramente, reconhecidas na arquitectura do edifício pombalino. 
Por sua vez, e de acordo com documentação existente na Torre do Tombo, citada pelo mesmo autor, 
num ofício remetido pela Câmara de Pombal pode-se ler «o Juiz de Direito d’este Distrito representou à 
Câmara a necessidade que havia de fazer concertar um edifício do qual faz parte a Cadeia d’esta Vila e 
que, antes da Invasão Francesa, servia de Casa de Câmara, e isto com o fim de fazer nela as suas 
Audiências […]»,cf. CAETANO, Carlos Manuel Ferreira – As Casas da Câmara dos Concelhos 
Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (Séculos XIV a XVIII). Tese de Doutoramento 
(policopiada). Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011. 
134 Durante umas escavações arqueológicas no contexto de uma obra em curso na Praça Marquês de 
Pombal, desta cidade, foi descoberta uma pedra, com a representação do brasão do antigo concelho de 
Pombal. Que, segundo os especialistas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, se trata de 
uma peça que terá pertencido ao primitivo pelourinho de Pombal, de lavor manuelino, datável do primeiro 
terço do século XVI - «Antigo brasão de Pombal redescoberto» In Jornal de Leiria, nº 1464. 2 de Agosto 
de 2012. p. 30. 
135 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 28. 
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praça, mais ou menos em frente, da nova Casa da Câmara, mandou erguer o 

celeiro da Quinta da Gramela. 

Em finais do século XVIII, Pombal conheceu um novo e importante 

empreendimento. Assim, por determinação de D. Maria I e no intuito de fazer 

passar a nova Estrada Real pelo centro da vila de Pombal, houve a 

necessidade de dotar a vila de uma nova ponte, de três arcos, iniciada no ano 

de 1793 e concluída dois anos mais tarde.  

Contudo a zona envolvente da Igreja de S. Martinho, que pela data existente na 

sua porta principal – 1677 – terá sido ampliada e construída a sua torre sineira, 

continuou a ser o seu centro social, económico e administrativo. 
 

O concelho de Pombal 
Figura nº 9 
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LIMITES 
 
Situada na província da Estremadura, entre as cidades de Coimbra e Leiria, a 

vila de Pombal e o seu termo compreendia somente três freguesias: a de São 

Martinho de Pombal, a de São Tiago da Ribeira de Litém e a de São 

Bartolomeu de Vila Cã, compostas por várias aldeias e lugares que 

compreendia ainda alguns lugares no termo de Montemor-o-Velho. Quanto aos 

seus limites, a Sul confinava com Leiria e Ourém, sendo que a Este confinava 

com Abiúl e Redinha e ao Oeste com Montemor-o-Velho, apresentando uma 

área de 5 léguas de comprimento e 3 de largura. 

 

Neste período a vila de Pombal constituía um pequeno burgo, conforme se 

poderá constatar pela descrição feita em 1768136: 

 
“ Achárão elles ditos Louvados, que junto à porta do Arnado, e ilharga della, da parte 
de fora se devia por marco com o letreiro virado para Poente, e estrada de Coimbra, 
e que dahi partindo com o dito Arnado e cortando o Rio arunca, devia esta 
demarcação ir pela serrada do Padre Inocencio dos Santos, thé à quina do Alpendre 
de São Sebastião, aonde se meteo marco, com as letras voltadas para o Poente e 
estrada que vem da ponte da Assamassa, e Ribeirade litém para esta villa, e que 
dahi devia ir esta demarcação direita ao Nascente em roda da Ermida de São 
Sebastião, e pelas sarradas, e olival da veuva de Manuel Gomes Neves, e Simão 
dos Santos, athé o alto e quintal do Padre Manuel Soares da Matta, e que descendo 
athé à Rua dos Chaons. Esta demarcação se meteo marco na entrada da dita Rua, 
olhando as letras para o Nascente, e que dahi devia ir esta medição ao redor das 
cazas e serrado dos herdeiros de Manuel Dias sarralheiro se devia por marco no 
meio das duas estradas que vem de São Lourenço, olhando o letreiro para o Norte, 
e que dahi devia ir esta demarcação pelo quintal de José Mascarenhas, e fazenda 
do Capitão Dionísio Gomes da Costa, cortando o Ribeiro athé a estrada Coimbrãa e 
Ponte Pedrinha, e que junto à guarda della da ponte de fora olhando para o Norte se 
meteo marco: e que dahi indo esta demarcação pelo Ribeiro abaixo ao redor da 
serca dos Religiózos do Convento de Nossa Senhora do Cardal athé a quina da 
serca de Frei Valentim, devia cortar ao Nascente, atravessando o Rio athé a ponte 
do Arnado e primeiro marco que ahi se pós e donde principiou, e finda esta 
demarcação da Villa: e em todos os sobreditos marcos se achão esculpidas as letras 
= Oeyras = que são significativas do título de Senhorio da dita villa, e em cada hum 
dos ditos marcos dous calhaos por testemunhas”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
136 Tombo da Quinta da Gramela, tomo 1, fls.41v. a 43v. In EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. Cit., 
p.151. 
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Castelo de Pombal em 1871-72 
Figura nº 10 

 

 
Fonte: BNP 
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Vista sobre a vila de Pombal 
Figura nº 11 

 
Fonte: BNP 
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A vila de Pombal é percorrida, nas suas margens, pelo rio Arunca que nasce no 

Viuveiro, termo da vila, embora a sua nascente seja de limitada corrente, 

circulando pela ribeira de Gaia, durante todo o ano. No seu percurso, correndo 

do sul para o norte, outros rios vão-lhe aumentando o caudal como é o caso do 

Rio de Albergaria, na venda do Soldado; o Rio do Arnal na quinta do Porto; o 

Rio das Areirinhas, na Venda Nova; o Rio da vila de Abiúl em Assamaça; e o 

Rio Pedrinha na vila de Pombal. 

Outras correntes de menor caudal, mas que também nele desembocam são: a 

Ribeira dos Estranhos no sítio da Melga; o Ribeiro do Regato, defronte do 

Telheiro; o Ribeiro de Vale de Cubas, defronte da aldeia dos Anjos; o Ribeiro 

do Folgado, no sítio da Videira; o Ribeiro dos Sacutos, no sítio do Cardoso; o 

Ribeiro de Vérigo, no Porto Largo, e o Rio Tinto no termo de Soure. 

O rio não conserva sempre o mesmo nome, porque desde o lugar do Viuveiro, 

onde nasce, até Gaia, chama-se Ribeira de Gaia, deste lugar até à quinta dos 

Claros, ou lugar de Vermoil, ganha o nome de Ribeira de Litém e daí até à vila 

de Soure obtém o nome de Rio Arunca, onde os moradores daquela vila 

corrompendo-lhe o nome lhe chamam Rio Cabruncas, e com esta 

denominação corre até Vila Nova de Anços. Não há memória de que tivesse 

outros nomes, embora por vezes apareça apelidado de Arunce137. Todavia, 

João Baptista de Castro, no Mappa de Portugal138, refere que os antigos lhe 

chamavam de Tapiço, alegando o Agiologio Lusitano139.  

Não é navegável e o seu curso é impetuoso nas enchentes em toda a sua 

extensão. Por vezes no Inverno corria com tanto ímpeto, que levava consigo 

searas e edifícios, destruindo com as suas inundações todas as terras por onde 

passava. Nele se criavam alguns peixes, e as espécies de que mais 

abundavaeram barbos e bogas de excelente gosto. Não havianele pescarias, 

com excepção das de curiosidades. As pescarias desde o lugar desta vila até 

ao sitio das barreiras de Santo André pertenciam à Comenda, por concessão 

                                                 
137 Como se constata em BLUTEAU, Rafael - Vocabulário Portuguez e Latino […]. Lisboa: Officina de 
Pascoal da Sylva, 1720.p. 586-588. 
138CASTRO, João Baptista de - Mappa de Portugal antigo, e moderno. Lisboa: Na Officina Patriarcal de 
Francisco Luiz Ameno, 1762. Tomo I, p. 108. 
139 CARDOSO, Jorge - Agiologio lusitano dos sanctos, e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal 
[…]. Lisboa: Officina Craesbeekiana, 1652. Tomo I, p. 305. 
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de foral140, e os vereadores da câmara conseguiram Provisão Régia para em 

todo o distrito pudessem pescar à cana, mas mesmo assim a Comenda como a 

Câmara não se aproveitavam destes privilégios, deixando este divertimento a 

outros. 

Algumas margens do rio eram cultivadas, vendo-se vestidas de várias árvores, 

não só frutíferas, mas silvestres e na proximidade da vila observam-se faias, 

choupos, salgueiros, e censeiraes e vários engenhos de moinhos de pão, 

lagares de azeite, pisões, noras. 

As suas águas têm especial virtude para desobstruções do baço, por correrem 

por tamargueira. Além das águas do rio serem «muyto excellentes, & 

medicinaes» dava-se especial menção às de duas fontes, que estão afastadas 

da Vila e tem a particularidade de curar aos que a bebem de dor de pedra, 

porque da sua natureza a gasta tanto, que raramente dura em cada «huma 

dous annos hum cano de pedra grossa»141. 

 

FONTE DO EMPORÃO 
 

Esta é a principal fonte de que a vila bebe, situada na ladeira do Emporão, 

junto dela encontrava-se um olival de Diogo José Serrão de Carvalho, 

presbítero do hábito de São Pedro, desta vila onde, pela parte do Norte, se via 

correr, debaixo de uma abóbada, formada por colunas e adornada por fora com 

proporcionadas pirâmides142.  

A sua água é reconhecida pelas suas excelentes qualidade e propriedades 

medicinais. Sobre ele escreveram alguns autores como o Padre António 

Carvalho da Costa, na sua Corografia Portugueza143, e tirado dela o Dr. 

Francisco da Fonseca Henriques, no seu Aquilegio Medicinal144, registando-

                                                 
140CARDOSO, Luís – Diccionario geografico, ou noticia historica de todas as cidades, villas, lugares, e 
aldeas, rios, ribeiras, e serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles 
se encontraõ, assim antigas, como modernas. Lisboa: Regia Officina Sylviana, 1747. Tomo I, p. 624. 
141COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno 
de Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 107. 
142 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 45, 21 de Maio de 
1878. p. 2. 
143Idem. 
144HENRIQUES, Francisco da Fonseca – Aquilegio Medicinal, em que se dá noticia das agoas de caldas, 
de Fontes, Rios, Poços, Lagoas, Cisternas, do Reyno de Portugal, e dos Algarves, que ou pelas virtudes 
medicinaes, que tem, ou por outra alguma singularidade, são dignas de particular memoria. Lisboa: 
Officina da Musica, 1726. p. 104-105. 
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lhes virtude preservativa e dissolutiva da pedra, que sendo muito leves, 

delgadas e diuréticas, têm a virtude para achaques de pedra e areias, atestado 

com os dois fundamentos fortes de gastar em menos de dois anos um cano de 

pedra grosso por onde corre a sua água.  

 

FONTE NOVA 
Ficava esta fonte na estrada que vai para o Louriçal, debaixo de uma abóbada, 

com a sua colunata. Conta-se que corria muito copiosamente, mas que devido 

ao Dr. Custodio Corrêa, Juiz de Fóra que foi da vila, a ter mudado para outro 

sítio, um pouco mais abaixo, não só ficou sem abóbada e sem adorno, como 

também com pouca água145. 

Porém, anos mais tarde, querendo-se dar remedeio a esta situação, o Dr. 

Gregório Heitor de Sousa juntou-lhe outra água diferente da de sua primitiva 

origem, com o que ficou mais abundante, mas sempre descoberta e sem 

adornos.  

Os autores acima alegados, que escreveram antes desta mudança e da 

adição, atribuíam-lhe também virtude preventiva e dissolutiva da pedra no rim, 

pelos mesmos fundamentos que a do Emporão: mas certo é que esta Fonte 

Nova levava muitos mais anos para diluir a bica por onde corre146. 

 

FONTE DA CUMIEIRA 
No lugar da Cumieira havia uma fonte cuja água, amassando-se o pão o 

levedava sem necessidade de fermento, como constatavam as pessoas que 

naquela proximidade exerciam a actividade de panificação147.  

 
FONTE DE VÉRIGO 
No lugar de Vérigo, termo da vila existia, uma fonte de água mais densa e 

menos gostosa, à qual os populares davam um nome pouco decente. Porém, 

esta água tinha alguma virtude, pois que bochechando-se com ela curava-se, 

                                                 
145 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 45, 21 de Maio de 
1878. p. 2. 
146Ibidem. 
147Ibidem. 
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com muita presteza, a enfermidade da boca chamada sapinhos e o cieiro dos 

beiços148. 
 
 
AS SERRAS 
 
Para Este, no termo de Pombal, contrastando com a paisagem rural e agrária, 

manchada de florestas e matagais que permitiam o fornecimento de madeiras, 

lenhas e matos sempre necessários à vida doméstica, avistava-se uma 

paisagem serrana, mais desnudada e estéril, contudo importante na economia 

local da época. 

 

SERRA DA ATALAIA 
A primeira serra que se encontra é a da Atalaia localizada a menos de um 

quarto de légua da vila, principiando no Casal da Lameira e terminando no 

lugar da Arroteia. Com cerca de três milhas de comprimento eum estádio149 de 

largo, das suas canteiras fez o Conde de Castelo Melhor extrair muitas peças 

de cantaria para edificar o convento de Santo António, quando até àquela 

época se ia buscar a cantaria a Verride, passando desde essa época a retirar 

dali toda a cantaria necessária para os edifícios da vila, sem se achar falta150. 

Tem esta serra algumas oliveiras e alguns carvalhos. No lugar de Arroteia 

produzia muita abundância de alfazema, que extinguindo-se apenas se acha 

em alguns serrados, porque a levavam para fora. Cultiva-se esta serra, em 

algumas partes de trigo e cevada. A caça que lá se encontra é perdizes, lebres 

e coelhos. Os lugares que tem são o Barco de Baixo, ao longo dela, e na sua 

cabeça o lugar da Arroteia, no qual está a ermida de S. Bento, muito 

frequentada de romagem durante o ano. O clima desta serra é seco, tanto 

assim que apenas se acha em toda ela uma pequena fonte no sítio da 

Pedreira, a qual no tempo do estio serve de satisfazer a sede aos 

cabouqueiros, que trabalham na mesma pedreira, e aos caçadores. 

                                                 
148Ibidem. 
149Estádio provém do grego stádion, através do latim stadium. Stádion, em grego, era inicialmente uma 
medida itinerária equivalente a 125 passos, ou 1/8 de milha, ou ainda 600 pés gregos ou 625 pés 
romanos, correspondendo a cerca de 180 metros. Cf. BLUTEAU, Rafael - Vocabulario Portuguez e Latino 
[…]. Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1720. Tomo III, p. 301. Cf. SILVA, António de Moraes - 
Diccionario da lingua portugueza. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1789. Vol. I, p. 769. 
150 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 48, 11 de Junho de 
1878. p. 2. 
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SERRA DAS MÓS 
Uma outra serra tem o seu início no lugar do Barrocal e final nos arrabaldes do 

lugar do Vale. É chamada de Serra de Mós pela sua cantaria de pedra de que 

se fabricavam, as mós para os moinhos destes lugares e arredores151. 

Apresentava o mesmo comprimento e largura que a serra da Atalaia, e a 

mesma caça, sendo, porém, inculta, nela não se encontrava fonte alguma, 

entre os seus rochedos. A sua vegetação era rasteira e modesta, e sendo tão 

seca, estéril e infecunda, mesmo assim era procurada por diferentes motivos, o 

roçador por amor ao mato, o caçador por amor à caça, o moleiro por amor às 

mós. 

 

SERRA DA SICÓ152 
A serra de Sicó tem a particularidade de ser a maior e a mais conhecida destes 

termos, contudo também a mais distante da vila. Tem início onde chamam 

Chão de Meninos, no termo da vila, e termina perto do lugar de Ramalhais, no 

termo de Abiúl. Com uma légua de comprimento e meia de largo, os seus 

braços principais são o Sicó Pequeno, Chão Queimado e Mourinhas. De clima 

áspero, talvez porque as suas entranhas são em rochedo, da sua vegetação, 

salientam-se as ervas e plantas medicinais como a arruda, o alecrim e o 

rosmaninho. 

Não sendo uma terra propícia ao cultivo, há nela criação de gados, vindos dos 

lugares vizinhos, que são Chão de Urmeiro, Ramalhais, e Covões do Vento, 

que lhe ficam imediatos. 

Os animais que a povoam são lobos, raposas, texugos, ouriços-cacheiros, 

condões, ginetes, víboras, lacraus e gatos monteses de descomunal grandeza. 

A sua caça são as perdizes, coelhos, e lebres, que excedem muito em gosto às 

de outras partes, tem ainda bons carneiros, e capados, que pastam nesta 

serra, sendo os mais celebrados os do Chão de Urmeiro e do Vale.  

Também são nomeadas as queijadas de D. Joana no mesmo Vale, e as do 

Casal de Belém, que fica próximo da serra e de que gostavam Frei Bento de 

                                                 
151«Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». InO Progresso Pombalense, nº 44, 11 de Junho de 
1878 
152Ibidem. 
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Melo e Frei Manuel de Melo, ambos naturais desta vila, e os D. Abades de 

Alcobaça, que delas mandavam fazer encomendas. 

Nesta serra fazem-se montarias ao longo do ano, debaixo da conduta do 

senado da câmara, ou da do monteiro. Os coudéis recebem 4$000 reis para o 

jantar do monte e apesar disto são muito procurados estes empregos. As 

montarias fazem-se convocando-se as câmaras e povos vizinhos para 

formarem o cordão com que cingem a serra. 

Do mais alto da serra avistam-se as vilas de Pombal, Ourém, Redinha e Soure, 

e outros lugares. No sítio onde chamam Pernas do Cerco há um grande 

tabuleiro plano, cortadas as suas pedras ao picão, e em proeminente penha 

deste tabuleiro há grandes loureiros. 

Os lugares mais afamados da serra são: Lomba Gorda, Castelinho, Cabecinha 

d’Ouro, e Cabeça Junqueira. Os algares principais, formados pela continuidade 

das chuvas, são: o Algar Giraldo, que é de profundidade inaveriguável, pois 

lançando-se-lhe uma pedra, se sente ir tinindo pelo contacto dos seixos, sem 

se poder saber até onde chega; neste algar criam muitas gralhas, algumas de 

pés vermelhos e bicos amarelos; o Algar do Rio, onde há figueiras do inferno, e 

onde pastam rebanhos de cabras; o Algar do Ouro, e outros, ainda que 

notáveis, não são ainda designados por nomes especiais. 

 
 
POPULAÇÃO 
 
Os estudos demográficos acarretam sempre algumas reservas devido à 

ausência de conformidade no que se refere aos parâmetros de apuramento do 

número de pessoas por fogo, suscitando a dúvida quanto ao valor índice a 

utilizar como coeficiente multiplicador para os dados em estudo. Por 

conseguinte, sabendo também que os autores de estudo demográficos não têm 

chegado a acordo sobre o número aproximado para cada região, ainda que 

saibamos que situar-se-ia entre o 4 e 5, segundo Ricardo Pessa de Oliveira153, 

para as freguesias do actual concelho de Pombal verificou-se que o coeficiente 

se situaria entre os 2,9 e os 4,8, sendo a média de 3,6. Neste sentido, iremos 

apontar algumas hipóteses de população global, utilizando índices múltiplos. 

                                                 
153GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas. 11. 
Pombal.Coimbra: Palimage, 2012, p. 92. 
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Em 1759154, a população da vila de Pombal contava com 170 vizinhos, apesar 

de alguns autores, que sobre ela escreveram, lhe tenham aumentado o 

número. Rodrigo Mendes Silva na Poblacion General de España155 apresenta 

250, o cronista Francisco de Santa Maria no Ceo aberto156 eleva-o a quase 

300, por sua vez, o padre António de Carvalho da Costa na sua Corographia 

Portugueza, entre outros, deram-lhe 300. Contudo, é possível que Pombal 

tenha sido afectada por uma crise demográfica, no primeiro quartel do século 

XVIII, explicando este acentuado declínio demográfico. 

 

Na freguesia de Pombal o número total de fogos era de 1093, correspondendo 

a 3695 pessoas de confissão, e tendo em consideração os inocentes rondariam 

as 5000 pessoas. 

 

População de Pombal no séc. XVIII 
Tabela nº 20 
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Pombal 920 3580 3550 1300 2250 1093 3695 1090 

Santiago de Litém - 1089 1299 662 637 432 1329 - 

Vila Cã 247 975 1167 508 [659] 253 827 - 

 

 

 

                                                 
154 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 33, 26 de Fevereiro 
de 1878. p. 1. 
155 SYLVA, Rodrigo Mendez – Poblacion General de España. Madrid: por Roque Rico de Miranda, 1675.p. 
133v. 
156 Francisco de Santa Maria - O Ceo Aberto Na Terra. Lisboa: Officina de Manoel Lopes Ferreyra, 
1697.p. 1051. 
157 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc. 200 [Pombal]; AUC – Informações Paroquiais de 1721, 
doc. 246 [Santiago de Litém]; AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc. 292 [Vila Cã]. 
158 ANTT - Ministério do Reino: Informações de Jurisdição Eclesiástica – Informação dos párocos sobre o 
terramoto em Lisboa, distrito de Leiria, concelho de Pombal, freguesia de Pombal, maço 638, nº 41; ANTT 
- Ministério do Reino: Informações de Jurisdição Eclesiástica – Informação dos párocos sobre o terramoto 
em Lisboa, distrito de Leiria, concelho de Pombal, freguesia de Santiago de Litém, maço 638, s/n; ANTT - 
Ministério do Reino: Informações de Jurisdição Eclesiástica – Informação dos párocos sobre o terramoto 
em Lisboa, distrito de Leiria, concelho de Pombal, freguesia de Vila Cã, maço 638, nº 41. 
159 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 32, 19 de Fevereiro 
de 1878. 
160 AUC – Informações que se houveram a respeito de algumas das Igrejas da cidade e Bispado de 
Coimbra (III/1.a D, 7, 5, 42). 
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Em 1758161, o número de fogos das três freguesias era o seguinte: 

 

População do concelho de Pombal em 1758 
Tabela nº 21 

Freguesia Fogos Habitantes Índices 
3,6 4,5 5 

Pombal 1093 3695 3935 4919 5465 

Santiago de Litém 432 1329 1184 1481 1645 

Vila Cã 253 827 634 792 880 

TOTAL 1778 5851 5753 7191 7990 
 

A freguesia de Pombal compreendia a vila do mesmo nome, com 170 vizinhos 

(segundo o índice de 3,6 – 612 habitantes; 4,5 – 765 habitantes; 5 – 850 

habitantes) e os seguintes lugares, além de mais sete no termo de Montemor-

o-Velho, a saber:  

 

Lugares do termo de Pombal 
Tabela nº 22 

 

Lugar 
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Agua Travessa 16 Aldeia dos Anjos 19 Ameixieiraria 16 Arneiros 1 
Arroteia 27 Atalaia 2 Azenha do Calado 8 Barco de baixo 2 
Barco de cima 2 Barrocal 16 Belém 2 Carrascos 3 
Carrinhos 7 Carvalhais 23 Casais Novos 7 Casal Novo 2 

Casal Velho 12 Casal da 
Machada 20 Casal de Fernão 

João 29 Casalinho da 
Melga 38 

Casalinhos 4 Caseirinhos 6 Charneca 32 Coram 7 
Cumieira de baixo 5 Cumieira de cima 2 Curuta 1 Escoural 30 
Estrada 29 Flandes 17 Folgado 12 Governos 8 
Gramela 2 Granja 16 Gregórios 5 Guistola 9 
Maias 1 Matosos 19 Melga de baixo 24 Melga de cima 5 
Montes 2 Mouquinhos 5 Outeiro de Galegas 3 Paço 4 
Palhais 2 Pedras 2 Pelariga 45 Pinheirinho 3 
Ponte de 
Assamaça 26 Ranha 33 Redondos 32 Roussa de baixo 16 

Roussa de Cima 17 Roussa do meio 10 Sacutos 6 Salgueiro 7 
Santorum 14 Souto 4 Tinto 12 Travasso de baixo 9 
Travasso de cima 9 Valdeira 14 Vale 26 Vale de Cubas 4 
Venda 12 Viceiro 5 Vicentes 13 Vinagres 6 
 
 
 
                                                 
161 Para o apuramento destes valores que agora apresentamos, consultou-se: Santiago de Litém: ANTT – 
Memórias Paroquiais, vol. 21, nº 94, p. 951-960; Vila Cã: ANTT – Memórias Paroquiais, vol. 39, nº 181, p. 
1091-1098; Pombal: «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 
32, 19 de Fevereiro de 1878. p. 2. 
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No termo de Montemor-o-velho: 
 
Lugar Fogos Lugar Fogos Lugar Fogos Lugar Fogos 
Crespos 22 Monte 5 Malhos 20 Carvoeiros 1 
Cunqueiros 22 Reguengo 9 Motes 29   
 
 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA 
 
Após a extinção dos Templários, a vila de Pombal foi doada à Ordem de Cristo 

no ano de 1357, permanecendo Comendatária à mesma Ordem. Pertenceu à 

Comenda de São Martinho, igreja paroquial da referida Ordem, contudo, desde 

o domínio Castelhano, foram comendadores e alcaides-mor do Castelo da vila 

os Condes de Castelo Melhor e da Calheta,rendendo em 1759, mais de 8 mil 

cruzados. 

As Armas da Vila eram um castelo com duas pombas brancas nas ameias e na 

sua eminência o arcanjo São Miguel, com a 

espada na mão, «que tinha Igreja propria dentro 

do Castello, & hoje está arruinada: tem voto em 

Cortes com assento no banco dezassete»162 e 

assim se achavam iluminadas no guião do 

senado, e estavam pintadas no tecto da tribuna 

da igreja da Misericórdia163. 

Ao nível da administração e do poder judicial a 

vila de Pombal tinha Juiz de Fora, que o era 

também da vila da Redinha; três Vereadores, 

Procurador do Concelho, Escrivão da Câmara, 

Juiz dos Órfãos com seu Escrivão, Almoxarife da 

Comenda (com o ordenado de 128 alqueires de 

trigo, 64 almudes de vinho mole, de 13 canadas cada um, e 3$000 reis), 

Escrivão do Almoxarifado (com 192 alqueires de trigo e 1$000 reis de 

ordenado). Havia ainda um Inquiridor, Contador e Distribuidor da Almotaçaria, 

                                                 
162COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno 
de Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 104-112. 
163 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 32, 19 de Fevereiro 
de 1878. p. 2. 

Figura nº 9 – Armas da vila de 
Pombal 
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um Escrivão das Sisas, cinco Escrivães do Judicial dos quais três serviam 

também de notas; um Alcaide, da nomeação do Alcaide-mor; e um Carcereiro, 

nomeado também pelo Alcaide-mor, a quem lhe era dado uma terra do Castelo 

em lugar do seu ordenado.  

No campo militar, tinha um Capitão-mor com três Companhias de Ordenança. 

Os moradores da vila e seu termo gozavam do privilégio de Cavaleiros, 

expresso no Foral dado a 1 de Junho de 1512 por D. Manuel164, incluindo os 

que não possuíam cavalo, reconhecendo-os a Comenda, pelo pagamento de 

54 reis cada ano, ficando assim dispensados de pagar das suas searas e frutos 

mais que o dízimo, sem as oitavas ou alguma outra pensão, o que não sucedia 

com os moradores de fora que na Vila possuíam fazendas. Também, pela 

mesma maneira, as mulheres viúvas de tais cavaleiros, gozavam do mesmo 

privilégio, enquanto estivessem em sua honra. 

 

PRAÇAS, LARGOS E ARRABALDE 
 
Tem a vila de Pombal algumas praças, rossios e largos. A Praça 

Velha165estava situada por detrás da igreja paroquial de São Martinho e na sua 

frente a Praça166. Nesta Praça, a principal, de figura quadrangular e maior que 

a antecedente, encontrava-se o palácio da câmara com as armas reais de 

escultura célebre, e o palácio do Conde Reposteiro Mor167 e Comendador da 

Comenda de São Martinho.  

Nesta praça repousou a rainha da Grã-Bretanha, D. Catarina, filha do Rei D. 

João IV, no ano de 1693168, aposentando-se nas casas dos Condes de Castelo 

Melhor, de parca dimensão, dado que estes fidalgos tiveram como sua 

                                                 
164 «que todolos vizinhos e moradores da dita villa e termo que quiserem ser cavalleiros posto que nam 
tenham cavallos pagando cada anno aa dita ordem Cinquoenta e quatro Reaes que se monta nos trinta 
soldos da ditta composiçam sejam escusos da dita Jugada. E pella dita maneira. o serão as viúvas 
molheres dos taes cavalleiros: em quanto esteverem em sua honrra», cf. Foral de Pombal (1512), Doc. Nº 
16. In EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. Cit., p.262. 
165 Hoje conhecida como Praça Faria da Gama. 
166 A actual Praça Marquês de Pombal, que no início do século XX se denominava como Praça do 
Comércio. 
167 A modesta casa do Conde Reposteiro Mór, a que se dá o nome pomposo de palácio ainda existiu até 
ao princípio do séc. XX, tendo sido ali que morreu Sebastião José de Carvalho e Melo. A casa dos 
célebres capitão Faca Furtado e Candeias, que deu causa à renhida demanda, por ter sido o alojamento 
dos Régios Hóspedes, foi comprada pelo capitão Manuel José de Oliveira, tendo depois pertencido ao 
seu sobrinho António da Fonseca Borges. 
168 CASTRO, Augusto Mendes Simões – “Viagem da Rainha da Gram-Bretanha D. Catharina por Portugal 
no seu regresso de Londres a Lisboa em 1693». In Archivo Bibliographico da Biblioteca da Universidade 
de Coimbra, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1909. Vol, 10, p. 111-112; EUSÉBIO, Joaquim Vitorino 
Videira - Op. Cit., p.137. 
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residência, o castelo da Vila, durante os séculos XVI e XVII. O Capitão-mor 

Diogo Mexia de Magalhães fez assistir no corpo da guarda a toda a nobreza da 

vila, e mandou toldar com sedas, ornar com cortinas e prover com mesas 

lautas, o grande alpendre da igreja de S. Martinho, e aí banqueteou repetidas 

vezes, em todas as horas de refeição com esplendor e tamanha 

sumptuosidade que chegou a admirar os mesmos fidalgos da comitiva régia, 

que das janelas do paço que lhe ficava próximo, contemplavam esta 

exuberância. Vários serviçais conduziam as viandas, em magníficos tabuleiros, 

desde umas casas que ficavam perto e que mais tarde foram de Sebastião 

José de Carvalho e Melo, Secretário de Estado do Reino, tendo-se edificado de 

novo, como edifício da corte169. 

 

Casa onde viveu Marquês de Pombal 
Figura nº 13 

 
Também nesta praça o rei D. Pedro II pernoitou de 6 para 7 de Dezembro de 

1704, e o Imperador da Alemanha Carlos VI que ali entrou a 25 de Agosto e 

saiu a 26, do mesmo ano. Ambas as Majestades, regressando de Almeida, 

permaneceram 8 dias em Pombal, por causa do tempo que corria invernoso, 

com enchentes dos rios que se não deixavam continuar o caminho. 

                                                 
169 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 33, 26 de Fevereiro 
de 1878. p. 2. 
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O rei e o imperador estiveram hospedados nas casas da praça, edificadas 

modernamente pelo capitão Francisco Faca Furtado, e nas de Antonio Gomes 

das Candeias, naturais de Penela. Para aquele fim, abriram-se portas para 

comunicar as duas casas, o que deu depois lugar a contendas judiciais, entre 

os donos, pretendendo cada um deles gozar da honra, de ter sido em sua casa 

que Suas Magestades se hospedaram. Porém a decisão do tribunal deixou-os 

descontentes, porque os favoreceu de igual modo. 

Era nesta praça que tinha lugar a feira, que mais à frente aludiremos. 

 

A vila tinha ainda dois grandes rossios: o Cardal, grande rossio, onde estava 

situada a ermida de Nossa Senhora do Cardal170, o convento de Santo António 

e o Forno da Fogaça; e o Arnado, junto à ponte do Cardal, próximo ao rio 

Arunca, que às vezes o rio fazia transbordar. 

A Praça do Pelourinho, junto à ponte do Cardal, entre os dois rossios acima 

referidos. 

O largo do Terreiro, chamado Corredoura171. 

Há ainda a Várzea da Boda172, que se encontra ao Sul da vila. 

 

 
ECONOMIA E FEIRAS 
 

Relativamente à economia local, segundo o padre A. Carvalho da Costa, 

Pombal apresentava boas colheitas de trigo, cevada, milho, feijão, vinho e 

azeite, bem como de todo o género de legumes, que eram em tanta 

quantidade, que davam duas novidades durante o ano. Era também abundante 

em lenha, caça e gado, principalmente carne de porco, que por «muy 

accomodados preços se vendem em dous açougues, que há na Villa, hum do 

Ecclesiastico, & outro do povo»173. O rio assumia claramente uma importância 

                                                 
170 A ermida de Nossa Senhora do Cardal, ou a capelinha, como era conhecida, foi demolida pelas Obras 
Publicas, em 1855, para se construir a estrada de macadame, que conduzia de Lisboa ao Porto. Cf. 
«Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 33, 26 de Fevereiro de 
1878. p. 2. 
171 O Largo do Corredoura era no sítio onde finaliza a rua da Corredoura. 
172 Dá-se o nome de Várzea das Bodas ao campo, onde se encontra hoje a Estação do caminho-de-ferro, 
em que houve lauto banquete dado às tropas em comemoração das pazes feitas entre D. Dinis e seu filho 
D. Afonso, a instâncias da Rainha Santa Isabel. Cf. EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p.67;  
173COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno 
de Portugal, tomo III, Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712.p. 104-112. 
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vital para esta economia, permitindo a rega dos campos circundantes onde se 

cultivava «nas mais das partes suas margens, as quaes se veem vestidas de 

varias arvores, não só fructiferas, mas silvestres» e sustentava «vários 

engenhos de moinhos de pão, lagares de azeite, pizões e noras»174. A serra 

cumpria de igual modo um papel de destaque na economia, onde a actividade 

cinegética e o pastoreio assumiam papel de destaque, sendo os mais 

celebrados no lugar de Chão de Urmeiro e no Vale175. 

 

A localização estratégica de Pombal, central nos caminhos de acesso a 

Coimbra e Leiria, tornou a vila num relevante núcleo de passagem permanente, 

onde os produtos oriundos da economia local e zonas limítrofes eram 

mercadejados nos mercados locais e sobretudo em feiras.  

Em Pombal, havia feira todos os domingos do ano e dias santos, excepto 

naqueles em que se celebrava o Natal e a Páscoa, ficando então transferida 

para a primeira oitava destas festas. Esta feira foi introduzida pelo Conde de 

Castelo Melhor, D. Luís de Vasconcelos e Sousa, quando regressado de 

Londres e residiu nesta vila por um espaço de quatro anos.   

A esta feira, localizada na praça mais regular da vila, na qual está a igreja de S. 

Martinho, afluía bastante gente dos campos de Coimbra, Montemor-o-Velho e 

demais circunvizinhos a vender muita quantidade de milho, trigo, cevada e 

legumes. Vendia-se hortaliça e todos os frutos e géneros que podem servir 

para sustento e regalo da vida humana, juntando-se nela, para se proverem 

dos ditos frutos, mercadores das vilas de Ansião, Alvaiázere, Abiúl, Dornes, 

Pias, Beco, Sertã, Tomar e Ourém. 

A Praça Velha era onde se vendiam porcos, enquanto quena rua das Canas, 

que desembocava na praça principal, se vendia sal, pescada e couros eno 

largo do terreiro chamado Corredoura, encontravam-se os oleiros de fora com 

as suas louças.  

Por pastoral de 19 de Março de 1758, foi proibido pelo bispo de Coimbra D. 

Miguel da Anunciação esta feira aos domingos, «com pena d’excommunhão 

                                                 
174CARDOSO, Luís – Diccionario geografico, ou noticia historica de todas as cidades, villas, lugares, e 
aldeas, rios, ribeiras, e serras dos Reynos de Portugal, e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles 
se encontraõ, assim antigas, como modernas. Lisboa: Regia Officina Sylviana, 1747. Tomo I, p. 624. 
175 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 48, 11 de Junho de 
1878 
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maior, a todas as pessoas que nella comprassem ou vendessem»176. Sendo 

que a mesma pastoral sugeria a mudança desta feira para a terça-feira ou para 

outro qualquer dia que fosse mais cómodo, contudo o senado da câmara sem 

cuidar desta mudança deu conta a Sua Magestade, talvez, porque tenha 

entendido que como as feiras só o Príncipe as pode conceder, também só o 

Príncipe as poderia mudar, ainda que esta feira ou mercado tinha sido 

constituída sem autoridade do próprio Príncipe.  

 
Outra importante feira, ocorria anualmente, nos dias de sexta-feira, sábado e 

domingo da última semana do mês de Julho, inserida nas festas em honra de 

Nossa Senhora do Cardal, as tradicionais e centenárias festas do Bodo177. 

Antigamente durava esta feira desde 8 de Junho até 8 de Julho. Era uma feira 

franca e tinha outros mais privilégios que lhe foram concedidospelos Reis D. 

Afonso V. (em 1 de Maio de 1442), D. Manuel (em 2 de Abril de 1500), D. João 

III (em 19 de Março de 1520) e D. Sebastião (em 22 de Maio de 1577)178. Os 

moradores e mais pessoas que a ela fossem não pagavam mais do que a 

metade da Sisa, mas, não do vinho que se vendia em tabernas, nem da carne 

que se vendia em talhos, porque «d’estas duas cousas se paga Siza e meia». 

Não se lhes podiam tomar ou embargar as bestas nem podiam ser presos, nem 

acusados ou demandados por nenhuns malefícios em que fossem culpados, 

salvo se fossem feitos no lugar ou termo, ou feitos novamente na feira. Nesta 

feira era também permitido andar armado. 

Apesar de na vila de Pombal habitar gente ilustre e de refinada nobreza, 

disseminada pelas três freguesias, não possuía muitas casas de esmerada 

arquitectura, onde escasseava a presença de residências senhoriais. Segundo 

alguns relatos estrangeiros179, esta localidade oferecia pouco interesse que 

pudesse chamar a atenção dos viajantes, além do castelo situado, como de 

                                                 
176Ibidem. 
177 Actualmente, ainda se realiza a feira anual das tradicionais e centenárias festas do Bodo. Sobre estas 
centenárias festas e tradição, cf. MARIA, Fr. Agostinho de Santa – Santuario Mariano e Historia das 
Imagens Milagrosas de Nossa Senhora. Lisboa: Oficina de António Pedrozo Galram, 1712. Tomo IV, p. 
455-473; BLUTEAU, Rafael - Vocabulario Portuguez e Latino […]. Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 
1720. Tomo 6, p. 586-588; COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam 
Topografica do Famoso Reyno de Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 107-
109; LEITÃO, Ildefonso Monteiro – Coisas da Minha Terra. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1958. p. 63-71; 
EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p. 94-100. 
178 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 43, 7 de Maio de 
1878. p.1. 
179GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal. Coimbra: Palimage, 2012, p. 87. 
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costume, no alto da vila, em que as suas ruínas já pouco poderiam alimentar a 

própria imaginação de quem o observava. 

Pombal apresentava-se, porém, como uma vila pitoresca, abastada em 

património como poderemos constatar:  

 
 

Castelo de Pombal (Gravura) 
Figura nº 14 

 

 
 
CASTELO 

Situado no cimo de uma colina, o castelo apresentava-se bastante degradado e 

abandonado, porém ainda era possível vislumbrar as elevadas muralhas e 

baluartes em sítio eminente. Eram «incríveis os estragos deste castelo, devidos 

menos às injurias do tempo do que ás travessuras dos rapazes da Vila, que se 

entretinham em desligar as pedras desunindo-as da argamassa»180. O seu 

acesso era possível por duas portas, «huma das quaes se vay por hum 

baluarte que junto da igreja de Nossa Senhora está; a outra he de hum portado 

                                                 
180 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 44, 14 de Maio de 
1878. p.1. 
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novo de cantaria lavrado que cae sobre a villa»181. Sobre a porta virada para a 

vila encontram-se as esferas armilares, empresa do rei D. Manuel, e por baixo 

delas estavam as armas dos Sousas Ribeiros e Vasconcelos, seus Alcaides 

mores, que viveram neste castelo, até ao Conde de Castelo Melhor, João 

Rodrigues de Vasconcelos, e nele tinham casas e jardim como consta do 

tombo velho da Comenda182. Edifício de notável forma e grandeza, contudo 

encontrava-se «enhabitavel, e só com as paredes»183. Tem no seu interior uma 

praça proporcionada à sua grandeza, ao meio uma excelente cisterna e a sua 

torre de menagem e casa da cadeia, que sobrepuja as suas ameias.  

 
TORRE DE D. MARIA FOGAÇA 
Esta torre estava situada junto à travessa que desemboca no Rossio do Cardal 

e ainda hoje tem o nome de «Travessa da Torre» em razão da dita torre. Deve-

se ao Conde de Castelo Melhor, D. Luís de Vasconcelos e Sousa, a sua 

demolição, para aproveitamentoda sua pedra no grande templo que edificou no 

mesmo Rossio do Cardal, o Convento de Santo António. «Dizem que ainda 

hoje se paga foro do solo, a um Senhoria da corte»184.   

 
TORRE DO RELÓGIO 
Situada na orla do Outeiro das Maias, a torre foi mandada construir no reinado 

de D. Pedro I para a recolha de tributos devidos pelos judeus e mouros, 

rendimentos próprios da coroa, em dia de São Martinho. Sofreu obras de 

beneficiação no reinado de D. Manuel I, em 1509, passando a dispor de um 

relógio mecânico e de uma sineta para o toque das Trindades fosse sempre 

dado a horas certas. Porém, não se conhece muita informação sobre ela, 

somente que «ostentando não pouca antiga arquitectura. O seu relógio, ainda 

que refundido há poucos anos, com 150$000 reis de finta185 do povo, por 

algum desconcerto, que incorreu na roda catharina, se acha há 10 anos [1749] 

sem dar horas, quando tão facilmente se poderia ter concertado e ainda feito 

de novo quando fora preciso, com o produto de 25 alqueires de trigo e 2 de 
                                                 
181 ANTT – Mesa da Consciência e Ordens, Tombos das Comendas, livro 409, fls. 24v a 26v. [Tombo da 
Comenda de São Martinho da Vila de Pombal feito no ano de 1733, a instâncias do Excelentíssimo Conde 
da Calheta Reposteiro-mor]. 
182Ibidem. 
183Ibidem. 
184 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 45, 21 de Maio de 
1878. p. 1. 
185 Contribuição municipal ou paroquial extraordinária, proporcional aos haveres de cada um. 
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azeite, que se davam anualmente, a quem lhe levantava os pesos e que desde 

então tem vagado. Se os vereadores tratassem mais das obras públicas, como 

noutro tempo em que até se levantavam torres, e não cuidassem tanto das 

suas propinas, já o relógio estaria concertado»186. 

 
 
IGREJAS E ERMIDAS 
A vila de Pombal possuía cinco igrejas e nove ermidas, as três igrejas 

paroquiais: São Pedro, Santa Maria do Castelo e São Martinho e a igreja do 

Convento de Santo António, e por fim a da Misericórdia. 

As ermidas eram a de Nossa Senhora do Cardal, de Nossa Senhora do Carmo, 

de Jesus Maria e José, Santo António, São Lourenço, Santo Amaro, São 

Sebastião, São Tomé e Santa Luzia. 

No termo encontram-se mais doze ermidas: a de Nossa Senhora da 

Conceição, na quinta de Flandes; a de Nossa Senhora de Nazaré, no Casal da 

Boa-Vista; a de Nossa Senhora da Conceição, no lugar da Ranha; a de Nossa 

Senhora dos Anjos, na Aldeia dos Anjos; a de Nossa Senhora do Desterro, na 

quinta de Santórum; a de Nossa Senhora da Mata, no lugar de Guistola; a de 

Nossa Senhora de Belém, no lugar de Belém; a de São João Baptista, no lugar 

da Pelariga; a de São Bento, no lugar da Arroteia; a de São Jorge, na aldeia 

dos Redondos; a Capela da Gramela, na quinta deste nome; e a ermida de São 

João Baptista, no lugar dos Malhos, termo de Montemor-o-Velho. 

Descreveremos umas e outras. 
 
 
IGREJA DE SÃO MARTINHO 
Situada dentro da Vila, entre duas praças, sendo a de trás nomeada «Praça 

Velha» e a de diante «Praça», mandada erigir pelo rei D. Dinis187. Foi nesta 

igreja que se celebraram as pazes entre o rei D. Dinis e o seu filho o Infante D. 

Afonso, futuro Rei, por intercessão da Rainha Santa Isabel, no ano de 1323188. 

Esta era a igreja paroquial da vila, dedicada a São Martinho, arcebispo 

Touriense, com 3 altares.O altar da capela-mor apresentava um excelente 

                                                 
186 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 45, 21 de Maio de 
1878. p. 1. 
187 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 39, 9 de Abril de 
1878. p. 1; AUC - Informações Paroquiais de 1721, doc. 200. 
188 EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p.67. 
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retábulo, lavrado em pedra, que estava dividido em quatro painéis. Da parte da 

Epístola via-se o patrono São Martinho, montado em cavalo branco, dividindo a 

capa com a espada e na parte superior o Senhor ressuscitado. No lado do 

Evangelho estava o mesmo santo, com mitra pontifical, acompanhado de um 

diácono e de um sub-diácono e na parte superior via-se o Senhor ressuscitado 

aparecendo a sua Mãe Maria. Na parte superior, a rematar o retábulo via-se o 

Senhor morto, nos braços da Senhora, acompanhado por São João 

Evangelista e de Maria Madalena. O sacrário era entalhado na mesma cantaria 

tendo quatro anjos dos lados e por baixo do sacrário os doze apóstolos em 

figuras de meio vulto. Sobre o altar encontrava-se uma belíssima imagem da 

Virgem dos Prazeres e outra do Mártir São Sebastião. 

Possuía mais dois altares, seguidos ao arco da capela-mor: o da direita era o 

das almas - «Almas do Purgatório» - e tinha um painel que as representava, 

mas foi substituído por uma tribuna de ouro na qual se colocou a imagem de S. 

Miguel. Neste altar estavam também colocadas em figura de vulto a do mesmo 

arcanjo, que veio da capela que tinha no castelo, e a de São Pedro, mas 

ambas foram removidas para a sacristia. Do outro lado estava o altar de Nossa 

Senhora do Rosário. 

Pelas duas paredes paralelas da igreja há os seguintes altares: na parte direita 

o altar de dedicado a Jesus, numa capela envidraçada; sobre o altar via-se 

Cristo em forma de menino. Depois da porta lateral da igreja, havia uma capela 

de abóbada, com seu arco, a qual se entrava pela rua lateral, fazendo a igreja 

mais larga nesta parte, e se chamava «Capellinha de D. Anna». Ali se 

venerava a imagem de Nossa Senhora da Piedade e eram administradores da 

capela, como sucessores de um vínculo e morgado opulento que instituiu o 

capitão Jorge Botelho, os Lobos Botelhos da quinta de São Tiago da Ribeira de 

Litém, ou de Alitém, como refere o antiquário Manoel Severim de Faria nos 

seus Discursos Politicos189. 

Na parede da parte esquerda havia duas capelas, a de Nossa Senhora do 

Rosário e de São Luís, Rei de França. A primeira instituiu Inês Teixeira e a 

segunda o Doutor Luís Pinheiro, Corregedor de Santarém, na qual havia um 

letreiro do seguinte teor: «a capella tem cada segunda feira para sempre huma 

                                                 
189 FARIA, Manoel de Severim - Varios discursos politicos. Lisboa: Offic. de Antonio Gomes, 1791.p. 182. 
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missa rezada, e em dia de Sam Luis huma missa cantada com seus 

responssos por contracto feito pellos padroeiros, e com os reverendos padres 

desta igreja no anno de seiscentos e trinta»190. Posteriormente foi 

administrador de ambas o Padre Belchior de São Jerónimo Botelho, Cónego 

secular de São João Evangelista, Almoxarife do Hospital Real de Coimbra. Mas 

por óbito dele, ficou litigiosa a administração destas capelas, ainda que da 

segunda esteja de posse o Desembargador Jacinto da Costa e Vasconcelos, 

de Soure. 

Nesta igreja havia três irmandades: a do Santíssimo, que é antiquíssima e teve 

estatutos em 1726. Perto da igreja havia uma casa para a eleição dos seus 

ministros e guarda dos ornamentos. 

Em 1688, teve 167 alqueires de azeite das suas oliveiras; a das Almas 

promovida por Frei Martim Neto, beneficiado desta colegiada, com três 

capelães de missa quotidiana, e dois deles com obrigação, um de dizer a missa 

cedo e o outro depois da do dia; e a de São Pedroera composta de freires, 

religiosos e de clérigos seculares, mas estava muito diminuta e em termos de 

se extinguir devido a falta de rendas. 

Nesta freguesia havia duas confrarias, a de Jesus e a do Rosário, ambas com 

o seu juiz perpétuo, o célebre Conde de Castelo Melhor, Luís de Vasconcelos e 

Sousa. 

O pároco da igreja, que o era também das de São Pedro e Santa Maria do 

Castelo, tinha o título de Vigário, e era Freire professo da Ordem de Cristo, 

apresentado pela Mesa da Consciência e Ordens. A sua ordinária era de 2 

moios de trigo, 4 alqueires de azeite e 20 mil reis e por novo diploma, ou 

provisão, teve 51 ½ alqueires de trigo, em suplemento da falta do passal, e 8 

mil réis para renda de casas, ao todo poderia alcançar os 400$000 réis. 

Havia seis beneficiados, sendo dois para cada uma das igrejas de São Pedro, 

Santa Maria do Castelo e São Martinho. Nesta última, assistiam todos com o 

Vigário: tinha coro de manhã e de tarde e eram coadjutores na administração 

dos sacramentos. Cada um deles tinha cerca de 80 mil réis, repartindo-se-lhes 

121 ½ alqueires de trigo, 22 almudes de vinho mole, dois alqueires de azeite e 

6 mil réis em dinheiro. 

                                                 
190AUC - Informações Paroquiais de 1721, doc. 200. 
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Havia ainda dois tesoureiros, sendo um da igreja de Nossa Senhora do Castelo 

e outro das de São Pedro e São Martinho. O primeiro tinha 18 alqueires de 

trigo, 16 de milho 1 ½  alqueire de azeite, 2 almudes e 1 quartão191 de vinho 

mole e dois mil réis em dinheiro; ao todo 40$000 réis. O segundo tinha 51 

alqueires de trigo, 41 de milho, 15 almudes e um quartão de vinho mole, 2 

alqueires de azeite e 6$200 réis em dinheiro; ao todo 60$000 réis, com muito 

trabalho. Todas as referidas ordinárias e ordenados eram pagos pela comenda 

de S. Martinho. 

A torre da igreja, de construção moderna, terá sido construída em 1677, 

conforme consta na data inscrita sobre a porta principal e custou mais de cinco 

mil cruzados. 

 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CASTELO 
A igreja de Nossa Senhora do Castelo, segunda paróquia, situava-se contígua 

às muralhas do castelo, de ostentosa fábrica e ritmado frontispício, com duas 

torres comunicantes por passadiço. Esta igreja apresentava grande dimensão, 

com a sua porta principal sobrepujada de um elevado arco, com um nicho onde 

se encontrava a Senhora e o Menino Jesus. A capela-mor era de abóbada, 

grande, e entrando-se para ela por um arco, correspondente ao da entrada, 

via-se um retábulo feito em pedra e de elegante arquitectura. No meio estava 

um nicho grande, onde se venera a Imagem da Senhora do Castelo, também 

de pedra e da estatura natural e dois anjos insculpidos em pedra.  

No altar-mor continha singularíssimas imagens de branca e finíssima pedra. 

Havia ainda dois altares colaterais, um de Nossa Senhora do Castelo, outro de 

Santo Antão e Santa Maria Madalena. 

Desta igreja, saía no último domingo de Julho a procissão que seguia para a 

igreja de Nossa Senhora do Cardal. 

No interior da igreja existiam algumas campas com inscrição.  

Entre as escadas dos altares laterais, lia-se sobre uma: 

«Aqui jaz Lopo de Souza Ribeiro e D. Joanna da Sylva sua mulher falecidos na 

era de 1563» 

Junto ao púlpito existia uma campa rasa com outra inscrição: 

                                                 
191 Medida antiga que equivalia à quarta parte de um almude. 
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«Sepultura de André Roiz de Evora, Fidalgo da Casa DEl-Rey Nosso Senhor 

faleceu na era de 1563» 

A fundação desta igreja parece ter tido lugar pelo mestre dos templários D. 

Gualdim Pais, para comodidade dos defensores do Castelo, e para sepultura 

deles, embora ficasse próxima a paróquia de São Pedro. 

A sua segunda fundação supõe-se ser de Pedro de Sousa Ribeiro, 

Comendador de São Martinho e Alcaide-mor do castelo, que lhe servia de 

vivenda, e as letras P.C.Q.R., que estão na capela-mor parecem dizer = Petri 

Commendatoris Quaestu Reedificata, «reedificada à custa de Pedro 

Comendador». Este facto parece confirmar-se com a sua nobilíssima capela e 

por nela se achar sepultado o referido comendador. 

Os dois meios corpos, um de homem e o outro de mulher, saindo de nichos 

orbiculares na parede do arco da capela-mor e da outra capela, inculcam 

também serem os fundadores. O número 1560, que se achava na capela-mor, 

em correspondência daquelas letras iniciais, parecem declarar o ano em que 

se acabou a igreja. Crê-se que o comendador Pedro de Sousa Ribeiro, que 

morreu em 1502 como se lia na campa sepulcral, não pôde acabar a 

reedificação, e que esta foi feita por seu filho Simão de Sousa Ribeiro, que lhe 

sucedeu na casa no ano de 1569 e se achava sepultado na mesma capela, ou 

outro seu filho João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, Deão da Sé de 

Coimbra. 

Na capela, a que acima aludimos, havia três campas todas com argolas de 

ferro, sobre as quais se liam as seguintes inscrições: 

 
1.a 

«Aqui jaz Pedro de Sousa Ribeiro; e D. Joanna de Lemos, sua mulher, falleceu 

na era de 1502» 

 
2.a 

«Aqui jaz Simão de Sousa, seu filho, e D. Catharina Anriques, sua mulher, 

faleceu a 15 de janeiro de 1569» 
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3.a 

«Aqui jaz Lopo de Souza Ribeiro, Fidalgo Cavalleiro do Habito de Christo 

segundo Administrador d’esta Cappella. O qual deixou Segunda Missa para 

Sempre. Faleceu em 21 de Agosto de 1642». 

 

No testamento de D. Leonor da Silva, filha do dito Simão de Sousa Ribeiro, se 

declara ser este o fundador da primorosa capela. Assim os meios corpos da 

parede do arco da capela-mor retratam Pedro de Sousa Ribeiro e a sua mulher 

D. Catarina Henriques.D. Leonor da Silva deixou naquela capela missa 

quotidiana para sempre, com 25 mil réis de ordenado para um capelão, 10 mil 

réis de fábrica para ornamentos e guisamentos, 1$000 réis ao bispo de 

Coimbra; 9$000 réis a três sobrinhas religiosas no convento de Monchique no 

Porto, e por morte delas para o mesmo mosteiro; 5$000 réis à misericórdia de 

Pombal para remédios; para o que tudo aplicou 50$000 réis de renda que tinha 

nas sisas de Pombal, mas todos estes legados ficaram sem aplicação por não 

se cobrarem as rendas, desde a extinção dos juros reais, e por omissão do 

administrador das capelas. 

Foi administrador destas capelas Diogo de Sousa de Vasconcelos, Fidalgo da 

Casa Real, que por falecer sem nomear foi dada a capela a D. Leonor da Silva 

a Vicente de Sousa de Vasconcelos, sobrinho daquele.Seguiu-se nesta 

administração Manuel de Sousa de Vasconcelos, da Golegã, que andou em 

contenda sobre ela com a sua prima, filha herdeira de Francisco de Sousa de 

Vasconcelos, Fidalgo da Casa Real, viúva de João de Mello Carrilho, de 

Toledo. 

 
IGREJA DE SÃO PEDRO 
A igreja de São Pedro, terceira sede de paróquia, situava-se adiante dos 

«Chãos», arrabalde da vila, no cimo do tabuleiro ou pequeno monte, que lhe 

servia de adro, único cemitério do arrabalde, contudo onde já poucas pessoas 

iam a sepultar, sendo enterradas nas igrejas. 

Esta igreja foi a primeira paróquia da vila, mas dela já não existia senão a 

capela-mor e a sacristia192, que se encontrava destelhada. Assim nela, como 

                                                 
192COSTA, António Carvalho da – Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno 
de Portugal. Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 105. 
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no adro, encontravam-sedistintos sepulcros. Tinha altar com pedra de tamanha 

grandeza que se estendia a todo ele. As suas imagens eram as de São Pedro 

e São Cristóvão, sendo esta de estatura gigantesca e veio da sua arruinada 

capela que lhe ficava próxima. 

Segundo a tradição, algumas pessoas ofereciam a São Cristóvão ofertas para 

lhes tirar o fastio: outras, com devoção atrevida, raspavam pós da imagem, que 

era de pedra de Ançã e que, bebendo, acreditavam sarar de quartãs, deixando 

o santo com a indecência das rasuras193. Atendendo à elevada ruína e 

abandono da igreja, foi trasladada a imagem de S. Pedro para a igreja do 

Castelo e a de São Cristóvão, retirada do altar, foi enterrada antes que a 

acabassem de destruir com a devoção. O Comendador de S. Martinho, de 

Pombal, era obrigado ao reparo das igrejas já descritas, e das do termo, por 

cuja razão lhe pagava cada morador uma galinha cada ano, a que chamam 

Primicia, por satisfazerem também com ela as primícias a que eram obrigados, 

tudo por contrato e determinação do foral manuelino. 

 
CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO 
Na vila existia um convento de Religiosos de Santo António da Província de 

Lisboa, de que eram padroeiros os Condes de Castelo Melhor. A sua fábrica é 

excelente, a igreja sumptuosíssima e dedicada à Mãe de Deus, com o título do 

Cardal pelo grande Conde de Castelo Melhor, Luís de Vasconcelos e Sousa. 

Situado no grande rossio do Cardal, defronte da ermida de Nossa Senhora 

deste nome. Custou mais de 40 ou 50 mil cruzados194. 

O fundador teve ideia de o destinar para convento da Congregação de São 

João Evangelista, em atenção ao venerável Padre António da Conceição, 

natural desta vila; e com efeito chegou o Cónego Francisco de Santa Maria a 

vir demarcar a cerca, mas discordando a Congregação sobre rendas para o 

seu sustento, não teve efeito a fundação. Os irmãos de outro António Lusitano 

aceitaram, confiando no seu Patriarca e nas esmolas que recebiam, e no último 

sábado de Julho de 1709 se trasladou para aqui a milagrosa imagem da 

Senhora do Cardal, que estava na sua ermida fronteira, no mesmo rossio e que 

                                                 
193 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 35, 12 de Março de 
1878. p. 2. 
194ANTT -Ordem dos Frades Menores: Província de Santo António: Convento de Nossa Senhora do 
Cardal, maço 23. 
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administrava a câmara. Nesta ocasião, além da procissão houve grandes 

festas.  

Os religiosos vieram para umas casas do Dr. Matheus das Neves Lamprea, 

que ficavam na rua da Corredoura, onde permaneceram até se fazer um 

recolhimento cómodo próximo da igreja, sendo lançado nesta a primeira pedra, 

que benzeu o bispo de Coimbra diocesano Frei João de Melo, pelos anos de 

1687195. 

As obras tiveram início a 28 de Maio de 1686, sendo beneficiado com a 

construção do claustro, em meados do século XVIII. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO CARDAL 
Situada num grande rossio, denominado do Cardal196, esta ermida tinha o 

primeiro lugar entre todas as ermidas da vila. Era de bastante grandeza, com 

tecto bem apainelado, e com espaçoso alpendre, enlaçado em pilares e 

colunas, com três entradas. A capela-mor era de abóbada, cruzada ao antigo 

retábulo, muito bem dourado. Debaixo do altar-mor estava o Senhor descido da 

cruz, com o título de Bom Jesus do Cardal, vendo-se a seus pés os anciães 

José e Nicodemos. Em altar colateral encontrava-se a senhora das Neves, em 

decente capela, que tinha instituido o Dr. Matheus das Neves Lamprea, 

cavaleiro professo da Ordem de Cristo, e juiz de fora que foi das Vilas de 

Pedrogão Grande e Figueiró dos Vinhos. 

A fundadora desta ermida foi D. Maria Fogaça, que vivia numa antiga torre197, 

distante dela 20 passos. Fabricada a ermida, foi nela colocada a imagem da 

Senhora de Jerusalém, a quem os pombalenses detinham grande veneração e 

que depois, carinhosamente, lhe atribuíram o nome de Cardal, em 

consideração à sua localização. 

Associada a esta ermida e a D. Maria Fogaça, sua instituidora, está a origem 

das centenárias e tradicionais Festas do Bodo que, ignorando-se a data de 

                                                 
195 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 36, 19 de Março de 
1878. p. 2. 
196 Cardal é um topónimo frequente, cujo significado é «lugar onde abundam cardos», contudo poderá 
derivar do apelido espanhol Cardal, de origem toponímica na Galiza (Corunha). MACHADO, José Pedro – 
Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa. 2ª ed. Lisboa: Confluência e Horizonte, 1993. 
p. 349. 
197 Deve-se ao Conde de Castelo Melhor, D. Luís de Vasconcelos e Sousa, a sua demolição, para 
aproveitamento da sua pedra para a edificação do Convento de Santo António, localizado no mesmo 
Rossio do Cardal. Cf. «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 
45, 21 de Maio de 1878. p. 1. 
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início, se refere a uma praga de gafanhotos e lagartos que assolou os campos 

e colheitas da vila e termo de Pombal, e a que Nossa Senhora do Cardal 

prontamente livrou de tamanha vexação198. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 
Esta ermida situava-se na praça, junto às casas em que viveu D. Brígida 

Teresa Pereira de Lacerda e Melo, e onde edificou capela própria dedicada a 

Nossa Senhora do Carmo e um recolhimento para professas da sua Ordem. 

Para a edificação da capela aplicou os réditos de dez mil cruzados, de que lhe 

pagava de juros o Marquez do Louriçal. A ela também se deve o patrocínio de 

várias imagens da Senhora do Carmo e de outros Santos da Ordem, 

mandados vir de Lisboa, para além de outros que as pessoas devotas da vila 

iam oferecendo. 

No ano de 1757, em dia de Nossa Senhora do Carmo, foi erigida naquela 

ermida a sua Venerável Irmandade. 

 

MISERICÓRDIA 
Tinha a vila de Pombal casa da Misericórdia, fundada em 1502, com 

compromisso no ano de 1630 e que dava agasalho aos pobres passageiros199.  

A igreja tinha no altar mór um singularíssimo painel de Visitação e do lado do 

evangelho uma capela do Espírito Santo, a qual, segundo a tradição, tinha 

confraria que administrava as suas rendas e uma albergaria. Nesta capela 

havia outro painel da Visitação, o que insinua teria sido nela a sua origem.Na 

parte superior da direita vêem-se as esferas armilares, armas do rei D. Manuel, 

o que inculca que a Misericórdia tinha sido erigida no tempo deste monarca, 

tendo-se erigido posteriormente a igreja e ficando nela incluída a dita capela200. 

Nesta igreja havia sermões nas sextas-feiras de quaresma, ou nas tardes dos 

domingos dela, e na Semana Santa expunha-se o Senhor com magnificência, e  

faziam-se, além da procissão das Endoenças, a do Enterro do Senhor e as da 

                                                 
198 Sobre a lenda associada às origens da Festa do Bodo e Dona Maria Fogaça, cf. MARIA, Fr. Agostinho 
de Santa – Santuario Mariano e Historia das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora. Lisboa: Oficina de 
António Pedrozo Galram, 1712. Tomo IV, p. 455-473; BLUTEAU, Rafael - Vocabulario Portuguez e Latino 
[…]. Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1720. Tomo 6, p. 586-588; COSTA, António Carvalho da – 
Corografia Portugueza, e Descripçam Topografica do Famoso Reyno de Portugal. Lisboa: Oficina Real 
Deslandesiana, 1712. Tomo III, p. 107-109; LEITÃO, Ildefonso Monteiro – Coisas da Minha Terra. 
Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1958. p. 63-71; EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p. 94-100. 
199 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc.200. 
200 EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p. 203. 
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Soledade da Senhora. Ambas iam à igreja de São Martinho, onde a irmandade 

mandava fazer os sermões destas duas celebridades fúnebres. 

A Irmandade tinha quatro capelães de missa quotidiana, da sua administração: 

a da casa; a de Manuel Jorge da Costa, da freguesia de São Simão, Bispado 

de Leiria; a do Padre Manuel Luís Ribeiro, do Coimbrão, do mesmo Bispado; e 

a que instituiu Manuel Teixeira de Carvalho, da vila de Pombal, Secretário da 

Mesa de Consciência e Ordens. 

O capelão, desta última, tinha obrigação de ensinar gramática graciosamente 

aos naturais da freguesia de São Martinho, e os estudantes a de ouvirem 

missa. Eram os seus opositores examinados no Real Colégio das Artes da 

Companhia de Jesus, em Coimbra. Em igualdade de circunstâncias preferiam 

os naturais desta terra. Era da apresentação do provedor da Misericórdia, e da 

do pároco de São Martinho. Tinha de rendimento 70 mil réis e um cântaro de 

azeite. 

A Irmandade era muito numerosa e dela tinham sido provedores as pessoas 

mais notáveis, e o foi a célebre D. Leonor da Silva, que deixou 5$000 anuais 

para doentes pobres. Esta senhora viveu numas casas que ainda eram, em 

1759, celeiro da comenda de São Martinho, e ali tinha um passadiço para o 

coro da igreja matriz onde assistia aos ofícios divinos, e que por sua morte se 

tirou, como dizem consta de seu testamento, em 1630201. Foram também 

provedores a Condessa de Castelo Melhor, depois marquesa, viúva do conde 

João Rodrigues de Vasconcelos; e de D. Brízida Pereira de Lacerda e Melo, 

ilustre por sangue e virtude, em 1751202, fazendo esta numerosas dádivas à 

Misericórdia. 

 

ERMIDA DE JESUS MARIA JOSÉ 
Situada na rua das Nogueiras, a capela de Jesus Maria José da Casa do 

Morgado das Nogueiras (instituído, em 1670, por André de Mascarenhas 

Coelho, Fidalgo Cavaleiro em 1667, Procurador às Cortes em 1645, 1653 e 

1668, que serviu na Guerra da Restauração)203 foi mandada erigir pelo 

                                                 
201 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 36, 19 de Março de 
1878. p. 2. 
202GOMES, Saúl António; OLIVEIRA, Ricardo Pessa – Notícias e Memórias Paroquiais Setecentistas: 
Pombal. Coimbra: Palimage, 2012.p. 61. 
203VALDÊS, Rui Dique Travassos - Valdez : (genealogia) descendencia de Francisco Garcia de Valdez e 
de sua mulher D. Mencia Gonzalez de Gove : (séc. XVI). [Braga]: Ed. do Autor, 1933. 
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Reverendo Padre Bernardo Serrão de Carvalho, prior das duas igrejas de 

Anobra e vila Nova de Anços, para repouso de suas cinzas. Pertencia ao 

vínculo, que instituiu e de que é administradora a sua sobrinha D. Guiomar 

Teresa Serrão de Avellar, e fica imediata à casa da mesma, pertencente ao 

vínculo que instituiu seu tio Silvestre Luís de Carvalho, de que também é 

administradora. 

Tinha missa quotidiana e pagava à misericórdia da vila de Pombal 30 mil réis 

para o ordenado do capelão, para o que lhe deixou o instituidor dois mil 

cruzados, e a que eram obrigados os instituidores do vínculo a suprir o que 

faltasse204. 

Foi esta capela erecta em chão do concelho, com licença do senado sem 

pensão alguma, em atenção a se converter em lugar pio: mas anos depois o dr. 

Afonso da Silva, provedor de Leiria, vindo fazer o tombo do concelho, a mediu 

e incluiu nele com 150 reis de foro, o que não fez a todas as outras mais 

ermidas da vila, e mesmo ao convento. 

 
 
 
ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO 
Estava situada para o nascente, num sítio elevado, imediato à vila, onde se 

desfrutavam excelentes vistas sobre a vila. Foi da administração da 

Misericórdia, que dela desistiu e das ofertas que se ofereciam ao Santo, e 

consta do tombo velho da Misericórdia, onde lhe chamam «Santo Antoninho». 

Tinha compromisso para confraria ou irmandade, com seu juiz, escrivão e 

mordomo, concedido pelo tribunal da Mesa da Consciência e Ordens. 

O seu principal rendimento consistia nas fogaças, que se ofereciam ao santo 

para gastos da sua trezena e dia em que se arrematavam por preço certo, com 

obrigação de novas arrematações para o ano seguinte.  

Depois da desistência por parte da Misericórdia pertenceu a administração 

desta ermida ao povo. 

 
 
 

                                                 
204 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 38, 2 de Abril de 
1878. p. 2. 
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ERMIDA DE SÃO LOURENÇO 
Situada ao sair da vila para o nascente, esta ermida foi edificada por Diogo de 

Valadares, Fidalgo da Casa Real de D. Afonso V, no ano de 1464205, como 

constava de uma inscrição em letra gótica, cuja descoberta se deveu ao padre 

João Ribeiro de Mendonça, da vila. Por costume antigo ia o pároco e os 

beneficiados da igreja de São Martinho cantar a missa de São Lourenço, no 

seu dia, sem dispêndio algum206. 

Ainda, por vínculo que na ermida instituiu o capitão Lourenço Botelho de 

Barros, natural da vila de Pombal, cavaleiro da ordem de Cristo e que foi 

ouvidor na ilha da Madeira, em dia consagrado ia em procissão cantar uma 

missa, com a responsabilidade de dar a cera e demais guisamentos para a 

mesma. 

Esta ermida tinha fogaça no dia do santo e a sua administração pertencia ao 

povo. 

 
 
ERMIDA DE SANTO AMARO 
Quanto à origem da ermida são escassos ou mesmo nulos os documentos 

existentes, sabendo-se apenas que em 1721207 já existia, como se pode ler nas 

Memórias Paroquiais desse mesmo ano; nova referência pode ser encontrada 

no Tombo de Pombal, onde refere situar-se junto a “hum pedaço de chaõ que 

tem olival”208, vizinho de D. Maria Madalena e de Francisco Godinho da vila de 

Pombal. 

Situada no monte ou outeiro das Maias, imediato à vila, para a parte do sul. No 

seu dia fazia-se a festa deste glorioso abade, pela pequenez da ermida, se 

realizava na igreja matriz. De tarde, na ermida de Santo Amaro ardiam algumas 

candeias de cera, que os queixosos de pernas ou braços ofereciam ao Santo, e 

onde depois se arrematavam fogaças, para ano seguinte.  

Pertence também ao povo a administração desta ermida. 

 
 

                                                 
205 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 36, 19 de Março de 
1878. p. 1. 
206Ibidem. 
207 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc. 200. 
208 AMP – Relação de bens e pessoas do Concelho de Pombal. 1744, fl. 168v. 
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ERMIDA DE SÃO SEBASTIÃO 
Estava situada ao sul da vila para o sul com bom alpendre colunado. Foi da 

administração da Misericórdia, que dela desistiu, passando para o povo209. 

A esta ermida vinha o colégio da matriz, com preces em todas as sextas-feiras 

do ano. Nela principiava a procissão, que se fazia no dia deste Santo mártir, na 

qual ia a câmara e terminava na matriz, onde se fazia a festa, a que assistia a 

mesma Câmara, em cadeiras de espaldar. De tarde havia na ermida as 

costumadas arrematações de fogaças, que era comum em todas as mais 

ermidas. 

 
 
ERMIDA DE SÃO TOMÉ 
Estava situada ao sair da ponte do rio Arunca, ao oeste, num grande rossio, 

chamado Arnado, perto do mesmo rio, que em algumas ocasiões transbordava 

em água, inundando-a até ao altar do Santo210. 

No seu dia, ia o colégio da matriz cantar missa nesta ermida, sem estipêndio 

algum, conforme o antigo costume. De tarde havia arrematação das fogaças 

que se ofereciam ao Santo. 

 
 
 
ERMIDA DE SANTA LUZIA 
Ficava ao sair da vila para o norte e era da administração da Misericórdia, que 

no dia da Santa mandava os paramentos e guisamentos para se cantar a 

missa, que o colégio da matriz cantava, sem estipêndio, segundo o costume. A 

esta ermida ia-se na segunda ladainha de Maio. 

O conde de Castelo Melhor, D. Luís de Vasconcelos e Sousa, mandou fazer de 

novo o tecto desta ermida, mas apesar disso toda ela necessitava já de outras 

reformas, de que a Misericórdia parecia não cuidar. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
209 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 39, 9 de Abril de 
1878. p. 1. 
210Ibidem. p.2. 
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ERMIDAS DO TERMO 
 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (QUINTA DE FLANDES) 
Ficava imediata à quinta de Flandes, fora do seu pátio, pertencendo à mesma 

quinta, a qual era prazo perpétuo da Comenda de São Martinho da vila, e o seu 

enfiteuta era o capitão-mor da mesma, Vicente Godinho Leitão, com pensão de 

três coroas de ouro, que importavam em dezoito vinténs, e não pagavam 

dízimos na forma do seu emprazamento211. 

 
Ermida de Nossa Senhora da Conceição (Gravura), 1933 

Figura nº 15 
 

 
 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ (CASAL DO CABAÇO) 
Ficava contígua ao Casal do Cabaço, mais tarde denominado da Boa Vista, e 

na frontaria das casas do mesmo casal. Pertencia ao mesmo capitão-mor 

Vicente Godinho Leitão, dono do casal. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (LUGAR DA RANHA) 

                                                 
211 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc.200. 
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Situada no lugar da Ranha, quase imediato ao mesmo lugar, pertencia aos 

moradores212. Tinha capelão e missa aos domingos e dias Santos a que os 

moradores deste lugar e de outros circunvizinhos pagavam o seu ordenado de 

pão e pitanças pelo Natal e Páscoa, que o capelão acompanhado de 

mordomos, cumprimentando-os de boas festas, ia receber pelas casas. 

No dia 8 de Dezembro, em que se festeja a Senhora, na parte exterior da 

ermida distribuíam-se merendeiras e tigelas de tremoços e outras de vinho a 

todas as pessoas que se quisessem aproveitar deste convite e a que 

chamavam «Festa do Terreiro»213. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO (QUINTA DE SANTÓRUM) 
Ficava dentro do pátio da quinta de Santórum e pertencia a António 

Mascarenhas de Figueiredo e Melo, Fidalgo da Casa Real; Estribeiro do Infante 

D. Manuel, como administrador do vínculo que na quinta instituiu sua avó D. 

Maria de Oliveira (mulher de André Mascarenhas Coelho, Fidalgo da Casa 

Real, Procurador às Cortes nos Reinados de D. João IV e D. Afonso VI) com 

obrigação de uma missa em todas as sextas-feiras do ano, no altar de Jesus 

da igreja matriz de São Martinho, e outra em todos os sábados no altar desta 

ermida214. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS (ALDEIA DOS ANJOS) 

Situada na Aldeia dos Anjos, pertenceu a Maria da Cunha da vila de Pombal, 

como administradora do vínculo instituído por Inês Martins, fundadora da 

ermida. 

 
 
 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA MATA (GUÍSTOLA) 

Estava situada no lugar de Guístola, fora dele. Pertencia aos seus moradores e 

a outros vizinhos, que a fabricavam e paramentavam. Tinha capelão nos 

                                                 
212Ibidem. 
213 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 39, 9 de Abril de 
1878. p. 2. 
214Ibidem; AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc.200. 
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domingos e dias Santos, e cada morador oferecia pão e sua cozedura, ou 

consoada pelo Natal e consoada pela Páscoa215. 

Em 8 de Dezembro festejava-se a Senhora e havia a costumada Festa do 

Terreiro, comum nestas partes em todas as ermidas da Senhora, mesmo nas 

particulares, distribuindo-se a matinada de merendeiras, tremoços e vinho a 

todos os que assistissem. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE BELÉM (BELÉM) 

Erigida e fabricada pelo povo, esta ermida situava-se no lugar de Belém. A ela 

se ia na segunda ladainha de Maio. Tinha capelão nos domingos e dias santos, 

e «Festas de Terreiro» no dia 8 de Dezembro. Ali iam algumas romagens de 

pessoas da serra, nas oitavas do Pentecostes. 

Esta ermida tinha uma confraria, erecta desde antiquíssimo tempo sem mais 

autoridade que a de seus confrades que seriam quinze ou dezasseis, com seu 

juiz, mordomo e um procurador, e estabelecida com algumas rendas. 

Festejavam a Senhora num dos dias do oitavário de Todos os Santos, e nesta 

ocasião matavam uma ou duas vacas, que compravam à custa da confraria, e 

concorriam o juiz e mordomos com cinco alqueires de farinha de trigo, que se 

fabricavam em pão, e faziam todos o seu arraial numa casita da mesma 

confraria, reservada primeiro para cada confrade uma posta crua, que levavam 

para casa. No fim da missa rezavam todos pelas almas dos instituidores da 

mesma confraria. Esta mesma reza faziam em dia de São Matias e no de São 

Cipriano, e cada ano mandavam dizer doze missas, pelas almas dos mesmos 

instituidores. Mais tarde aplicaram-se estes bens e rendas à confraria do 

Santíssimo da Igreja de São Martinho, aonde se acham adidos, com a 

obrigação de dezasseis missas, isto é mais quatro do que se dizem, em 

atenção às rezas diárias que lhes cessavam216. Esta aplicação deveu-se em 

grande parte ao muito zelo do vigário Frei José Pinto. 

 

ERMIDA DE SÃO JOÃO BAPTISTA (PELARIGA) 

                                                 
215 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 40, 16 de Abril de 
1878. p. 2. 
216 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 39, 9 de Abril de 
1878. p. 2. 
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Fica situada no lugar da Pelariga, próximo da estrada de Coimbra. Foi 

convertida em igreja, a que se deu o último complemento em meados de 1750, 

para o que concorreu muito o Dr. Manuel Gonçalves de Carvalho, natural 

daquele lugar, corregedor do cível do bairro dos Romulares em Lisboa, com 

uma grande esmola que, por casualidade, adquiriu na América. Nela 

festejavam o São João, no seu dia, um alferes e quatro mordomos em alguns 

anos com despesas graves. Tinha capelão nos domingos e dias santos e 

fogaças no seu dia. Pertencia aos moradores217. 

 
ERMIDA DE SÃO BENTO (ARROTEIA) 

Situada dentro do lugar da Arroteia, a que pertence, com um fresco e frondoso 

freixo à sua porta218. Tinha um capelão nos domingos e dias santos, a que 

pagavam seus moradores em excelente trigo, de que abunda naquele terreno. 

O santo padroeiro é implorado para a cura de nascidas, e fazem-lhe algumas 

romagens durante o ano, geralmente com distribuição de merendeiras às 

pessoas que assistem. 

 
ERMIDA DE SÃO JORGE (REDONDOS) 

Situada na aldeia dos Redondos, pertencia aos seus moradores219. Tinha 

capelão aos domingos e dias santos, festa no dia do Santo, em que se faziam 

algumas romagens e, na sua véspera em que vinham os lavradores destes 

distritos com os seus bois dar voltas em roda da ermida para o santo os 

perseverar de enfermidades. Havia várias ofertas, que, observada a 

Constituição do Bispado, se aplicavam parte para o pároco e parte para adorno 

da ermida. 

Os mordomos deste santo alcançaram provisão para haver feira franca no seu 

dia 23 de Abril e nos dias correspondentes dos mais meses do ano, mas por 

falta de concurso ficou sem exercício o efeito desta concessão e inútil esta 

graça, por não poder subsistir em aldeia tão pobre, e muito menos com o 

estabelecimento de outras semelhantes noutras partes vizinhas. 

 
CRUZEIRO DA GRAMELA (QUINTA DA GRAMELA) 

                                                 
217 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc.200.  
218Ibidem. 
219Ibidem. 
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No sítio da quinta da Gramela, junto da estrada ou caminho que vai para a 

aldeia dos Redondos, está um excelente cruzeiro, com suas escadas em 

quadro, onde se venera o Cristo Crucificado; uma bem fabricada abóbada, 

firmada em quatro colunas que lhe serve de tecto ou dossel. 

É invocado dos moradores destes distritos com preces e com votos para 

tenacíssimo mal das quartãs, e em outras tribulações. 

Este cruzeiro pertenceu a Sebastião José de Carvalho e Mello, secretário de 

estado, senhor da mesma quinta da Gramela. 

 
ERMIDA DE SÃO JOÃO BAPTISTA (MALHOS) 
Ficava situada no lugar dos Malhos, termo de Montemor-o-Velho, foi erigida e 

fabricada pelo povo220. Tinha capelão nos domingos e dias santos. Pertencia 

aos moradores da marinha. 

 
 
 
ERMIDAS DA FREGUESIA DE SANTIAGO DA RIBEIRA DE LITÉM 
 
IGREJA SÃO TIAGO (RIBEIRA DE LITÉM) 
Situada a alguma distância do lugar da Ribeira de Litém, o seu orago era o 

apóstolo São Tiago Maior. Tinha quatro altares, o do orago, Nossa Senhora do 

Rosário, Santa Luzia, e o das Almas do Purgatório. 

Tinha uma irmandade: a do Santíssimo, e duas confrarias, sendo uma da 

Senhora do Rosário, e a outra das Almas do Purgatório. 

O pároco era vigário da ordem de Cristo, da apresentação da Mesa da 

Consciência e Ordens, com o título de Capelão colado. Tinha de côngrua 61 ½ 

alqueires de trigo, 60 alqueires de milho, 2 alqueires de azeite e 12 mil reis, 

podendo render um total de cerca de 200 mil reis221.  

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES (CATELARIA) 

Situada no lugar da Catelaria, num rossio, apresentava-se como uma das 

principais ermidas do termo, tendo servido de paróquia, na impossibilidade da 

igreja de São Tiago, a qual excedia, em corpo, em arquitectura e proporção.  

                                                 
220 AUC – Informações Paroquiais de 1721, doc.200. 
221 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 41, 23 de Abril de 
1878. p. 2. 
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Tinha quadros pendentes das paredes com inscrições ao pé das pinturas222. 

Pelo decurso do ano tinha algumas romagens, sendo a maior em 14 de 

Setembro, em que, por ocasião da festa da Senhora, que festejava a sua 

irmandade, havia mercado ou feira, e compravam nela só as pessoas destes 

distritos, não havendo necessidade de que fosse franca.  

Pertencia ao povo. 

 
ERMIDA DE SÃO JOÃO (PRÓXIMO DE CATELARIA) 

Ficava num monte, perto do lugar da Catelaria, sem vizinhança alguma, onde 

oferecia uma larga e excelente vista. Havia festa no dia do Santo, e a 

costumada do Terreiro.  

Pertencia ao povo. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (GABAIRA) 

Ficava no sítio da Gabaira, alto e dominante, de excelentes vistas. Nas 

proximidades tinha uma fonte de fina e selecta água, chamada Fonte da 

Gabaira, que algumas pessoas que sofriam de sezão, cheias de fé, a 

mandavam ir buscar e, bebendo-a, ficavam curados223. 

Pertencia ao povo. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (AVELAR) 
Ficava dentro do lugar do Avelar, ribeira amena e frondosa.  

Pertencia ao povo. 

 
ERMIDA DE SÃO FRANCISCO (PUNHETE) 

Ficava próxima do lugar de Punhete, em sítio eminente, à vista do rio e da 

paróquia de Vermoil, que se encontra na outra margem do rio.  

Pertencia ao povo. 

ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO (GAIA) 
Está situada dentro do lugar de Gaia. Pertence ao povo. 
 
ERMIDA DE SÃO TIBÉRIO (SOURÃO) 
Ficava localizada num sítio alto perto do lugar do Sourão. Tinha com o mesmo 

instituto, missas, rezas e arraiais, como a de Belém, de que já se falou e se 
                                                 
222Ibidem. p. 1. 
223Ibidem. p. 2. 
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extinguiu no mesmo ano que aquela. Como tinha fazendas na freguesia de São 

Martinho e nesta de São Tiago, e confrades de ambas, aplicaram-se as suas 

rendas para as duas confrarias do Santíssimo destas duas paróquias, ficando 

cada uma com a obrigação de doze missas. Extinta assim a sua confraria 

acabou também a sua ermida, dando lugar a um vasto cultivo de trigo.  

Pertencia ao povo. 

ERMIDA DE JESUS MARIA JOSÉ (MATALACEIRA) 
Ficava no lugar da Matalaceira, dentro dele. Pertencia a António Lopes, do 

mesmo lugar, como administrador do vínculo que tinha instituído o seu irmão 

José Lopes.  

Tinha capelão nos domingos e dias santos, que dizia missa por alma do 

instituidor. 

 
 
ERMIDA DE SÃO JOÃO BAPTISTA (QUINTA DE VALADA) 
Situava-se na quinta de Valada e pertencia a António de Sousa, como 

administrador do morgado que tinha instituído o reverendo Frei António 

Fernandes Bernardes, vigário que foi da igreja de São Tiago de Litém. Tinha 

obrigação de missa por alma do instituidor e por outras tenções e o 

administrador deste vínculo não poderia tomar tabaco nem beber vinho. 

 
 
ERMIDA DE SANTA LUZIA (QUINTA DAS FERRARIAS) 
Estava situada na quinta das Ferrarias, que pertenceu a Leonarda Maria de 

Sousa, como administradora de um vínculo. Tinha um aniversário no oitavo de 

Todos os Santos pela alma da instituidora. 

 
 
ERMIDA DE SÃO LOURENÇO (QUINTA DE SÃO LOURENÇO) 
Ficava na opulenta quinta de São Lourenço, onde viveu o famoso João de 

Barros, autor das Décadas da Ásia224. Nela estava sepultado Lopo de Barros 

de Almeida, seu quarto neto, que faleceu em 1757, e pertencia a sua filha 

primogénita, que residiu no Porto e em Braga. 

 

                                                 
224 EUSÉBIO, Joaquim Vitorino Videira - Op. cit., p. 86. 
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ERMIDAS DA FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE VILA CÃ 
 
IGREJA DE SÃO BARTOLOMEU DE VILA CÃ 
A paróquia de São Bartolomeu de Vila Cã fica próxima daquele lugar, num 

pequeno monte, que lhe chamavam de São Bartolomeu. Igreja de uma só nave 

com 4 altares, o do orago, Bom Jesus, Nossa Senhora do Rosário e Santo 

António. Tinha 3 confrarias, a do Santíssimo, a do Bom Jesus e a de Nossa 

Senhora do Rosário, a que festejavam todos os anos dois jovens moços e duas 

moças donzelas, e tinham por fé uns e outros, que sendo mordomos da 

Senhora infalivelmente lhes saia logo algum casamento, motivo pelo qual havia 

muitos devotos, que se ofereciam para festejar a Senhora. Contudo esta festa 

acabaria por ser proibida225. 

O pároco era freire da Ordem de Cristo e da apresentação da Mesa da 

Consciência e Ordens com o título de capelão colado. A sua ordinária era de 

61 ½ alqueires de trigo, 60 alqueires de milho, 2 alqueires de trigo, 60 alqueires 

de milho, 2 alqueires de azeite e 12:000 reis, podendo render um total de cerca 

de 150:000 reis. 

 
ERMIDA DE N. SENHORA DAS VIRTUDES (GARRIAPA) 
Situada num monte, por cima do lugar da Garriapa, pertencia ao povo. No seu 

interior existia a imagem de Nossa Senhora das Virtudes que era milagrosa: 

segundo a tradição, em caso de necessidade de sol ou chuva, levam-na em 

procissão à igreja de São Bartolomeu. Podiam-se ver nesta ermida, várias 

ofertas em desempenho de votos, à qual havia algumas romarias ao longo do 

ano, e se davam merendeiras aos pobres e meninos, que concorriam atraídos 

pelo convite. 

 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Situada no lugar do Chão de Urmeiro. Pertencia ao povo. 
 
 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 
Situada no lugar do Vale. Pertencia ao povo. 
 

                                                 
225 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 42, 30 de Abril de 
1878. p. 2. 
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ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA 
Situada no lugar de Traz-os-Matos. Pertencia ao povo. 
 
 
ERMIDA DE SÃO JOÃO BAPTISTA 
Situada no lugar de Garriapa. Pertencia ao povo. 
 
 
ERMIDA DE SANTO ANTONIO 
Situada fora do lugar dos Casais. Pertencia ao povo. 
 
 
ERMIDA DO BOM JESUS 
Estava situada na quinta de Vila Cã, foi mandada fazer por um Chantre da Sé 

de Évora e pertenceu a Pedro José de Salazar Jordão, da vila de Penela. Era 

de muito boa arquitectura; contudo, em 1759 já se encontrava destelhada e 

servindo de ministérios indignos226. 

                                                 
226 «Descripção da Nobre Villa de Pombal em 1759». In O Progresso Pombalense, nº 43, 7 de Maio de 
1878. p. 2. 
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A crescente sensibilidade com que os executivos camarários têm assumido a 

necessidade de organização e qualificação dos arquivos municipais, tem 

proporcionado ao longo da última década a salvaguarda de importantes fundos 

documentais e a sua consequente divulgação. 

Este trabalho é o proveito indirecto dessa valorização que o Município de 

Pombal entendeu dar ao acervo documental que detinha num espaço 

inapropriado e que em virtude desse seu desprendimento resultou, no passado, 

a perda de grande parte do seu património arquivístico. Deste modo, com a 

construção do Arquivo Municipal de Pombal foi possível efectuar um 

levantamento e recuperar um conjunto de documentos que hoje constitui o 

património arquivístico do mesmo Município. 

No conjunto da documentação tratada e inventariada, ressaltou um documento 

anepígrafo, cujo âmbito e conteúdo se desconhecia e que num rápido e 

descuidado olhar, ficou descrito como Relação de bens e pessoas do Concelho 

de Pombal no ano de 1744, constituindo a memória histórica mais antiga à 

guarda do Arquivo Municipal. 

O carácter inédito e desconhecido do documento e a oportunidade de obtenção 

de um relevante manancial de informação relativo ao Pombal setecentista, 

permitindo conhecer melhor a sua história e suscitando uma possível relação 

dos bens e pessoas desta vila, prontamente estimulou a curiosidade e 

interesse do autor deste trabalho, para a realização de um futuro estudo e 

divulgação. 

No decurso da investigação encetada para a execução desta dissertação, 

pretendeu-se caminhar no sentido de cumprir três objectivos principais. O 

primeiro prendeu-se essencialmente com a transcrição do documento, com o 

intuito de facultar uma acessível disponibilização do seu conteúdo, 

possibilitando futuras interpretações e estudos; num segundo, recorrendo à sua 

leitura e análise, tentou-se reconstituir a sua história administrativa e revelar o 

seu âmbito e conteúdo; por fim, ciente do detalhe e riqueza de conteúdos e 

amplitude de estudo que o documento possibilitava, tentou-se extrair do 

documento o máximo de informação possível, trabalhando-a no sentido de 

propiciar uma visão mais real da vila de Pombal e seu termo, no século XVIII, 

colmatando sempre que possível com documentação coeva. 
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O alcance que a obra permitia, impossibilitou, por motivos de ausência de 

tempo, um estudo mais pormenorizado, pelo que estamos cientes de não se ter 

atingido qualquer limite no âmbito de futuras investigações. 

Para um melhor enquadramento do Tombo em análise, começámos por 

analisar os alvarás trasladados no início da obra, recorrendo sempre que 

possível às colecções de legislação publicadas na época. Esta análise 

proporcionou um acessível entendimento da sua história administrativa, 

constatando-se resultar do estatuído no alvará de 15 de Julho de 1744, 

revogado por um outro alvará de 26 de Outubro de 1745, emanados pelo rei D. 

João V, no intuito de se proceder à boa arrecadação da Terça do Concelho e 

obrigando ao registo em Tombos das propriedades arroladas. 

Neste sentido constatou-se tratar do Tombo dos Bens do Concelho de Pombal 

com a data de 1746, tendo contribuído este estudo para a sua melhor 

identificação. 

Averiguada a origem e a causa que ditou a execução deste Tombo, encetou-se 

uma breve caracterização das Terças do Concelho, desde a sua origem até à 

época de execução do Tombo. Neste capítulo foi possível constatar que a 

origem deste imposto concelhio provinha de um outro anterior denominado 

castellatico que, de igual modo, visava a reparação dos muros e castelos. 

Contudo, ao nível do poder periférico, a cristalização de um grupo social de 

gente nobre da governança acentuou uma centralização do governo local, 

suscitando a má administração e aproveitamento pessoal dos bens do 

concelho por partes destas elites, causando uma acentuada diminuição do 

rendimento das Terças Régias.  

No propósito de conseguir atenuar este abuso, o rei D. João V instituiu a 

obrigatoriedade de criação de tombos por cada concelho, por incumbência do 

Provedor da Comarca, com o arrolamento de todos os bens do concelho. 

No capítulo seguinte foram realizados estudos codicológicos e paleográficos do 

documento, procurando atestar a genuinidade do manuscrito, onde entre vários 

aspectos interessantes, se ressalta o facto de constituir um conjunto 

documental (livro), acéfalo e mútilo, em papel avergoado, com lacuna de três 

bifólios (103, 104 e 105). 

Aproveitando as potencialidades que este documento nos proporcionou, no 

âmbito da análise do Tombo dos bens do Concelho de Pombal, elaborou-se um 
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estudo da toponímia, propriedades, foros e organização social a partir do 

documento.  

Conscientes da elevada informação obtida ao longo desta dissertação e 

recorrendo a outra documentação coeva, rematámos este trabalho com um 

enquadramento histórico da vila de Pombal no Século XVIII. 

Com esta nossa dissertação de Mestrado, pretendemos sensibilizar para a 

salvaguarda e valorização do nosso património arquivístico, tendo em atenção 

a sua crucial importância enquanto fonte de referência para os investigadores e 

o público em geral e, igualmente, propiciar uma visão mais real da vila de 

Pombal e seu termo, durante o século XVIII. 

Assim, com o presente trabalho concretizou-se um sonho antigo, mas que 

somente agora nos foi possível. 
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Relativamente aos critérios de transcrição do documento e tendo em conta as 
especificidades da escrita deste período, seguiu-se um compromisso entre a 
fidelidade ao texto escrito e as normas de transcrição propostas pela Comissão 
Internacional de Paleografia e Diplomática227 que, para comodidade dos 
leitores, aqui se sintetizada: 
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numeração entre parêntesis rectos, [ ]; 
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seguintes alterações: 
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documento; 
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interpretação do documento; 

3. Colocação entre [ ] de todas as palavras que tenham sido acrescentadas 

aos textos originais e que resultam de uma interpretação ou correcção 

do transcritor; 

4. Colocação de […] nos locais onde não foi possível ler o documento. 

                                                 
227 Sistematizadas, para Portugal, por COSTA, Avelino de Jesus da – Normas gerais para a Transcrição 
de Documentos e Textos Medievais e Modernos. Coimbra, Instituto de Paleografia da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 1993. 
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[fl. 3] Cidade de Leiria que sua Magestade foi servido ordenar por Decreto seu 

que se rremetecem a todas as Comarcas deste Reino o Alvará de Lei que se 

extrahio do mesmo Decreto sobre a Recadação das Pessoas e Bens dos 

Concelhos o qual se mandou imprimir expedir pella chancelaria a todas as 

justiças deste Reino, e a vos se vos remete o incluzo para que lhe dees, e 

mandaees dar a devida execusão em toda a sua comarca na forma delle como 

sua Magestade  

[fl. 3v] Magestade ordena a que se vos ha por munto recomendado a execução 

do ditto Alvará de Lei. Pedro Ignacio de Mendonça a fez em Lisboa aos quatro 

de Fevereiro de mil Settecentos e quarenta e sinco annos Francisco Joaquim 

de Barros e Vasconcellos a fez escrever // Deogo de Souza Mexia // Deogo de 

Mendonça Corte Rial // Por despacho do Concelho da fazenda de dez de 

Dezembro de mil e settecentos e quarenta e quattro, e não se contem ha dez 

annos em a ditta provizão  

[fl. 4] Provizão do que o que dito he   

_____________________________________________________ 

 

Alvará de Lei 

Eu ElRei faço saber aos que este meu Alvará de Lei virem que fui servido 

expedir ao concelho da minha Fazenda por meu Real Decreto de dezanove de 

Junho proximo passado deste prezente anno que sendome prezente a grande 

diminuição e habatimento em que se achava o Rendimento das Terças do 

Concelho deste Reinos a aplicado ao reparo dos Muros Castellos, e maes 

couzas nessessarias e defeza  

[fl. 4v] E defeza delles asim pella ma administração que os officiaes das 

camaras fazem dos Bens e Rendas delles alheandoos nulla e injustamente 

contra o Regemento e Alvará de sinco de Fevereiro de mil e quinhentos e 

setenta e oito, e aRendando-os por diminuto preços a peSoas Poderozas 

parentes, e a amigos dos mesmos officiaes, e tomando para si por intrepostas 

pessoas e ainda se abenegando a verdadeira renda que repartem entre si a 

Titulo de propinas que lhe naõ sam concedidas 

[fl. 5] Concedidas nem fazendo as comdenasoens, e coimas e sumareos e 

corridas que devem fazer e tambem os Almotacees por bem de seos 

Regimentos ainda sobnegando repartindo sobre si digo repartindo entre si e 
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seos officiaes as que fazem devendo lançalas em livros, e todos os maes 

rendimentos dos concelhos para tomarem conta os Provedores e sabem o que 

os concelhos tem de renda, e se averigoar os que pertencem a Terça na forma 

ordenada no Alvará de dezacete de Novembro de mil e quinhentos setenta 

[fl. 5v] Setenta e hum como tambem pellos dittos Provedores naõ comprirem a 

obrigaçaõ que tem de tomarem com a exeçaõ devida as dittas contas nem 

tirarem as devaças que devem conforme o Alvara de vinte e dois de setembro 

de mil e seiscentos e oitenta nem forem os Tombos dos Bens do concelho, e 

mais delegencias ordenadas no ditto Alvara de sinco de fevereiro de mil e 

quinhentos setenta e oito nem tambem os corregedores das comarcas de 

portarem com arrecadaçaõ que devem nas penas da chancelaria pertencentes 

[fl. 6] Pertencentes aos concelhos, e as dehas terças na forma estabelecida 

que ha ordenaçaõ do livro primeiro titulo secenta e hum paragrafo treceiro e 

seguintes fazendo lançar em livro todas as penas que se deveram da que naõ 

podem relevar os culpados como se declara no paragrafo setimo para pello 

mesmo livro tomar em conta da emportancia das dittas penas os Procuradores 

como detremina o paragrafo nono da mesma ordenaçaõ em fraude da parte 

que das dittas condenaçoens 

[fl. 6v] Condenassoens pertence ao rendimento das terças como tambem das 

maes penas das posturas da camara e coimas da Almotaçaria em que naõ ha 

pessoa alguma prevelegiada na forma declarada na Lei do Reino, e ampliada 

pella extravagante de vinte e tres de outubro de mil e seiscentos e quatro 

confirmada por outra de seis de Agosto de mil e seiscentos e quarenta e dois, e 

para se evitarem todas as referidas dezordens de que resultam graves e 

irreparaveis damnos ao bom governo dos povos e guarda dos frutos 

[fl. 7] Dos frutos com grande detrimento das justiças, aplicasoens das rendas 

dos concelhos e das terças de que naõ pode haver Prevelegio nem Doaçaõ 

que valida seja como se declara na ordenaçaõ a de livro segundo titulo vinte e 

oito paragrafo segundo culiçaõ treceira 

Hei por bem ordenar ao concelho da minha fazenda que em observancia das 

minhas Leis se pacem ordens aos corregedores Provedores Juizes de fora de 

todas as comarcas e villas destes Reinos para que todos e cada hum 

[fl. 7v] E cada hum delles no quanto que lhe toca cumpraõ imteiramente as 

ditas leis havendo por nulas quaes quer doasoens merces e Prevelegios, e 
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sentenças dadas em contrario por estarem declaradas por taes pellas mesmas 

leis, e faram que hajaõ os livros referidos lancando nelles inteiramente as dittas 

comdenasoens, e os Tombos dos bens dos concelhos ordenados pella ditta lei 

faram os Juizes de fora e nas villas onde os não ouver os Provedores  

[fl. 8] Os Provedores da comarca servindo e fazendo restituir logo aos 

concelhos os bens que acharem andam uzurpados, e obrigando aos mesmos 

concelhos que tirem e lhes sejaõ restituidos por sentenças por onde os juizes 

dos Feudos da Minha Fazenda os que andarem nulla e injustamente alheados, 

e no concelho della se naõ pasaram para os dittos Menistros certidoens para 

as suas rezidencias sem que as mostrem em tudo compreraõ ditas leis na 

forma or 

[fl. 8v] Na forma ordenada neste Alvaras de Lei, e o mesmo concelho ordenara 

aos administradores, e thezoureiros das Terças que naõ paguem aos 

Procuradores e seos escrivaens ordenados que levavaõ pella repartiçaõ das 

Terças mostrarem haverem haverem remitido ao thezoureiro geral dos 

Rendimentos dellas a certidam da sua emportancia com a Remessa della e os 

juizes dos Feitos da minha Fazenda e Contas recomendará o chanche digo ao 

chanseler da caza da Supli 

[fl. 9] Da caza da Suplicaçaõ que serve de Regedor a observancia das dittas 

Leis, e a deste Alvara obrado pello Referido decreto na qual ordeno seja 

regestado nos livros a que pertencer para o que mando ao ditto chanceler da 

caza da Suplicaçaõ que serve de Regedor, e ao que serve de governador da 

Relaçaõ e caza do Porto, e a todos os corregedores Provedores ouvedores e 

Juizes e maes Justiças offeceaes e maes pessoas destes Meos Reinos e 

Senhorios 

[fl. 9v] E senhorios cumpraõ e guardem este meu Alvara de Lei, e o façaõ 

emteiramente comprir e guardar como nelle se comtem. E para que vanha a 

noticia de todos e se naõ possa alegar ignorancia Mando ao chanceler Mor 

destes Reinos e Senhorios ou quem seu cargo servir o façaõ publicar na 

chancelaria, e inviaraõ o treslado delle sob meu sello e seu sinal a todos os 

corregedores das comarcas destes reinos e aos ouvidores das Terças e 

donatarios em que 

[fl. 10] Em que os corregedores naõ entram por correiçaõ aos quaes mando o 

publiquem logo nos lugares nos lugares onde estiverem e que os façaõ 
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Registar digo façaõ publicar em todos os da sua comarca, e ouvidorias, e se 

registara nas partes a que pertencer onde semelhantes leis se costumaõ 

regestar este proprio alvará de lei se lançará na Torre do Tombo dado nesta 

cidade de Lisboa aos quinze de Julho de mil e settecentos e quarenta e quatro 

annos // Rainha = Alvara de Lei por que Vossa  

[fl. 10v] Vossa Magestade ha por bem ordenar e se cumpram imteiramente 

todos os Alvarás de Leis asima declarados para a boa arecadaçaõ do 

Rendimento das Terças, e dos concelhos destes Reinos aplicado ao reparo 

dos Muros Castellos e mais couzas para a despeza delle paçando se ordens a 

todos os corregedores Provedores Juizes de Fora de todas as comarcas 

cidades e villas destes Reinos e todos digo Reino para que todos cada hum 

delles na parte que lhes toca cumpraõ as dittas leis Havendo por neelas quaes 

quer Doasoens Merces 

[fl. 11] Merces Privilegios e sentenças dadas em contrario por se acharem 

declaradas por taes pellas mesmas Leis fazendo que hajaõ livros lançandose 

nelles emteiramente as ordenasoens fazendose Tombos dos Bens dos 

Concelhos restituindose aelles os que andam subnegados como tudo asima se 

declara = Por decreto da Sua Magestade de dezanove de Junho de mil e sette 

centos e quarenta e quatro. E despacho do Concelho de Sua Real Fazenda de 

dezacete 

[fl. 11v] De dezacete de Julho do ditto anno // Antonio de Andrade de Rego / 

Rodrigo de Oliveira Zagallo // Francisco Joaquim de Barros de Vasconcellos a 

fez escrever // Joze Reas de Carvalho // Foi publicado este Alvara de Lei na 

Chancelaria Mor da Corte e Reino Lisboa o primeiro de Agosto de mil e sette 

centos e quarenta e quatro // Dom Sebastiaõ Maldonado a Registado na 

chancelaria Mor da Corte e Reino no livro de Leis a folhas cento e trez Lisboa 

trez de Agosto de mil e sette 

[fl. 12] E sette centos e quarenta e quatro // Rodrigo Xavier Alveres da Moura // 

Pedro Ignacio de Mendonça a fez, e naõ se contem ha fazer mais em o ditto 

Alvara de Lei do que o que delle he // 

Alvará p.a se aforarem as Fazendas 

Eu ElRei faço saber aos que este Alvara virem que me sou informado que os 

concelhos das cidades e villas e lugares de meos Reinos tem muntas 
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Propriadades e heranças as as quaes por os officiaes que pellos tempos foraõ 

dellas naõ terem cuidado que deviaõ amdavam alienados e outras 

[fl. 12v] E outras aforadas por pouco preço por serem dadas por parentesco e 

amizade ou outra afeiçam e os mesmos officiaes as tomaram para si e 

querendo niso prover asim pello que toca ao proveito dos dittos, concelhos, 

pello que tambem toca as minhas Terças que das rendas delles me pertencem 

para as obras e muros das fortalezas dos dittos Meos Reinos para que sam 

aplicadas. Hei por bem que daqui em deante se naõ aforem nenhumas 

propraedades dos concelhos, e as que estive 

[fl. 13] Que estiverem aforadas em vidas tanto que se a laborem as dittas 

rendas somarem os dittos officiaes das camaras cujos forem poce dellas e se 

naõ for na vaõ a aforar a nenhuma pessoa, e se alguma hora se oforecem por 

provizaõ minha não seram os seos afforamentos valiozos se Me naõ for 

declarada que o procurador das Terças digo que o o Procurador das Terças do 

Reino houve vista dos taes afforamentos e portanto Mando aos Procuradores 

das obras e Terças e Rezidos de meos Reinos que cada hum em a sua 

comarca nas cidades  

[fl. 13v] Cidades, villas ou lugares façaõ Tombos das propriedades que tem e 

saibam se algumas andam sunegadas ou mal aforadas, e andando as façaõ 

tornar aos dittos concelhos, e foram das dittas propriedades dois Tombos hum 

que he de ficar nos cartorios dos concelhos, e outro que me inviaram para se 

lançar na Torre do Tombo e asim mando a todos os officiaes das camaras dos 

dittos lugares que hora sam e ao deante foraõ digo ao deante forem que em 

cada hum anno no comeso delle tanto que 

[fl. 14] Tanto que entrasem por officiaes vejaõ o ditto Tombo que cada hum dos 

dittos Procuradores hade fazer e deixar no cartorio de cada lugar em que forem 

officiaes e se algumas das heranças e propriedades que no ditto Tombo 

estiverem asentados estam por arrecadadar, e por arrendar em foro das que 

estiverem aforadas se estam vagas e estando tomaram posse dellas e as naõ 

tornaraõ a afforar como ditto he, e quando acharem que ha nececidade de 

algumas se proverem foram as rendas que se ouverem de arrendar as faraõ 

[fl. 14v] As faram as faraõ meter em pregam e arematar a quem por ellas maes 

lançar, e faram o maes que ha proveito digo maes que verem que he proveito 

do concelho e do que a cerca diso fezeren faram asento no livro da camara 
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com todas as declarasoens nesesarias asim dos annos por que a rendarem as 

dittas rendas como do preço por que as arrendarem como dos nomes das 

pessoas a que foram arrendadas, asim os nomes das pesoas por que vagarem 

algumas propriedades que estavam 

[fl. 15] Estavam aforadas em vidas para si a todo o tempo puder saber que 

acerca diso fezerem tomaram as segoranças que virem que cumprem para os 

taes concelhos estarem seguros, e os que assim naõ fezerem. Hei por bem 

que sendo os officiaes da cidade pague cada hum des cruzados e se forem de 

villas de trezentos vizinhos e da hi para sima pagaraõ tres mil reis e sendo dos 

trezentos vizinhos para baixo pagaram dois mil reis as quaes penas sera o 

terço para  

[fl. 15v] Para quem as acuzar, e os does terços seram para o tal concelho, alem 

do que ditto he mando mando aos officiaes que pollos tempos forem que sobre 

as dittas penas cada vinte annos provejam as propriedades e rendas dos dittos 

concelhos vejaõ com quem ao tal tempo partem, e se andam fora do ditto 

tombo, e livro que para iso foram que aliistaram ao ditto tombo com todas as 

declarasoens e confrontasoens com quem ao tal tempo a ditta herança 

partirem 

[fl. 16] Partirem, e não o fazendo asim os dittos officiaes emcorreraõ na ditta 

pena e mando a Alvaro Pires Fidalgo da minha caza que tem cargo de provar 

sobre as obras da fortificaçaõ e Terças dos meos Reinos que inviem o Treslado 

deste Alvara a cada hum dos dittos Procuradores e os quaes mando que faraõ 

os dittos Tombos como ditto he anothese quem aos officiaes das camaras que 

tudo cumpraõ como nelle he declarado, e que naõ o forem nenhumas 

propriedades do concelho, e foram treslado o ditto alvara nos livros  

[fl. 16v] Livros das camaras e de suas Provedorias para se em todo o tempo 

cura saber como assim o tenho mandado, adepoes que os dittos Tombos 

forem feitos, e acabados quando correr as dittas comarcas vejaõ se os officiaes 

das camaras compriraõ as couzas declaradas neste alvara como por elles sam 

obrigados comprir, e achando que naõ compriraõ façaõ exclusam pellas dittas 

penas e nos principios dos dittos Tombos se tesladara este alvara, e assim 

mando aos escrivaens das dittas comarcas que no principio de cada hum  

[fl. 17] De cada hum anno leham o Treslado deste ditto alvara que hade estar 

nelles aos officiaes que naquelle anno entrarem o lerem para saberem a que 
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assim sam obrigados comprir este Alvara Hei por bem que valha como carta 

feito em meu nome e por quem asinada pasada por minha chancelaria posto 

que por ella naõ pace sem embargo das ordenasoens que o contrario dispoem 

Joaõ Alvares a fez em Lisboa a sinco de Fevereiro de mil quinhentos e setenta 

e oito Alvaro Alvaro Peres a fez escrever // Rey // E naõ se con 

[fl. 17v] E naõ se contem hi dizer maes em o ditto Alvara para se aforarem as 

propriedadess da que o que ditto he // ------------------------------------------------------ 

Alvara de Lei 

Eu ElRey faço saber aos que este Alvara virem que havendo respeito ao 

grande embaraço e perturbação que causou aos Povos deste Reino a 

Execuçaõ do Alvará de quinze de Julho do anno pacado de mil e sete centos 

quarenta e quatro que mandei pasar em forma de Lei sobre a factura dos 

Tombos dos bens dos concelhos e restituiçaõ dos que imjusta e nullamente 

alhiados e o maes contheudo no  

[fl. 18] Contheudo no ditto Alvara pasado em beneficio da arrecadaçaõ da 

Terça aplicada a despeza da fortificaçaõ e defensa do Reino procedendo esta 

enquietaçaõ nam so pello exceço e ma inteligencia com que alguns dos 

Menistros das terras deraõ principio a Execuçaõ da ditta lei de que rezultaraõ 

difrentes queixas mas tambem pello projuizo que se seguia, emencas pessoas 

que ficavam obrigadas a restituiçaõ dos bens de que se acham da poce 

pertencentes aos mes 

[fl. 18v] Aos mesmos concelhos de quem os tinham havido por dattas ou 

afforamentos das camaras dos quaes alguns se acham cultivados, e 

feiturizados pello cuidado e despezas das mesmas partes, aquem parecia 

violenta a restituiçaõ sendo obrigados os pesuidores a perderem as suas 

bemfeitorias, ou serem obrigados a seguirem pleitos de que se exprementariam 

outras dezordens de que rezultariaõ maior damno que a conveniencea  

[fl. 19] A conveniencia que podia esperarse como tudo me foi prezente por 

informasoens, e em consultas da minha Fazenda, e querendo dar provedencia 

a estas imconvincentes, e atendendo a utilidade concervaçaõ e socego de 

meos vacalos. Hey por bem declarar o ditto Alvara de quinze de Julho do anno 

pasado e ordeno e mando que sem embargo do desposto nelle toda a pessoa 

de qualquer qualidade e condesam que pessuir bens de Terras Silvarias Mattos 
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[fl. 19v] Mattos baldios ou qualquer outra propriedade pertencentes aos 

concelhos de quem as ouvecem por dattas ou aforamentos das camaras ainda 

que feitos sem a solenidade da lei e comformasoens minhas fiquem 

concervados na pose dos dittos bens sem embargo de os haverem sem titulo 

legitemo, e com nulidade dos aforamentos pella falta dos requeridos que 

deviaõ proceder para elles ficando porem ou que 

[fl. 20] Porem, ou querendo ficar obrigados a pagare dos mesmos bens que 

assim tiverem as pençoens ou foros que agora lhe foram arbïtrados aos 

mesmos concelhos de quem hoveraõ as ditas propriedades cujo arbritio digo 

cujo arbitrio sera feito por louvados com imtervençaõ e asistencia dos 

Provedores das comarcas a quem hei por bem de cometer estas deligencias e 

que tambem hade asistir o contrador das Terças per si ou seos Procuradores 

fazendose  

[fl. 20v] Fazendose semelhantes arbitrios respetivamente ao estado 

rendamento e utilidade que os dittos bens e propriedades tinham ao tempo que 

foram dadas ou aforados pellas camaras a que pertencem e segundo o valor e 

utilidade que nos tempos digo que neste tempo tevecem se reputar as 

pençoens que daqui em deante devem pagar, e de todos estes e de todos 

estes aforamentos se faram Tombos pellas mesmos Provedores cada hum na 

sua 

[fl. 21] Na sua comarca em que fiquem confrontados os dittos bens e 

declarados quantias das pensoens que devem pagar segundo o arbitrio e 

forma que dellas se fez ficando os Tombos originaes no cartorio da cada huma 

das dittas camaras respectivas e deste veram copeas remetidas ao concelho 

de minha fazenda para constar em todo o tempo e levaram os Provedores diso 

selario a quatro centos reis por cada hum destes aforamentos que asim 

fezerem e duzentos   

[fl. 21v] E duzentos reis a cada hum de seos officiaes sendo estas delegencias 

nas terras de sua rezedencia, e sendo fora venciraõ oitocentos reis aos 

officiaes a este respeito e oito por cada hum dos afforamentos que asim 

fezerem a custa das partes, para que asim se observe nesta comformedade 

mandei passar este alvara de declaraçaõ ao outro de quinze de Julho do anno 

pasado pello qual o hei por revogado na parte em que emcontra o desposto o 

disposto nas de 
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[fl. 22] Desposto nas declarasoens aqui contheudos que se observaçaõ, e 

teram força e vigor para o que hei por revogadas todas as maes leis e alvaras 

que desposeram o contrario como se de cada huma dellas fezecem expresa 

mençaõ e em tudo o maes alem do contheudo neste alvara ficara tendo efeito, 

e outro que se pasou em quinze do ditto mes de julho do anno pasado e em 

virtude deste e por elle hei logo por comfirmados como com efeito confirmo 

todos os aforamentos que se fezerem pellos dittos Provedores nesta conformi     

[fl. 22v] Nesta conformidade de semelhantes bens ficando as partes obrigadas 

a pagar perpetuamente aos concelhos as pensoens em que annualmente 

forem arbitradas pellos louvados ficando asim supridas as nulidades 

antecedentes em que foram com que foram feitos os dittos aforamentos pella 

falta de confirmasoens minhas e os maes requezitos nesesarios para o que 

mandei pasar este Alvara em conformidade de huma rezuluçaõ minha tomada 

sobre duas consultas 

[fl. 23] Consultas do concelho de minha Fazenda de quatro de outubro deste 

prezente anno para o que mando ao Regedor da caza da Suplicaçaõ 

governador da Relaçaõ e caza do Porto, todas as maes Justiças deste Reino e 

senhorios que cada hum no que lhe pertencer façaõ executar e comprir tudo o 

que he contheudo neste Alvará, cuja observancia e promptidaõ delle hei 

expresamente por recomendada expecialmente aos Provedores das comarcas 

destes Reinos e as maes Justiças delle cumpram e guardem 

[fl. 23v] Guardem este meu Alvará de declaraçaõ e façaõ imteiramente comprir 

e guardar como nelle se comtem e sera registado nas partes onde se costumaõ 

regestar e nos livros das camaras de todas as comarcas Dado nesta cidade de 

Lisboa aos vinte e seis de outubro de mil e sette centos e quarenta e sinco 

annos // Rainha // Alvará de Lei por que vosa Magestade he servido mandar 

declarar que as pessoas que pesuirem bens e quaes quer propriedades 

pertencentes aos concelhos e camaras das villas e cidades 

[fl. 24] Cidades destes Reinos de quem os hoveram por dattas ou aforamentos 

sem precederem para estes contratos os requezitos nesesarios e 

confirmasoens fiquem concervadas na pose dos taes bens ainda que pesuidos 

sem Titulo legetemo querendo pagar delles as pensoens ou foros que pellos 

louvados lhe foram arbitrados em prezença dos Provedores das comarcas a 

quem emcarrego estas delegengias a que devem tambem asistir os 
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contratadores das terças ou seos Procuradores fazendose arbitrio pella 

otelidade e rendementos que as ditas propriedades tevesem no tempo em que 

foram dadas ou aforada pellos mesmos concelhos a que pertencem declarando 

pella forma contheuda neste alvará o que a este  

[fl. 24v] A este respeito dispunha a outro que se pasou em quinze de julho do 

anno pasado de mil settecentos quarenta e quatro que fica revogado nesta 

parte somente ficando o maes em seu vigor tudo na forma a que declarada 

pasouse em virtude de huma Rezuluçaõ de sua Magestade de quatro de 

outubro de mil setecentos e quarenta e sinco tomada sobre duas consultas do 

concelho de sua Real Fazenda Deogo de Souza Mexia // Deogo de Mendonça 

Corte Rial // Fernando Joze da Gama Lobo a fez escrever // Joze Vas de 

Carvalho // foi publicado este Alvara de Lei na chancelaria Mor da Corte e 

Reino Lisboa nove de outubro de mil setecentos e quarenta e sinco 

[fl. 25] E sinco // Dom Sebastiaõ Maldonado // Registado na Chancelaria Mor 

da Corte e Reino no livro das leis a folhas cento e nove Lisboa des de 

Novembro de mil setecentos e quarenta e sinco // Rodrigues Xavier Alvares de 

Moura // Pedro Ignacio de Mendonça a fez, e não se continha dizer mais em a 

ditta Provizaõ e Alvaras de Lei do que o que ditto he que tudo eu escrevam 

aqui fiz tresladar bem e feelmente e na verdade naõ levam couza que duveda 

façam sobre alguns digo por que estas conferi asinei e concertei com outro 

offecial de justiça comigo abaixo 

[fl. 25v] Abaixo asinado, e a propria Provizaõ e Alvara de Lei nos reportamos 

em todo e por todo sendo nesesario na mam do ditto Doutor Provedor a quem 

a tornamos a entregar Pombal oito de Março de mil settecentos e quarenta e 

seis annos eu Manoel Francisco Carreira a fez escrever sobescrevi asinei e 

concertei // Manoel Francisco Carreira // Concertada por mim escrevam // 

Manuel Francisco Carreira 

Termo 

Termo de juramento dado a Simaõ Rodrigues Pereira 

[fl. 26] Pereira desta Villa Louvado que por parte do Concelho se Elegeo em 

Camara = E logo no mesmo dea mês e anno atras escrito e declarado o ditto 

Doutor Provedor Juis do Tombo mandou ver perante si a Simaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegio em camara por ser 

homem velho e entelegente ao qual o ditto Doutor Provedor e Juiz do Tombo m 
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deo o juramento dos Santos Evangelhos que recebeo sob cargo do qual lhe 

emcarregou e mandou que elle fou 

[fl. 26v] Elle fouce Louvado, e medidor neste Tombo guardando em tudo o 

serviso a ElRei nosso senhor, e as partes seu Direito e Justiça a que elle asim 

primeiro fazer bem e na verdade de baixo do juramento dos santos Evangelhos 

que recebido tinha de que tudo o ditto Doutor Provedor Juis do Tombo mandou 

fazer esta termo que asinou como ditto Louvado medidor e eu Manoel 

Francisco Carreira Escrevam da Provedo 

[fl. 27] Escrevam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Simaõ Rodrigues Pereira // --------------------------------------------------------------------- 

Tr.º de Juramento 

Termo de Juramento dado a mim Escrevam para osar deste Tombo = E logo 

no mesmo dia mes e anno atras escrito e declarado o ditto Doutor Provedor 

Juis do Tombo mandou a mim Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria da Cidade de Leiria e sua comarca fouce escrivam deste Tombo 

para o que me deo o Juramento dos San 

[fl. 27v] O Juramento dos Santos Evangelhos que eu recebi sob cargo do qual 

me encarregou e mandou fouce escrivam deste Tombo guardando em tudo a 

serviso a Sua Magestade e as partes seu direito e justiça a que eu prometi 

fazer de baixo do ditto juramento que recebido tinha de que tendo o ditto 

Doutor Provedor Juis do Tombo mandou fazer este termo que comigo asignou 

e eu Manoel Francisco Carreira escrivam  

[fl. 28] Escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Manoel Francisco Carreira // ------------------------------------------------------------------- 

Mediçaõ e confrontaçaõ das Cazas da Camara desta Villa de Pombal 

Aos onze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal nas cazas da Camara della que estam na Praça da ditta 

Villa de fronte do Alpendre da Igreija Matriz da mesma Villa aonde veeo o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvara 

de Sua 

[fl. 28v] De Sua Magestade para se formar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos e fazer novos Tombos delles com os Louvados medidores ahi o ditto 

Doutor Provedor, e Juis do Tombo e a requeremento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa mandou a Simaõ Rodrigues 
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Pereira Louvado que por parte do concelho se elejeu em camara e a Luis 

Bernardes Louvado pella maior parte do Povo se achava eleito, fezecem 

mediçaõ confrontaçaõ e devezam das ditas 

[fl. 29] Das dittas cazas da camara, as quaes sam pela maneira seguinte, 

estam as dittas cazas da camara citas na Praça desta ditta Villa de Pombal = 

intestam as dittas cazas da banda do Norte para aonde tem a frontaria, e por 

ahi tem quatorze varas, e pella banda do Poente do donde partem com a 

mesma Praça tem por ahi des varas = e da banda do Sul donde partem com 

Dona Maria Madalena Pereira viuva de Francisco Godinho desta Villa tem por 

ahi 

[fl. 29v] Por ahi treze varas e pella banda do Nascente donde partem com Rua 

publica que fica entre as cazas do Conde Castello Milhor por ahi tem des varas 

todas de medir pano, e consta esta propriedade de cazas, de huma caza de 

Audiencia e outra de Camara, e nesta segunda há duas Alcobas, com hum 

repartimento de madeira e sua baranda de Pedra, e duas loges huma que 

serve de estrebaria, e a outra de Asougue e há nas dittas cazas hum Bofete de 

Pau de Pinho com pes torneados com 

[fl. 40] Com duas gavetas, e sette cadeeras de solha dourada e huma Meza de 

Pinho que serve para os escrivaens, dos bancos de incosto, huma arca com 

seu ferralho com fexadura de trez chaves, cuja Arca he de Pao de Pinho que 

serve de Arquivo, e pellos mesmos Louvados, medidores foi ditto que elles 

tinham feito esta mediçaõ, confrontaçaõ, e devezaõ bem e na verdade segundo 

suas conciencias, e pello juramento dos Santos Evangelhos que 

[fl. 40v] Evangelhos que recebido tinhaõ, o que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo dese havia esta mediçaõ, confrontaçaõ e devezaõ por boa a 

qual mandou se comprise e asinar da maneira que em ella se comtem, e a 

julgou por sua sentença de que tudo o ditto Doutor Provedor mandou fazer este 

termo que asignou como Procurador do Concelho e com os referidos Louvados 

medidores e eu Manoel  

[fl. 41] Manoel Francisco Carreira escrevam da Provedoria e deste Tombo que 

o escrevi // Doutor Silva // Joze Dias Ferreira // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 
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Aos quatorze dias do mes de Abril de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e cazas donde eu escrivam do Tombo estava 

apozentado ahi foi prezente o Capitam Thome da Cunha desta ditta Villa, e por 

elle 

[fl. 41v] E por elle foi ditto na prezença de mim escrivam e dos testemunhas ao 

deante nomeadas que elle naõ tinha duvida a reparar e redefecar de pedra e 

cal com toda a segorança necesaria como tambem dita das madeira perciza e 

mandar fazer huma porta e por lhe sua fechadura o novo corral do concelho 

que esta junto a Torre do Relogio, e pegado ao quintal de Gregorio da Matta 

Ferraz da mesma Villa cujo 

[fl. 42] Cujo reparo e redeficaçaõ se obriga a fazer por huma ves somente na 

forma que aponta  Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta villa 

e despacho do Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca, e Juis que por 

Alvara de Sua Magestade foi nomeado para o faetura do Tombo dos bens do 

concelho da mesma villa cuja redificaçaõ se obriga a fazer no termo de trinta 

dias que no referido despacho lhe sam conce  

[fl. 42v] Lhe sam concedidos, e que faltando no dito termo comenado ou naõ 

fecando a dita obra com toda a firmeza e segurança munto a contento dos 

officiaes da camara da mesma villa, diso que naõ tenho duvida a que a mesma 

camara a mandou fazer a custa delle supplicante e que por este termo se 

obrigava por sua pessoa e bens a pagar toda a importancia que a ditta obra 

fizer de custo, cazo que fal 

[fl. 43] Que falta a fazella no referido termo cominado de que tudo fes este 

termo que comigo asinou sendo testimunhas prezentes Joze Ferreira da Cunha 

escrivam dos orfaos desta villa e Pascoal Francisco Coetinho destribuidor e 

contador Juizo Geral da mesma Villa e eu Manoel Francisco Carreira escrevam 

da Provedoria deste Tombo que o escrevi // Manoel Francisco Carreira // o 

Capitam 

[fl. 43v] O Cappitam Thome da Cunha // Joze Ferreira da Cunha // Pascoal 

Francisco Coitinho //  

Mediçaõ e confrontaçaõ do curral do concelho desta villa de Pombal 

Aos onze dias do mês de Março de mil sette centos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e sitio onde se acha o curral do concelho da mesma villa 
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aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca, e Juis nomeado 

pelo Alvara de Sua 

[fl. 44] De Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

Concelho da mesma comarca e fazer novos Tombos Tombos delles com os 

Louvados Medidores e ahi o ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta 

Villa mandou a Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em Camara, e o Luis Bernardes Louvado pella maior parte do Povo se 

achava eleito fizecem mediçaõ confrontaçaõ, e devizam do ditto corral do 

Concelho o qual he pella maneira seguinte; Intestado Poente com cazas 

afforadas de Dona Maria de Mello desta Villa e tem por 

[fl. 44v] E tem por ahi oito varas e do sul com olival da mesma Dona Maria de 

Mello e tem por ahi oito varas e hum palmo e do Nascente, com Gregorio da 

Motta Ferras da ditta Villa e tem por ahi oito varas e dois palmos e do Norte 

com estrada e tem por ahi nove varas e hum palmo todas do medir pano, e 

pellos mesmos Louvados medidores foi ditto que elles tenhaõ feito esta 

mediçaõ confrontaçaõ e devezam bem e na verdade segundo suas 

conciencias, e pello juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinha o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia esta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ por boa a qual man 

 

[fl. 45] A qual mandou se cumpriu asim e da maneira que em ella se comtem e 

o julgou por sua sentença de que tudo o ditto Doutor Provedor mandou fazer 

este termo que asinou com o Procurador do concelho e com os referidos 

Louvados e Medidores e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria 

e deste Tombo que escrevi // Doutor Silva // Joze Dias Ferreira // Luis 

Bernardes // ------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo de Mediçaõ 

Mediçaõ, e confrontaçaõ de humas cazas foreiras com hum bocadinho de 

Quintal que estam no 

[fl. 45v]Que estam no citio do Cardal desta Villa que pesuem Antonea Maria, 

Jozefa Bernardes e Maria Bernardes filhas que ficaram de Antoneo Duarte da 

mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatheorim de 

quarenta reis para o concelho = Aos doze dias do mes de Março de mil sete 
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centos e quarenta e seis annos, nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da 

mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis 

nomeado pello Alvara de Sua Magestade pa 

[fl. 46] Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a Requerimento de Joze dias 

Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa, e de Sebastiaõ Gomes 

Procurador dos contoadores actoaes das Terças desta comarca a humas 

cazas terreiras que estaõ no mesmo Rocio as quaes pessuem Antonea Maria, 

Josefa Bernardes e Maria Bernar 

[fl. 46v] E Maria Bernardes filhas que fecaraõ de Antonio Duarte desta Villa as 

quaes sendo ahi prezentes depoes de notheficadas por mim escrivam 

declararaõ naõ tinhaõ duvida e queriaõ pagar de agora em diante ao concelho 

desta Villa o foro que por arbitrio dos Louvados foi arbitrado as dittas cazas e 

aprezentaraõ para Louvado pela sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa 

ao qual tendo ahi prezente lhe deo elle Provedor 

[fl. 47] Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle 

arbitrase com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado por parte do Concelho se 

elegeo em camara o foro annual com que pode afecar o Prazo das dittas cazas 

asim dado o estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo que foi aforada pella camara desta villa e fizecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam della e logo mandou 

[fl. 47v] Mandou aos dittos Louvados medicem, confrontacem, e devezecem as 

dittas cazas e quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fizeraõ pella 

maneira seguinte = Partem as dittas cazas e quintal pella parte do Sul onde 

tem a frontaria com o Rocio do Cardal e por ahi tem quatro varas = Partem do 

Nascente com o Muro da cerca dos Relegiosos Capuchos desta Villa e por ahi 

tem dezaceis varas = Partem da banda do Norte com a mesma  

[fl. 48] A mesma cerca e por ahi tem quato quatro varas, partem pella banda do 

Poente com cazas Prazo do Concelho que pessue Maria Pimenta Viuva de 

Francisco Semoens officiaal de Pedreiro desta Villa por ahi tem dezaceis varas 

todas de medir pano, e consta toda a ditta propriedade de tres cazas terrias 

hum corredor e hum bocadinho de quintal, e pellos mesmos Louvados foi arbril 

digo foi arbitrado o foro da ditta propriedade em qua 
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[fl. 48v] Em quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta 

mediçaõ, confrontaçaõ, e devizaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinham o que visto pello ditto Doutor Provedor Juis do Tombo dise 

havia a ditta medecao confrontaçaõ, e devizam e novo arbitramento de foro 

tudo comforme e no livro mandou se cumpriu e guardou 

[fl. 49] E guardou digo se cumprice e que as dittas emfeteutas fizecem seu 

reconhecimento neste tombo; e sendo os mesmos prezentes foi por ellas dito 

que reconheciaõ ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e 

quintal de que se trata e se obregacam a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fatheorim de quarenta reis em cada anno por dia Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderiaõ vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal sem licenca da 

camara da mesma Villa e sendolhe 

[fl. 49v] E sendolhe concedida pella mesma lhe pagariaõ do preço dellas de 

cada des reis Hum rial de laudemio e que falecida qualquer das dittas 

emfiteutas pasaria logo para a outra parte do dominio util que a falesida tenha 

no ditto prazo o qual em nenhum tempo se poderia devedir deversos 

pessuidores e chegando com efeito a deveder se ou separar se por esse 

mesmo feito fecara logo develuto ao concelho e consolidado o dominio 

[fl. 50] O Dominio util com o dereto, a que a esa forma digo o dereto e que 

nessa forma se obrigavam por si e em nome dos seos sucesores que por 

qualquer titulo entracem na pose da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por sua sentença e mandou 

se cumprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com os dittos 

Procuradores do concelho e das Terças e com os re 

[fl. 50v] Com os referidos Louvados, e por naõ saberem as emfiteutas escrever 

asinou a seu rogo Senaõ da Cunha desta Villa e eu Manoel Francisco Carreira 

escrevam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Arogo 

das sobredittas Semaõ da Cunha // Joze Dias Pereira // Semaõ Rodrigues 

Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------------- 

Mediçaõ 

Medição e confrontaçaõ de 

[fl. 51] E confrontação de humas cazas terreiras com huma Alpendorada, e 

hum bocadinho de quintal que estaõ no citio do Cardal desta Villa que posue 
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Maria Pimenta viuva de Francisco Simoens desta Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fateorim de sincoenta reis para o concelho = Aos doze 

dias do mês de Março de mil settecentos e quarenta e seis annos nesta Villa de 

Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta comarca e juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

re 

[fl. 51v] Para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca, e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes 

Procurador dos Contratadores actoais das Terças desta Comarca a humas 

cazas terreiras que estam no mesmo Rocio as quaes pessui Maria Pimenta 

viuva de  Francisco Simoens Pedreiro desta Villa a qual sendo o requerente 

depois de nothificado por mim escrivam declarose naõ tinha duvida, e queria 

pagar de agora em diante ao concelho desta Villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados fora arbi  

[fl. 52] For arbitrado as dittas cazas e aprezentou para Louvado pella sua parte 

Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace 

com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

em Camara o foro annual com que podia fecar o Prazo das dittas cazas 

atendido o estado, rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ, 

confrontaçaõ, e devezam della e logo mandou aos dittos 

[fl. 52v] Aos dittos Louvados medicem, confrontacem, e devedecem as dittas 

cazas e quintal, e lhe arbitracem o foro competentes o que fezeraõ pella 

maneira seguinte = Partem as dittas cazas e quintal pella parte do Sul onde 

tem a frontaria com Rocio do Cardal e por ahi tem cinco varas = Partem do 

Nascente com cazas Prazo do concelho de Francisca da Crus e Micaela da 

Crus filhas que ficaraõ de Antonio Decarta desta Villa, e por ahi tem quinze 

varas e huma quarta = Partem do Norte com Muro da cerca dos Relegiozos 

Capuchos da mesma Villa e por ahi tem sinco varas 

[fl. 53] Varas e meia que tem da banda do Poente com cazas foreiras ao 

concelho de Maria da Conceiçaõ viuva de Manoel Rodrigues Melrro e por ahi 

tem quinze varas e huma quarta, e mete mais uma chave para as cazas da 
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mesma viuva no meio do Prazo que tem de comprimento huma vara de largura 

doze palmos, e consta toda a ditta propriedade de quatro cazas terrias, huma 

alpendorada, e hum bocadinho de quintal / e declaro que as referidas varas 

sam todas de medir pano / e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da 

ditta propriedade em sincoenta reis 

[fl. 53v] Reis cada anno, e foi por elles ditto tenham feito esta mediçaõ, 

confrontaçaõ, devezam, e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tenhaõ, o que visto pello ditto Doutor Provedor Juis do Tombo dise havia o ditta 

mediçaõ, confrontaçaõ e a devezaõ e novo arbitramento de foro tudo por bom 

forma e valeozo, e mandou se cumprice, e que a ditta emfiteuta fizece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo prezente 

[fl. 54] Prezente foi por ella ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereto senhorio das cazas e quintal de que se trata, e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de sincoenta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joaõ Baptista, e não poderia vender, trocar nem escambar as dittas 

cazas e quintal sem licença da Camara deste Villa, e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum real de Laudemio, e 

que em nenhum tempo de poderia deveder o ditto Prazo em deverços 

posuidores 

[fl. 54v] Pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar se por esse 

mesmo feito ficaria logo develuto ao concelho e comsolidado o dominio util com 

dereto, e com as maes condesoens, e obrigacoens costumadas nos 

afforamentos perpetuos, e que nesa forma se obrigava por si em nome de seos 

subcesores que por qualquer titulo entrarem na pose da ditta propriedade e de 

tudo mandou lhe Doutor Provedor fazer este termo que julgou por sua sentença 

e mandou se cumprire asim 

[fl. 55] Asim e da maneira que em elle se comtem e asinou e os os dittos 

Procurador do Concelho e das Terças, e com os referidos Louvados e por naõ 

saber a infiteuta escrever asinou a seu rogo Simaõ da Cunha desta Villa e eu 

Manoel Francisco Carreira escrevam do Procuradoria e deste Tombo o escrevi 

// Doutor Silva // A rogo da sobreditta Simão da Cunha // Joze Dias Ferreira // 

Semaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiam Gomes // ---------------- 

Termo 
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Mediçaõ e confronta  

[fl. 55v] E confrontaçaõ de humas cazas terrias com hum bocadinho de quintal 

que estam no citio do Cardal desta Villa que pesue Maria da Conceiçaõ viuva 

de Manoel Rodrigues Melrro desta Villa cuja propriedade lhe emprazou com o 

foro fatiorim de vinte reis para o concelho = Aos doze dias do mes de Março de 

mil sette centos e quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e Rocio do 

Cardal da mesma donde veio o Doutor Provedor digo o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta  

[fl. 56] Desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer 

novos Tombos destes a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca; a humas cazas terreiras que 

estam no mesmo Rocio as quaes pesui Maria da Conceiçaõ viuva de Manoel 

Rodrigues Melrro desta Villa 

[fl. 56v] Villa o qual sendo ahi prezente depois de notificado por mim escrivam 

declarou naõ tenha duvida, e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta Villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas, e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa 

ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Lou 

[fl. 57] Pereira Louvado que por parte do Concelho se elegeo em camara o foro 

annual com que podia ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado, 

rendemento e utilidade que a mesma propriedade tenha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa, e fezecem medecaõ, confrontaçaõ e devezam 

della, e logo mandou aos dittos Louvados medecem, confrontacem, e 

devedecem as dittas cazas e quintal, e lhe arbitracem o foro competente o qye 

fezeram pello ma 

[fl. 57v] Pella maneira seguinte // Partem as dittas cazas e quintal pella pela 

parte do Sul donde tem a fronteria com Rocio do Cardal, e por ahi tem quatro 

varas = partem do nascente com cazas Prazo ao concelho que posui Maria 

Pimenta viuva e por ahi tem quinze varas e huma quarta = partem do Norte 

com Muro dos Fradres Capuchos, e por ahi tem tres varas e meia = e parte do 
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Poente com cazas Prazo ao concelho que pesue Luis Bernardes que foi 

carpenteiro desta  

[fl. 58] Desta Villa e por ahi tem quinze varas e huma quarta mas no meio por 

onde mete o Prazo de Maria Pimenta a chave em cham de doze palmos naõ 

tem mais em largura do que duas varas / e declaro que as referidas varas sam 

todas de medir pano / consta toda a ditta propriedade de huma caza e hum 

corredor e hum bocadinho de quintal, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o 

foro de ditta propriedade em 

[fl. 58v] Propriedade em vinte reis em cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito 

esta mediçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo sua consciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ aqui visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ, confrontaçaõ, devezam e novo arbitramento do foro tudo 

por bem firme e va 

[fl. 59] Firme e valiozo e mandou se comprice e que a ditta emfiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que 

reconhecia ao concelho desta villa por dereito senhorio das caza e quintal de 

que se trata, e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fatiorim de 

vinte reis, por dia de Sam Joaõ Baptista, e não poderia vender trocar nem 

escambar as dittas cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo lhe 

[fl. 59v] E sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delas de 

cada des reis hum real de Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por esse mesmo feito ficaria logo develuto ao 

concelho, e consolidado o dominio util com o dereto, e com as maes 

condesoens, e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que 

nessa forma se obrigava por si em nome dos seos subcesores que por 

qualquer titulo entrarem na pose da ditta propriedade e de tudo 

[fl. 60] E de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que 

mandou por sua sentença digo que julgou por sua sentença mandose comprise 

asim e da maneira que em este se comtem e asignou com os dittos 

Procuradores do Concelho e das Terças, e com os referidos Louvados e por 

naõ saber a infiteuta escrever asinou a seu rogo Semaõ da Cunha desta Villa e 
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eu Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo o escrevi 

// Doutor Silva // A rogo da    

[fl. 60v] A rogo da sobreditta Semaõ da Cunha // Joze Dias Ferreira // Semaõ 

Rodrigues Pereira // Sebastiam Gomes // Luis Bernardes // --------------------------- 

Termo 

Mediçaõ, e confrontaçaõ de humas cazas terreiras e hum quintal que estam no 

citio do Cardal desta Villa que pesui Luis Bernardes carpenteiro desta Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro Fatiorim de sincoenta reis para o 

concelho //------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos doze dias do mês de Março de mil sette centos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço 

[fl. 61] Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello alvara de 

Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos do concelho da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca, a humas 

cazas terreiras que estam no mesmo Rocio as quaes pesui Luis Bernardes 

carpenteiro desta 

[fl. 61v] Desta Villa a qual sendo ahi prezente depois de nothificado por mim 

escrivam declarou naõ tenha duvida e queria pagar de agora em deante o 

concelho desta Villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas 

cazas, e aprezentou para Louvado pella sua parte a Manoel Pimenta Pedreiro 

da mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento 

dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Semaõ 

Rodrigues Pereira 

[fl. 62] Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro 

anual com que pode ficar o Prazo das dittas cazas atendido ao estado, 

rendimento e utilidade que a mesma propriedade tenha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa, e fezecem medeçaõ confrontaçaõm e 

devezam della e logo mandou aos dittos Louvados medecem confrontacem, e 

devedecem as dittas cazas e quintal, e lhe arbitracem o foro competente o que 

fizeraõ 
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[fl. 62v] Fezeram pella maneira seguinte = partem as dittas cazas e quintal pella 

parte do Sul onde tem a frontaria com o Rocio do Cardal e para ahi tem seis 

varas e do Nascente partem com cazas Prazo do Concelho que pesue Maria 

da Conceiçaõ e para ahi tem quatorze varas e meia digo tem quinze varas e 

meia, e do Norte partem com o Muro dos Frades Capuchos desta Villa e por 

ahi tem sinco varas, e do Poente partem com cazas Prazo do mes 

[fl. 63] Prazo do mesmo concelho que pesue Semam da Cunha desta mesma 

Villa e por ahi tem quinze varas e meia todas de medir pano, e consta toda a 

ditta propriedade de duas cazas e hum quintal, e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta Propriedade em sincoenta reis cada anno e foi por elles 

ditto tenhaõ feito esta medeçaõ, confrontaçaõ, devezam e arbitramento do foro 

bem, e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos San 

[fl. 63v] Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto 

pello ditto Doutor Provedor, Juis do Tombo dise havia a ditta medeçaõ, 

confrontaçaõ, devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem feito e 

valiozo e mandou se comprise, e que o ditto emfiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereto senhorio das cazas e quintal de que se trata, e 

se obrigou a pagar ao mesmo 

[fl. 64] Concelho o ditto foro fatiorim de sincoenta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joam Baptista e naõ podera vender trocar nem escambar as dittas 

cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa e sendolhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial e que em 

nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devederse e separarse por esse mesmo feito ficaria 

logo develuto ao concelho, e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

maes condisoens costumadas digo condesoens e obri 

[fl. 64v] Condesoens costumadas digo condesoens e obrigaçoens costumadas 

nos aforamentos perpetuos se obregava por si e em nome de seos subsesores 

que por qualquer titulo entrarem na pose da ditta propriedade, e de tudo 

mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por sua sentença 

mandou se compriu como nella se comtem e asinou com o infiteuta dittos 

Procurador do Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Carreira digo Manoel Francisco Carreira es 
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[fl. 65] Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor 

Silva // Luis Bernardes // Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // 

Manoel Pimenta // Sebastiam Gomes // ----------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras e de sobrado com hum 

bocadinho de quintal que estam no citio do Cardal desta Villa que pesue 

Semaõ da Cunha da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro 

de duzentos reis para o concelho // ---------------------------------------------------------- 

Aos doze dias do mês de Março de mil e sette centos e quarenta e seis annos 

[fl. 65v] Seis annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde 

veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca Juis nomeado pello 

Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos do 

Concelho da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiam 

Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

humas cazas terreiras e de sobrado que estam 

[fl. 66] Que estam no mesmo Rocio as quaes pesue Semaõ a Cunha desta Villa 

o qual sendo ahi prezente depoes de Notificado por mim escrivaõ declarou não 

tinha duvida e queria pagar de agora em deante as concelho desta villa o foro 

que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para 

Louvado pella sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Lau 

[fl. 66v] Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro 

anual com que pode ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado, 

rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa, e fezerem mediçaõ, confrontaçaõ, e devezaõ 

della e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem, e devedecem 

as dittas cazas e quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeram 

pella maneira seguinte = partem 

[fl. 67] Partem as dittas cazas e quintal pella parte do Sul onde tem a frontaria 

com o Rocio do Cardal, en por ahi tem quatorze varas e quatro palmos, partem 

do Nascente com cazas de Luis Bernardes Prazo ao Concelho e por ahi tem 

quinze varas e huma quarta, partem da banda do Norte com o muro dos 
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Frades Capuchos desta mesma Villa, e por ahi tem nove varas e meia e dahi 

cordeando em dereito para o Sul em comprimento de tres varas esforcadas 

emtestando com hum pedaço de 

[fl. 67v] Pedaço de quintal que he Prazo de Luis de Mello da Silva continua o 

mesmo Prazo e tem dahi para diante pella mesma parte do Norte maes sinco 

varas e tres quartos cuja chave contesta pella mesma parte com o mesmo 

pedaço de quintal e cordeando dahi para o Poente para o Sul por onde intesta 

com cazas Prazo ao mesmo concelho que pesue o Cappitam Thome da Cunha 

e por ahi tem de comprimento doze varas e hum palmo todas de medir pano e 

consta esta propriedade 

[fl. 68] Propriedade de sette cazas de sobrado e sinco logeas e hum bocado de 

quintal e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

duzentos reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas conciencias, e pellos Juramentos dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ aqui visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 

mediçaõ 

[fl. 68v] Mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento de foro tudo por 

bem firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e quintal de 

que se trata e se obrigou a pagar ao ditto concelho o ditto foro fatiorim de 

duzentos reis pe digo reis em cada hum annos por dia de Sam Joam Ba 

[fl. 69] Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas 

cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa, e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real de 

Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores, e chegando com efeito a deveder se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o 

[fl. 69v] Com o dereto, e com as maes condisoens e obrigasoens costumadas 

nos aforamentos perpetuos se obrigava por si em nome de seos subsesores 

que por qualquer titulo entrarem na pose da ditta propriedade e de tudo 

mandou o Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 
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mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos  

Lou 

[fl. 70] Referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Semaõ da Cunha // 

Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ 

Gomes // --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas de sobrado que estam no citio do 

Cardal desta Villa que pesue o Cappetam Thome da Cunha da mesma Villa 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cem reis 

[fl. 70v] Reis para o concelho = Aos doze dias do mês de Março de mil e sette 

centos e quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da 

mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta cidade digo desta 

Comarca, e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

Concelho desta Villa e de 

[fl. 71] Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores das Terças 

digo contraradores actoaes das Terças desta comarca a humas cazas de 

sobrado que estaõ no mesmo Rocio as quaes pesue o Cappitam Thome da 

Cunha desta Villa o qual sendo ahi prezente depois de Notheficado por mim 

escrivam declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante as 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas 

cazas e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis  

[fl. 71v] A Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo 

elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das dittas cazas 

atendido o estado, rendemento e uteledade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezerem mediçaõ com 

[fl. 72] Medeçaõ confrontaçaõ, e devezaõ della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem, e devedecem as dittas cazas e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira seguinte = partem 
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as dittas cazas pella parte do Sul onde tem a frontaria com o Rocio do Cardal, 

e tem para ahi seis varas e hum palmo = partem do Nascente com cazas Prazo 

ao mesmo concelho de Simaõ digo concelho que pesue Simaõ da Cunha e tem 

por ahi des varas = partem  

[fl. 72v] Partem do Norte com quintal do mesmo emfiteuta que he Prazo a Luis 

de Mello e tem por ahi seis varas e meia = / = Partem do Poente  com a 

estalagem de Maria da Cunha viuva de Antonio Mendes que tam bem he Prazo 

ao mesmo concelho e tem por ahi des varas e consta o ditto Prazo de tres 

cazas de sobrado e duas loges e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro 

da ditta propriedade em cem reis cada anno, e foi por elles ditto tenham feito 

esta mediçaõ confronta 

[fl. 73] Confrontaçaõ, e devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias, e pell digo consciencias e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinham a que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçam confrontaçaõ, mediçaõ digo a ditta 

digo confrontaçaõ e novo arbitramento do foro tudo bem firme e valiozo, e 

mandou se comprise e que o ditto emfiteuta fezece reconhecimento neste 

Tombo e sendo 

[fl. 73v] E sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas de que se trata e se 

obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de cem reis em cada 

anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

as dittas cazas sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real de 

Laudemio e que em 

[fl. 74] E que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consoledado o dominio util com o 

dereito, e com as mesmas condisoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome dos subresores digo 

nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na pose da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle 

[fl. 74v] Elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e o asinou 
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com o infeteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os 

referidos  Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // o Cappitam Thome da Cunha // 

Joze Dias Ferreira // Simam Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ 

Gomes // --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

[fl. 75] 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas de sobrado e de hum lagar de vinho 

que estam no sitio do Cardal desta Villa que pesue Maria da Cunha viuva de 

Antonio Mendes da Villa cujas cazas servem de estalagem a qual se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte reis para o concelho // -------- 120 

Aos doze dias do mês de Março de mil e sette centos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado  

[fl. 75v] Nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os bens do 

Concelho da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca em humas cazas de sobrado que servem de estalagem com lagar de 

vinho que estam no mesmo Rocio as quaes pesue Maria da Cunha viuva de 

Antonio Mendes desta Villa a qual sendo ahi prezente depoes de no 

[fl. 76] Depoes de Notheficada por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante as concelho desta villa offoro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e lagar de vinho, e aprezentou para 

Louvado pella sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrase com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

[fl. 76v] Em que podia ficar o Prazo das dittas cazas atendendo o estado, 

rendemento e uteledade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ, confrontaçaõ, e devezaõ 

della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem, e devedecem 

as dittas cazas e lagar de vinho o que fezeram pella maneira seguinte = partem 
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as dittas cazas do Sul, e Poente com o Rocio do  Cardal e serventia que vai 

para o Rio e tem por ahi vinte e sete vinte e sette varas em volta e partem do 

Nascente  com cazas Prazo ao  

[fl. 77] Prazo ao mesmo concelho que posue o Cappitam Thomé da Cunha e 

tem por ahi nove varas = partem do Norte com Prazo de Luis de Mello e tem 

por ahi vinte varas todas de medir pano, e consta o ditto Prazo de sinco cazas 

de sobrado e sendo logias e alem diso a caza do logar digo a caza do lagar e 

pellos dittos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e vinte 

reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e 

pelo 

[fl. 77v] E pello Juramentos dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ aqui 

visto pello ditto Doutor Provedor, e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ devezam e novo arbitramento de foro tudo por bem firme e 

valiozo e mandou se comprise e que a ditta infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e lagar de vinho de que se 

trata e se obrigava da pagar ao mesmo com 

[fl. 78] Ao mesmo concelho o ditto foro fatiorim de cento e vinte reis em cada 

hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar as dittas cazas e lagar sem licença da da camara da mesma Villa e 

sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis 

hum Rial, de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a deveder se ou 

separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e com 

[fl. 78v] Concelho e consolidado o dominio util com o dereito e com as maes 

condeçoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava por si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem 

na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer 

este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e o asenou com os dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos  Louvados e por naõ saber a ditta 

enfiteuta escre 
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[fl. 79] Infiteuta escrever asinou a seu rogo Diogo da Cunha Ferrador desta Villa 

e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // A rogo da sobreditta Deogo da Cunha // Joze Dias 

Ferreira // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas de sobrado com seu quintal separado 

que estam na Rua que vem do Rocio do Cardal para a Ponte desta Villa que 

pesue  

[fl. 79v] Pesue Sebastiam Alves Ferrador da mesma Villa cuja propriedade se 

lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e sincoenta reis para o concelho // -- 

Aos doze dias do mês de Março de mil e sette centos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rua que vem do Rocio que va digo Rocio do Cardal 

para Ponte da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma comarca e fazer novos 

Tombos  

[fl. 80] Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do Concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a humas cazas de sobrado com seu quintal 

separado que estam na mesma Rua que vem do mesmo Rocio as quaes cazas 

pesue Sebastiam Alves Ferrador desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes 

de Nothificado por mim escrivam declarou não tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante  

[fl. 80v] Em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor 

o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das dittas cazas e quintal 

separado atendido o estado, rendemento e utele 

[fl. 81] Rendemento e utelidade que a mesma propriedade tinha em o tempo 

que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ, confrontaçaõ, e 

devizaõ della; e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem as dittas cazas e quintal e lhe arbitracem o foro competente o que 
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fezeraõ pella maneira seguinte = partem as dittas cazas da banda do Sul com 

estrada que vem do Cardal para a Ponte e tem por ahi des varas e meia = e 

[fl. 81v] E partem da banda do Nascente com serventia que vai para o Rio e por 

ahi tem vinte e duas varas e faz empena a parede para a mesma serventia = 

partem pella banda do Norte com outra serventia que vai para o mesmo Rio, e 

por ahi tem sete varas = partem da banda do Poente com o corro de Touros, e 

por ahi tem treze varas todas de medir pano, e faz esconso da Rua por adentro 

do mesmo Prazo e consta a mesma propriedade de duas  

[fl. 82] De duas cazas de sobrado e hum corredor, e quatro logias e hum 

Alpendre debaixo das mesmas cazas maes hum quintal com sua Alpendorada 

e seu forno que fica pella banda do Sul com as mesmas cazas e o separa 

dellas a serventia que vai da estrada do Cardal para o Rio e foi em outro tempo 

pela me e tem em redondo quarenta e huma varas e meia todas de medir pano 

Intesta do Sul e Poente com a referida serventia e do Norte 

[fl. 82v]E do Norte e nascente com Prazo de Luis de Mello, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e sincoenta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ 

e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinham aqui visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ de 

[fl. 83] Confrontaçaõ devezaõ e novo arbitramento de foro tudo por bem firme e 

valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por direto senhorio das cazas e quintal de que se trata e 

se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fatiorim de cento e 

sincoenta reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ podera 

vender trocar nem escambar as dittas  

[fl. 83v] As dittas cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria de presso dellas de cada des 

reis hum Rial de Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a deveder se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto, e com as maes condesoens e obregasoens e 

obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos  
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[fl. 84] Perpetuos se obrigava por si em nome de seos subsesores que por 

qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mando 

se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do Concelho e das Terças e com os referidos  Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tom 

[fl. 84v] E deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Sebastiam Alves // Joze 

Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas com seu quintal cujas cazas sam de 

sobrado que estam citas no corro dos Touros desta Villa que pesue Simaõ da 

Cunha desta Villa cujas cazas e quintal de antigo eraõ does Prazos e se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte reis para 

[fl. 85] Para o concelho // ----------------------------------------------------------------- 120 

Aos doze dias do mês de Março de mil e sette centos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rua publica do corro dos Touros da mesma aonde veio 

o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos do Concelho da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores  

[fl. 85v] Dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a humas cazas 

de sobrado com seu quintal que de antigo eraõ does Prazos que estam na 

mesma Rua do Corro dos Touros as quaes pesue Semaõ da Cunha desta 

mesma Villa e sendo ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e 

quintal e aprezentou para Louvado 

[fl. 86] Louvado pella sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa o qual 

sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo das dittas cazas e quintal atendido o estado, rendemento e utilidade que 
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a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta 

Villa e fezecem 

[fl. 86v] E fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos 

ditos Louvados medicem confrontacem, e devedicem as dittas cazas e quintal e 

lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = 

partem as dittas cazas e quintal pella banda do Poente com estrada que vem 

do Cardal para a Ponte e tem por ahi sete varas e meia = e partem da banda 

do Sul com Rua publica do Corro dos Touros tem por ahi onze varas e meia = 

partem do Nascente com cazas proprias do mesmo Infi 

[fl. 87] Proprias do mesmo Infiteuta e por ahi tem sete varas e meia = partem 

do Norte com quintal de cazas do Cappitaõ Thome da Cunha e tem por hahi 

onze varas e meia, e conta esta propriedade consta esta propriedade de duas 

cazas e duas logias, e hum bocado de quintal, e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e vinte reis cada anno e foi por 

elles ditto tinham feito esta mediçam confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do 

foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e pellos Juramentos dos 

Santos Evangelhos que recebido tinham aqui visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ e confrontaçaõ e devezaõ e novo 

arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e man 

[fl. 87v] E valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereeto senhorio das cazas e quintal de 

que se trata e se obrigou a pagar ao ditto concelho o ditto foro fateorim de 

cento e vinte reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal sem licença da 

camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria de pre 

[fl. 88] Lhe pagaria de preço das dittas de cada des reis hum Real de Laudemio 

e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos 

pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereeto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo 
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[fl. 88v] Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos  Louvados e 

eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Simaõ da Cunha // Joze Dias Ferreira // Semaõ  

[fl. 89] Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // --------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de quintal e de huma caza de forno 

que esta que esta cita Rua que vem do Cardal para o Rio desta Villa que pesue 

Dona Maria Coitinho viuva de Luis Arnau de Castello Branco da mesma Villa 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento reis para o 

concelho // ------------------------------------------------------------------------------------- 100 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e 

[fl. 89v] De mil sette centos, e quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e 

Rua que vem do Cardal para o Rio da mesma Villa aonde veio o Doutor Afonço 

da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Pro 

[fl. 90] Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de quintal e huma caza de forno que esta na Rua que 

vem do Cardal para o Rio a qual posue Dona Maria Coitinho viuva de Luis 

Arnau de Castello Branco desta Villa a qual sendo ahi prezente depoes de 

Notheficado por mim escrivam declarou não tinha duvida a pagar dahi em 

deante digo duvida e queria pagar de agora em diante ao concelho desta villa o 

foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto 

[fl. 90v] Ao ditto pedaço de quintal e caza de forno, e aprezentou para Louvado 

pella sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo 

dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo na camara o foro annual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de quintal e caza de forno atendido o estado, rendemento e 

utilidade que a mesma 
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[fl. 91] Que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della, e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e o devezacem o ditto 

pedaço de quintal, e caza de forno e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeram pella maneira seguinte = entesta pella banda do Norte aonde este 

murado com serventia que vem do Cardal para o Rio e por ahi tem quarenta e 

hu 

[fl. 91v] Quarenta e huma varas e meia, e parte da banda do Poente com o Rio 

e por ahi tem sinco varas = e parte da banda do Sul cco qintal e caza foreira 

propria da mesma infiteuta, e por ahi tem as mesmas quarenta e uma varas e 

meia = e parte pela banda do Nascente por onde tem  a ditta caza de forno 

com Rua que vae do Cardal para a Ponte e por ahi tem sinco varas todas de 

medir pano, e consta toda a ditta propriedade de hum pedaso de quintal e 

huma caza de forno e pellos mesmos Louva 

[fl. 92] Mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cem reis 

cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam e arbitramento to do foro bem e na verdade segundo suas 

conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ 

aqui visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valiozo  

[fl. 92v] E valiozo, e mandou se comprice e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereto senhorio do pedaço de quintal e 

caza de forno de que se trata e se obrigou a pagar ao mesmo concelho o ditto 

foro fateorim de cem reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista, e 

naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de quintal e caza de 

forno sem licença da ca 

[fl. 93] Sem licença da Camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deverços 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 
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dereeto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obriga per si em nome de seos sub 

[fl. 93v] De seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprice asim e da maneira que em elle 

se comtem, e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Dona Maria 

Coutinho Leite Vasconcelos // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // ---------- 

[fl. 94] Gomes // ------------------------------------------------------------------------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma caza de sobrado com sua baranda e hum 

pedaço de quintal que estam na Rua publica que vem do Cardal junto a Ponte 

principal desta Villa que pesue Dona Maria Coutinho viuva de Luis Arnao de 

Castello Branco da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro 

fatiorim de cem reis para o concelho // ------------------------------------------------ 100 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vem do Cardal para  

[fl. 94v] Para a Ponte principal da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma comarca e fazer 

novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do Concelho desta ditta Villa, e de Sebastiam Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a huma caza de sobrado 

com seu pedaço de quintal que esta na Rua publica que vem do Cardal junto a  

[fl. 95] Junto a Ponte principal desta Villa a qual pesue Dona Maria Coutinho 

viuva que ficou do Capetaõ digo ficou de Luis Arnau de Castello Branco da 

mesma Villa a qual sendo ahi prezente depoes de Notificada por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as ditta caza e 

pedaço de quintal, e aprezentou para Louvado pella sua parte o Luis Bernardes 

desta mesma Villa ao qual 

[fl. 95v] Ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitracem o foro competente o que 
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fizeram pela maneira seguinte; intesta do Norte com cazas e quintal da mesma 

infeteuta e tem por ali dezacete varas e meia = partem do Poente por onde 

entesta com o Rio e por ahi tem dezacete varas e palmo e meio = entesta pela 

banda do Sul com a Ponte principal desta Villa digo delle arbitrace com Semaõ 

Rodrigues Pereira Louvado pella parte do concelho se elegeo em camara o 

foro anual com que podia ficar o Prazo da ditta caza e bocado de quintal o 

estado rende 

[fl. 96] O estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta villa e fizecem mediçaõ confrontaçaõ 

e devezam della e logo mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem a ditta caza e bocado de quintal e lhe arbitracem o foro competente 

o que fezeram pella maneira seguinte = intesta do Norte com cazas e quintal 

da mesma infiteuta e tem por ahi dezacete varas e meia = partem do Poente 

por onde entesta com o Rio e por ahi tem dezacete varas e palmo e meio = e 

[fl. 96v] E intesta pella banda do Sul com a Ponte principal desta Villa, e por ahi 

tem oito varas e tres palmos e parte pella banda do Nascente com Rua publica 

que vai do Cardal para a Ponte e tem por ahi tres varas e meia todas de medir 

pano e compreende este Prazo huma caza de sobrado a escada principal de 

toda a propriedade huma baranda e por baixo tres logias e hum bocado de 

quintal, pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da dita propriedade em 

cem reis cada anno e foi por estes 

[fl. 97] Por estes ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo 

[fl. 97v] Neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereto senhorio da caza e bocado de 

quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de cem reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e bocado de quintal sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria de preço 
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[fl. 98] De preço dellas de cada des reis hum Rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereeto e com as 

mais condiçoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem 

na pose da ditta propriedade 

[fl. 98v] Propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua Sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com a infiteuta dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Dona Maria Coutinho Leite Pereira // Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues 

Pereira  

[fl. 99] Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // --------------------------------- 

Termo 

Medeçam e confrontaçaõ de humas cazas de sobrado sittas na Rua chamada 

do Rio desta Villa que pesue Deogo da Cunha Ferrador da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fateorim de trinta reis para o Concelho 

// -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Aos quatorze deas do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua do Rio da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos do Concelho da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze 

[fl. 99v] De Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e 

de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a humas cazas de sobrado que estam na mesma Rua chamada do 

Rio as quaes pesue Deogo da Cunha Ferrador desta Villa o qual sendo ahi 

prezente depoes de Notheficado por mim escrivam declarou não tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para seu Louvado 

pella sua parte o Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezen 
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[fl. 100] Ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o fforo anual com que 

podia ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado rendemento e utilidade 

que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta 

Villa e fezecem medeçaõ confrontaçaõ e devizam della e logo mandou aos 

ditos Louvados medicem  

[fl. 100v] Mediçem Louvacem digo medeçam, confrontacem, e devezam digo 

confrontacem e devedecem as dittas cazas e lhe arbitracem o foro competente 

o que fezeraõ pella maneira seguinte = partem as dittas cazas da banda do 

Nascente com a mesma Rua medida a parede pella banda de fora por ahi tem 

tres varas e dois palmos = partem do Norte por onde intesta com cazas de 

Antonio Nogueira solteiro e por ahi tem sinco varas e meia [=] partem da banda 

do Poente com cazas do mesmo imfeteuta suas proprias e por ahi tem  

[fl. 101] Tem tres varas e dois palmos todas de medir pano, e do Sul partem 

com cazas de Joze Mendes Nogueira suas proprias, e consta esta propriedade 

de huma caza de sobrado e parte de outra, e de huma logea e parte de outra e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em trinta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ e 

confrontaçaõ e devezam e novo 

[fl. 101v] E novo arbitramento tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise, e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi pello mesmo ditto que reconhecia ao concelho desta Villa 

por dereeto senhorio das cazas de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de trinta reis em cada hum anno por dia 

de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas 

cazas sem licença da  

[fl. 102] Licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma 

lhe pagava de preso dellas de cada des reis hum Real de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 
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logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereeto e com as 

maes condesoens e obrigasoens constituidas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si 

[fl. 102v] Per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem 

na pose da ditta propriedade e de tudo elle Doutor Provedor mandou este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o infiteuta ditos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Deogo da Cunha // Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // Sebastiaõ Gomes // ------------------------------------------------------------- 

Termo 

[[fls. 103, 103v, 104, 104v, 105, 105v mutilados]] 

[fl. 106] Mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

duzentos reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas conciencias, e pelo Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a 

ditta mediçaõ e confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por 

bem  

[fl. 106v] Por bem firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por derecto senhorio do serrado 

de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim 

de duzentos reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar o ditto serrado sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo  

[fl. 107] E sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria de preço dellas de 

cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereito e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se obriga 

per si em nome de seos subsesores  



 217

[fl. 107v] De seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua Sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Dona Maria 

Coutinho Leite Pereira // Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira  

[fl. 108] Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // ------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma cazinha terreira que está sita no Terreiro de 

Dona Maria desta Villa que pesue Dona Maria Madalena Pereira viuva de 

Francisco Godinho da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o 

foro fateorim de trinta reis para o concelho // 30 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Terreiro de Dona Maria da mesma aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias  

[fl. 108v] Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de 

Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a huma cazinha terreira que esta no Terreiro chamado de Dona Maria 

o qual pesue Dona Maria Madalena Pereira viuva de Francisco Godinho desta 

Villa a qual sendo ahi prezente depoes de Noteficada por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado a ditta cazi 

[fl. 109] A ditta cazinha e aprezentou para Louvado pella sua parte o Luis 

Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo da ditta cazinha atendendo ao 

estado, rendemento  

[fl. 109v] Rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo 

que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devezaõ della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem, e 
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devedicem a ditta cazinha e lhe arbitracem o foro competente o que fizeraõ 

pella maneira seguinte, tem a ditta cazinha pella banda do Nascente duas 

varas e hum palmo, e tem 

[fl. 110] E tem pella banda do Norte por onde entesta com serventia que vai do 

mesmo Terreiro para o Rio e por ahi tem sinco varas e hum palmo, e parte da 

banda do Poente com huma caza terrea de Joze Mendes Nogueira e por ahi 

tem duas varas e hum palmo, e parte da banda do Sul com quintal do mesmo 

Joze Mendes Nogueira e com caza terria da mesma Infiteuta e por ahi tem 

sinco varas e hum palmo todas de medir pano e conta 

[fl. 110v] E consta esta propriedade somente de huma caza terreira e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em trinta reis cada 

anno, e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia 

[fl. 111] Havia a ditta mediçam e confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento 

do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que a ditta 

infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo a mesma prezente foi 

por ella ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio da 

ditta cazinha de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto 

foro fateorim de trinta reis em cada anno por 

[fl. 111v] Anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar a ditta cazinha sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe 

concedida pella mesma lhe pagaria de presso della de cada des reis hum Rial 

de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo  

[fl. 112] Logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereeto, 

e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos se obrigava per si, em nome de seos subcesores que por qualquer 

titulo entrem na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor 

Provedor fazer este termo que asignou digo que julgou por Sua Sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o infiteuta dittos  
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[fl. 112v] Dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Dona Maria Madalena Pereira de 

Lacerda e Mello // Joze Dias Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Sebastiaõ 

Gomes // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de caza de sobrado e hum bocado de 

quintal sito tudo na Rua das Covas desta Villa que pe 

[fl. 113] Que pesue Dona Maria Madalena Pereira viuva de Francisco Godinho 

da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de trinta 

reis para o concelho // ----------------------------------------------------------------------- 30 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua das Covas da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos 

[fl. 113v] Dos Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos 

delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho 

desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes 

das Terças desta comarca a hum pedaço de caza de sobrado, e hum bocado 

de quintal que pesue Dona Maria Madalena Pereira viuva de Francisco 

Godinho desta Villa a qual sem 

[fl. 114] A qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de 

caza e quintal, e aprezentou para Louvado pella sua parte o Luis Bernardes 

desta Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Doutor Provedor o Ju 

[fl. 114v] Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de 

caza e bocado de quintal atendido o estado, rendemento e utilidade que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa 

e fezecem mediçaõ 

[fl. 115] Mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem, e devezacem o ditto bocado de caza e 
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quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte, parte o ditto bocado de caza da banda do Norte com a Rua das 

Covas que vai ter ao Rio e por ahi tem onze varas das quaes estam imbebidas 

nas cazas sinco va 

[fl. 115v] Sinco varas e meia e as outras sinco varas e meia sam ainda quintal, 

intestaõ pella banda do Poente com quintal da mesma infiteuta que se des ser 

fazem da della pella e por ahi tem quatro varas e meia, e da banda do Sul 

entestaõ metade com quintal da mesma infiteuta, e a outra metade com caza 

da mesma infiteuta e tem por ahi onze varas, e da banda do Nascente intesta 

[fl. 116] Intesta com a confinante das cazas da mesma infiteuta e tem por ahi 

quatro varas e meia todas de medir pano, e consta toda a ditta propriedade de 

hum bocado de caza e hum pedaço de loja e hum bocado de quintal, e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em trinta reis cada 

anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ e 

arbitramen 

[fl. 116v] E arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, 

e pellos Juramentos dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ aqui visto 

pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ e 

confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e 

valiozo, e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo  

[fl. 117] E sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio da caza e bocado de quintal de que 

se trata e se obrigou a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de trinta 

reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender 

trocar nem escambar o ditto bocado de caza e quintal sem licença da camara 

da mesma Villa e sendo lhe  

[fl. 117v] E sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria de preço dellas de 

cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereeto e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas  
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[fl. 118] Costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome 

de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na posse da ditta 

propriedade, e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Conce 

[fl. 118v] Do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel 

Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // 

Doutor Silva // Dona Maria Madalena Pereira de Lacerda e Mello // Joze Dias 

Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // --- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de huma caza 

[fl. 119] Caza terreira e outra de sobrado que estam sitas na Praça Velha desta 

Villa que pesue Alexandre Marques trabalhador desta nesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de sem reis para o concelho // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal, e Praça Velha da mesma Villa aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello 

[fl. 119v] Pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador do Concelho digo Procurador 

actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a huma caza terreira e huma 

de sobrado que estam sitas na mesma Praça Velha as quaes pesue Alexan 

[fl. 120] Pesue Alexandre Marques trabalhador desta Villa o qual sendo ahi 

prezente depoes de Notheficado por mim escrivam declarou não tinha duvida, 

e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas, e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo 

delle arbitra 

[fl. 120v] Delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das 

dittas cazas atendido o estado, rendemento e utilidade que a mesma 
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propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della, e logo mandou aos ditos 

Louvados, medicem confrontacem, e devedicem as dittas cazas o que fezeraõ 

pella maneira 

[fl. 121] Maneira seguinte, consta a ditta propriedade de huma caza terreira e 

de outra de sobrado, e de hum logradouro que faz serventia para a porta da 

mesma caza e tem o ditto logradouro tres varas de comprimento, e de largura 

vara e meia e hum palmo e a caza tem de largura tres varas e palmo e meio e 

em comprimento seis varas e palmo e meio todas de medir pano intesta esta 

propriedade da banda do Norte com o terreiro da Praça velha e da banda do 

Poente 

[fl. 121v] Do poente parte com escada e cazas da cadeia partem da banda do 

Sul com cazas prazo ao concelho de Manoel Gomes carcereiro, partem da 

banda do Nascente com o mesmo Manoel Gomes, e ditto Prazo do concelho, e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cem reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

[fl. 122] Evangelhos que recebido tinhaõ aqui visto pello ditto Doutor Provedor e 

Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ e confrontaçaõ e devezam e novo 

arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo, e mandou se comprise e que 

o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo 

prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereeto 

senhorio das cazas de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho 

o ditto foro 

[fl. 122v] Foro fateorim de cem reis em cada hum anno por dia de Sam Joam 

Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas sem 

licença da camara da mesma Villa, e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

[fl. 123] Com o dereeto, e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas 

nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores 
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que por qualquer titulo entrarem na posse da ditta propriedade, e de tudo 

mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem, e asinou com 

o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel  

[fl. 123v] Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo 

que o escrevi // Doutor Silva // Alexandre Marques // Semaõ Rodrigues Pereira 

// Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // ----------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras que estam citas na Praça 

Velha desta Villa que pesue Manoel Gomes carcereiro da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e secenta reis para o 

concelho // ------------------------------------------------------------------------------------- 160 

Aos qua 

[fl. 124] Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e 

seis annos nesta Villa de Pombal e Praça Velha da mesma aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiam  

[fl. 124v] E de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das 

Terças desta comarca a humas cazas terreiras que estam no mesmo sitio da 

Praça Velha as quaes pesue Manoel Gomes carcereiro desta Villa o qual 

sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou não tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para 

Louvado pella sua parte o Luis Bernardes des 

[fl. 125] Bernardes desta Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das dittas cazas e atendido o 

estado, rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em tempo que 

foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ com 
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[fl. 125v] Mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della, e logo mandou aos dittos 

Louvados medicem, confrontacem, e devezacem as dittas cazas e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte intestam as 

dittas cazas pella banda do Nascente pella serventia que vai da Praça Velha 

para o Relogio e por ahi tem doze varas esforçadas, intestam pella banda do 

Norte com a Praça Velha e por ahi 

[fl. 126] E por ahi tem seis varas menos huma quarta, intestam pella banda do 

Poente com a serventia que da mesma Praça Velha vai para a porta das cazas 

prazo ao mesmo concelho que pesue Alexandre Marques, e por ahi athe 

chegar a mesma porta tem por ahi pella ban digo por ahi tres varas e hum 

palmo e virando ahi pella banda do Sul para o Nascente encostado as mesmas 

cazas tem por ahi huma vara e quatro palmos e tornando a virar da 

[fl. 126v] A virar dahi pello Sul encostado a parede das mesmas cazas vezinhas 

tem por ahi sinco varas e quatro palmos esforçados e tornando a virar dahi 

pello Poente encostado a mesma parede das dittas cazas tem por ahi tres 

varas e huma quarta, e verando dahi pella banda do Poente para o Sul com 

que entesta com o quintal de Manoel Gonsalves desta Villa tem por ahi tres 

varas e hum palmo e tem pella banda do Sul 

[fl. 127] Do sul sete varas e quatro palmos todos de medir pano e consta esta 

propriedade de tres cazas terreiras, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o 

foro da ditta propriedade em cento, e secenta reis cada anno e foi por elles ditto 

tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem 

e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinhaõ e que visto 

[fl. 127v] E que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ, e novo arbitramento do foro tudo por 

bem firme e valeozo, e mandou se comprice e que o ditto infeteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas de que se 

trata e se obrigava a pagar ao mesmo 

[fl. 128] Ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de cento e secenta reis em 

cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar as dittas cazas sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe 

concedida pella mesma lhe pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real 
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de Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou 

[fl. 128v] A devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto 

ao concelho e consolidado o dominio util com o dereeto e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem 

na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer 

este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

[fl. 129] E mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Manoel Gomes // Joze Dias 

Ferreira // Semaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // --- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ 

[fl. 129v] De cham que sam dois sulcalcos sitos a Torre do Relogio desta Villa 

que pesue António Gomes que servio de Alcaide em esta mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de oitenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua da Torre do Relogio da mesma aonde veio 

o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomi 

[fl. 130] E Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma comarca, e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

Concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de chaõ que sam does 

sucalcos que estaõ sitos junto a Torre do Relogio da mesma Villa que pesue 

Antoneo 

[fl. 130v] Antonio Gomes que servio de Alcaide em esta ditta Villa o qual sendo 

ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivaõ declarou não tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado aos dittos does sucalcos e aprezentou 
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para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo 

ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

[fl. 131] O Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo dos dittos does sucalcos 

atendido o estado, rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem e 

confrontacem e devezacem os dittos  

[fl. 131v] Os dittos does sucalcos e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeraõ pella maneira seguinte // entestam os dittos does sucalcos da banda do 

Norte com cazas que sam Prazo ao mesmo concelho que pesue Manoel 

Gomes carcereiro da mesma Villa, e tem por ahi sete varas e quatro palmos, e 

intestam da banda do Nascente com a serventia que vai da Praça Velha para o 

mesmo Relogio e tem por ahi sete varas e huma quarta e hum palmo, intesta 

da ban 

[fl. 132] Intesta da banda do Sul com serventia que vem dos chamos para a 

Torre do Relogio e tem por ahi seis varas e meia e hum palmo, Intesta da 

banda do Poente com a ditta Torre e ditto quintal de Manoel Gonsalves, e tem 

por ahi sete varas e hum palmo todos de medir pano e consta toda a ditta 

propriedade de hum pedaço de cham que sam does sucalcos e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em oitenta 

[fl. 132v] Oitenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ, 

confrontaçaõ, e devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ, devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valiozo e mandou se comprise e que 

[fl. 133] E que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio dos dois sucalcos de cham de que se trata e se obrigava o 

pregar digo a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de oitenta reis em 

cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar 
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nem escambar os dittos does sucalcos de cham sem licença da camara da 

mesma Villa e sendo lhe concedida pella mês 

[fl. 133v] Pella mesma lhe pagaria de preço dellas de cada des reis hum Real 

de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereeto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores que 

por 

[fl. 134] Que por qualquer titulo entrarem na posse da ditta propriedade, e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Antonio Gomes // Joze Dias 

Ferreira // Semaõ 

[fl. 134v] Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // Sebastiaõ Gomes // ------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras com seu quintal que estam 

sitas na Rua chamada a calçada dos chamos desta villa que pesue António 

Rodrigues auguado desta Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro 

fatiorim de secenta reis para o concelho // --------------------------------------------- 60 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua da Calcada 

[fl. 135] Da Calçada chamada dos chamos da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador 

dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a humas cazas 

[fl. 135v] A humas cazas terreiras com seu quintal sitas na Rua chamada a 

calsada dos chamos que pesue Antonio Rodrigues augoado desta Villa o qual 

sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou não tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que 
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por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa 

[fl. 136] Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado, rendemento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devezam della 

[fl. 136v] E devezam della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem, 

confrontacem, e devezacem as dittas cazas e quintal e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, intestam as dittas cazas 

pella banda do Norte com serventia que vai para a Senhora do Castello, e por 

ahi tem quatro varas, intestaõ pella banda do Poente com Rua que vem da Villa 

para os Chamos e tem por ahi vinte e tres varas, intestam pella banda do Sul 

[fl. 137] Do Sul com fazenda do mesmo infiteuta sua propria e tem por sinco 

varas e meio palmo e intesta pella banda do Nascente com cazas e cham do 

mesmo Infiteuta e por ahi tem quatro varas todas de medir pano, e consta toda 

a ditta propriedade duas cazas terreiras e hum quintal a ilharga dellas, e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em secenta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ 

[fl. 137v] Mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ e que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro tudo 

por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente 

[fl. 138] Prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio das cazas e quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de secenta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas 

cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial 

[fl. 138v] Hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o 

ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou 
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separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o dereto e com as mesmas condesoens e 

obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em 

nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

[fl. 139] Da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Antonio Rodrigues // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ 

[fl. 139v] Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum quintal sito na Rua das Nogueiras desta Villa 

que esta por detras das cazas de Antonio Serram de Carvalho Juis dos orfaos 

da mesma Villa e de huma Irmida com sua Sancrestia que he do mesmo 

Infiteuta a qual esta mestica com o mesmo quintal e caza e tudo pesue o 

mesmo Antonio Serram de Carvalho da mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com 

[fl. 140] Com o foro fatiorim de cento e sincoenta reis para o concelho // ---- 150 

Aos quatorze dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua das Nugueiras da mesma onde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Pro 

[fl. 140v] Procurador actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

quintal que esta na mesma Rua Nugueiras por de tras das cazas de Antonio 

Serraõ de Carvalho Juis dos Orfaõs desta ditta Villa e a huma Irmida com sua 

Sanchristia que he do mesmo Infiteuta e esta mestica com o mesmo quintal e 

cazas = tem o ditto quel digo e cazas as quais propriedades de quintal Irmida e  

[fl. 141] Irmida e Sachrestia pesue o referedo Antonio Serram de Carvalho 

desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivaõ 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 
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desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto quintal 

Irmida e Sachestia e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes desta mesma 

[fl. 141v] Mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Doutor Provedor 

o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo o ditto quintal e Irmida e 

Sachrestia atendido o estado rendemento e utilidade que as mesmas 

propriedades tinhaõ ao tempo que foram aforadas pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ com 

[fl. 142] Medeçaõ confrontaçaõ e devezaõ e logo mandou aos ditos Louvados 

medicem confrontacem e devezacem o ditto quintal Irmida e Sacristia e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte tem o ditto 

quintal pella banda do Nascente donde parte com cazas do mesmo infiteuta 

dizanove varas e da banda do Norte donde parte com a Sachristia da ditta 

Irmida tem por ahi sinco varas e meia esforçadas e da 

[fl. 142v] E da banda do Poente donde parte com a serventia e tem dahi muro 

de pedra e cal por ahi tem dezaceis varas e do Sul donde parte com cazas do 

mesmo Infiteuta por ahi tem onze varas, tem a Irmida e sua Sachristia da 

banda banda do Poente seis varas e meia esforçadas tem a mesma Irmida 

pella banda do Norte des varas esforçadas tem a mesma Irmida pella banda do 

Nascente da Rua das Nogueiras sinco varas 

[fl. 143] Sinco varas e meia para onde tem a frontaria Tem a sachristia da 

mesma banda do Nascente por onde entesta com cazas do Efeteuta duas 

varas e huma quarta todas de medir pano, e consta a ditta propriedade de hum 

quintal e huma Irmida com sua Sachristia e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e sincoenta secenta reis cada 

anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

[fl. 143v] Medeçaõ confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas conciencias pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ, e devezam e novo arbitramento do 

foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise, e que o ditto infiteuta 

fezece 
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[fl. 144] Fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereeto senhorio do 

quintal Irmidade e Sachristia de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de cento e sincoenta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto 

quintal Irmida e Sachristia sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe 

[fl. 144v] E sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do presso dellas de 

cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as mesmas 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si  

[fl. 145] Per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem 

na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o es 

[fl. 145v] Que o escrevi // Doutor Silva // Antonio Serram de Carvalho // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Medeçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ que esta na Rua que vai das 

Nogueiras para Sam Lourenço que foi de Antonio Gomes croado, e de 

prezente o pessue Joze Serram de Carvalho desta Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte reis para 

[fl. 146] Para o concelho // ---------------------------------------------------------------- 120 

Aos quinze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rua que vai das Nogueiras para Sam Lourenço aonde 

veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello 

Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 
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[fl. 146v] Actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador 

dos Contratadores das Terças digo contratadores actoais das terças desta 

comarca a hum pedaço de cham que está sito na Rua que vai das Nogueiras 

para Sam Lourenço que foi de Antonio Gomes croado o qual pessue Joze 

Serraõ de Carvalho desta Villa o qual sendo ahi prezente depois de 

Notheficado por mim escrivam 

[fl. 147] Escrevam declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em 

deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaço de cham, e aprezentou para Louvado pella sua parte 

a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

[fl. 147v] Arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de cham atendido o estado, rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devezaõ della, e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confron 

[fl. 148] Medicem confrontacem, e devezacem o ditto pedaço de chaõ e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, Intesta o 

ditto pedaço de cham pella banda do Sul com a Rua que vem das Nogueiras 

para Sam Lourenço por onde esta morado e tem por ahi dezacete varas 

esforçadas e entesta pella banda do Nascente e inclina para o Norte com volta 

pella banda do Ribeiro 

[fl. 148v] Do Ribeiro e por ahi tem vinte e tres varas esforçadas e corta do Norte 

para o Poente a entestar com hum muro de hum sucalco que he terra propria 

de Baltazar dos Reis Alfaiate e tem por ahi nove varas e entesta por essa parte 

com Prazo deste mesmo Infiteuta e entesta pella banda do Poente com o 

mesmo sucalco de Baltazar dos Reis e por ahi tem sete varas 

[fl. 149] Varas e meia, e dahi cordeando em volta pella mesma banda do 

Nascente athe entestar na ditta Rua a Roda de outro sucalco Prazo ao mesmo 

concelho de que he Infiteuta Antonio Gomes o velho, e por ahi tem nove varas 

e meia esforçadas todas de medir pano e consta a ditta propriedade de hum 

pedaso de cham murado pella banda da estrada que vai para Sam Lourenço, e 

pellos mesmos Louvados foi 



 233

[fl. 149v] Foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e vinte reis cada 

anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ confrontaçaõ e devezaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ e que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ 

devizam e novo 

[fl. 150] E novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto Efiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do pedaso de cham de que se trata, e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de cento e vinte reis em cada hum anno 

por dia de Sam Joam Ba 

[fl. 150v] Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto 

pedaço de chaõ sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço della de cada des reis hum real de Laudemio 

e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em deverços 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

Fólio 151 

Util com o dereto e com as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas 

nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores 

que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo 

mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira es 

[fl. 151v] Carreira Escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma caza terreiras que esta cita na Rua das 

Nogueiras desta Villa que pessue Antoneo Serraõ de Carvalho Juis dos Orfaõs 

desta mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de 

quarenta reis para o concelho // ----------------------------------------------------------- 40 
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Aos quinze dias do mes  

[fl. 152] Do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos nesta 

Villa de Pombal e Rua das Nogueiras da mesma aonde veio o Doutor Afonço 

da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de Sebastiam 

[fl. 152v] Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a huma caza terreira que esta cita na Rua das Nogueiras da 

mesma, a qual pessue Antonio Serram de Carvalho Juis dos orfaõs desta Villa 

o qual sedo sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos 

[fl. 153] Arbitrio dos Louvados for arbitrado a ditta caza, e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo da 

ditta caza terreira atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo 

[fl. 153v] Em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem 

mediçaõ confrontaçaõ, e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados 

medicem, confrontacem, e devezacem a ditta caza e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, Parte a ditta caza pela 

banda do Poente com a Rua das Nogueiras para onde tem a frontaria e por ahi 

tem tres varas, Parte pella banda do Norte, com cazas do mesmo Infiteuta e 

tem por ahi oito varas, parte da banda da banda do Nascente com quintal do 

mesmo infiteuta 

[fl. 154] Infiteuta e tem por ahi vara e meia e parte da banda do Sul com cazas 

do mesmo Infiteuta e tem por ahi oito varas todas de medir pano, e consta a 

ditta propriedade somente de huma caza terreira e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta reis cada anno, e foi por elles 

ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro 

bem e na verdade segundo suas consciencias 
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[fl. 154v] Conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ, o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa 

[fl. 155] Desta Villa por dereito senhorio da caza de que se trata e se obrigava a 

pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de quarenta reis em cada hum 

anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

a ditta caza sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de 

Laudemio, e que em nenhum 

[fl. 155v] E que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese 

mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

o dereeto e com as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na pose da di 

[fl. 156] Na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Antonio Serraõ de Carvalho // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Go 

[fl. 156v] Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ----- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de terra que foi Azinhaga que esta 

incluido em hum quintal de cazas sitas na Rua das Nogueiras desta Villa que 

pessue Joze Serram De Carvalho da mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de quarenta reis para o concelho // --------------- 40 

Aos quinze 

[fl. 157] Aos quinze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e 

seis annos nesta Villa de Pombal e Quintal de cazas citas na Rua das 

Nogueiras desta Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 
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Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

[fl. 157v] Dias Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de Sebastiaõ 

Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum pedaço de terra que foi azinhaga que esta encluida em hum quintal de 

cazas que estam sitas na Rua das Nogueiras desta ditta que pessue Joze 

Serram de Carvalho da mesma, e sendo ahi prezente depoes de Notheficado 

por mim escrivam declarou não tinha 

[fl. 158] Tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta 

villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao pedaço de terra e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte 

[fl. 158v] Por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo da ditta terra atendido o estado, rendemento e utilidade que 

a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta 

Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devezam della, e logo mandou aos 

ditos Louvados medicem, confrontacem, e devezacem o ditto pedaço de cham 

e lhe arbitracem o foro 

[fl. 159] O foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, Da parte do 

Nascente das dittas cazas entesta o ditto pedasso de terra pella parte do 

Nascente com o Ribeiro que vem de Sam Lourenso e por ahi tem duas varas, e 

da banda no Norte intesta com Quintal do mesmo Infiteuta e por ahi tem 

dezoito varas e hum palmo, e da banda do Sul intestam tambem com quintaes 

do mesmo Infiteuta 

[fl. 159v] Infiteuta e quintaes de Antonio Gomes e Baltazar dos Reis e por ahi 

tem dezoito varas e hum palmo e da banda do Poente intesta com quintal das 

cazas de Quiteria Gomes Recolhida no Convento de Santo Antonio de Leiria e 

por ahi tem duas varas todas de medir pano e consta esta propriedade de hum 

pedaço de terra, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em quaren 



 237

[fl. 160] Em quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ e que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse 

havia a ditta mediçaõ confrontaçam e devezam e novo arbitramento 

[fl. 160v] Arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do pedaço de terra de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de quarenta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joam Baptista e naõ 

[fl. 161] E não poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de terra sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto 

[fl. 161v] Develuto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com 

as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer 

titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou pe digo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença 

[fl. 162] Sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se 

comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças 

e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Ber 

[fl. 162v] Luis Bernardes // ---------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum olival com hum bocado de vinha que esta no 

citio da Incharia termo desta Villa que pessue Semão Pestana Arnau desta Villa 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de quinhentos reis para o 

concelho // ------------------------------------------------------------------------------------- 500 
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Aos quinze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e sitio da Incharia limite da mesma Villa aonde veio 

[fl. 163] Aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum olival com hum bocado de vinha que tudo esta no citeo das 

Incharias cujo bocado de vinha 

[fl. 163v] De vinha e olival Simaõ Pestana Arnao desta mesma Villa o qual 

sendo ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivam declarou não 

tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro 

que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto olival e bocado de vinha e 

aprezentou pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo 

ahi prezente lhe do elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para 

que debaixo dele arbi 

[fl. 164] Delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto olival e bocado de vinha atendido o estado, rendemento e utilidade que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, 

e fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devezam della, e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem, confrontacem, e devezacem o ditto olival e bocado de 

vinha e lhe ar 

[fl. 164v] E lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte, Intesta o ditto olival e bocado de vinha pella bando do Poente com 

vinha do mesmo Infiteuta e tem por ahi trinta e nove varas, e intesta do Norte 

com o olival Joaõ Pimenta Barbeiro da Villa e tem por ahi sincoenta e seis 

varas Intesta do Nascente com vinhas de Capetam Thome da Cunha da Villa e 

com Diogo Mexia de Magalhaens, e tem por ahi 

[fl. 165] Por ahi oitenta varas, Intesta da banda do Sul com vinha do mesmo 

Infiteuta e tem por ahi oitenta e oito varas todas de medir pano e consta toda a 

ditta propriedade de hum olival e hum bocado de vinha, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quinhentos reis cada 
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anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e 

arbitramento do foro bem e 

[fl. 165v] Bem e na verdade segundo suas conciencias, e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo 

arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que 

o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo 

prezente 

[fl. 166] Prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do ditto olival e bocado de vinha de que se trata e se obrigava 

a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de quinhentos reis em cada 

anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

o ditto olival e bocado de vinha sem licença da camara da mesma Villa e sendo 

lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço 

[fl. 166v] Do preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

se obrigava per si em nome de seos 

[fl. 167] De seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tom 

[fl. 167v] Deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Simaõ Pestana Arnau // 

Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ que tem o olival que esta sito 

no outeiro dos Maias e vizinho a Santo Amaro desta villa que pessue Dona 

Maria Madalena viuva que ficou de Francisco Godinho desta Villa cuja 

propriedade 
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[fl. 168] Propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de secenta reis para o 

concelho // --------------------------------------------------------------------------------------60 

Aos quinze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Outeiro dos Maias desta Villa aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procu 

[fl. 168v] Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de chaõ que tem olival que esta sito no outeiro dos Maias vizinho a 

Santo Amaro desta mesma Villa que pesue Maria Madalena viuva que ficou de 

Francisco Godinho desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

Notheficado por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e queria pagar de 

[fl. 169] Pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham que tem o olival e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar 

[fl. 169v] Ficar o Prazo do ditto pedaço de cham que tem olival atendido o 

estado, rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo 

que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ, confrontaçaõ e 

devezam della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem, confrontacem, e 

devezacem o ditto pedaço de cham suas oliveiras e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeram pella maneira segui 

[fl. 170] Seguinte, Intestam pella banda do Norte com o corral do Concelho 

desta Villa e por ahi tem sinco varas, e pella banda do Poente por onde parte 

com a mesma infiteuta por ahi tem sincoenta e duas varas e do Sul, por onde 

parte com a mesma infiteuta por ahi tem sinco varas e do Nascente por onde 

por onde parte com Gregorio da Mata por ahi tem sincoenta e duas varas todas 

de medir pano, e consta toda a ditta propriedade do referido  
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[fl. 170v] Referido bocado de cham com suas oliveiras e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em secenta reis cada anno e 

foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devizaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia 

[fl. 171] Havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do 

foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto 

pedasso de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

ditto foro fateorim de secenta reis em cada hum anno por dia 

[fl. 171v] Dias de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar o ditto pedaço de cham com suas oliveiras sem licença da camara 

da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas 

de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o dito Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir 

se ou separar se por ese mesmo feito fi 

[fl. 172] Feito ficaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

o dereto e com as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou 

se comprise asim e da maneira 

[fl. 172v] E da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos 

Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Dona Maria Madalena Pereira de Lacerda e Mello // 

Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 



 242

[fl. 173] E confrontaçaõ de huma caza terreiras sita na Rua do Manchape desta 

Villa que foi de Domingos Alvires Barbeiro da mesma Villa cuja propriedade se 

lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o concelho // --------------- 20 

Aos quinze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Rua de Pombal e Rua de Mancha pe da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a reque 

[fl. 173v] A requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador do Concelho desta 

Villa e de Simaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a huma caza terreira que esta cita na Rua do Mancha pé da 

mesma Villa que pessuio Domingos Alvres e hoje a pessui Bento Alveres 

Mendes Barbeiro da mesma Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

Notheficado por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho desta villa o foro 

[fl. 174] O foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado a ditta caza e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo da ditta caza atendido o estado ren 

[fl. 174v] O estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confrontacem e devezacem a ditta caza e lhe arbitracem o foro competente o 

que fezeraõ pella maneira seguinte, Intesta a ditta caza pella banda do Norte 

por onde 

[fl. 175] Por onde tem serventia com a ditta Rua, e por ahi tem duas varas, e 

intesta pella banda do Poente com travessa que vai da mesma Rua para a de 

Santo Antonio, e tem por ahi tres varas escaças, e pella banda do Sul por onde 

Intesta com o quintal de Luis Duarte Pedreiro foreiro ao mesmo concelho por 

ahi tem duas varas e meia e parte da banda do Nascente com cazas do 

mesmo Infiteuta que sam prazo foreiro a Gramela 
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[fl. 175v] A gramella, e por ahi tem quatro varas todas de medir pano e consta 

toda a ditta propriedade de huma caza terreira somente e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis cada anno, e foi 

por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento 

do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello Juramento dos 

Santos 

[fl. 176] Dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ e que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ, confrontaçaõ e 

devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou 

se comprise e que o ditto infiteuta fezece renho digo fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito se 

[fl. 176v] Dereito senhorio da caza de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada hum anno por dia 

de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar a ditta caza 

sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço della de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se pode 

[fl. 177] Se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando 

com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo 

devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

se obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na posse 

[fl. 177v] Na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi 

[fl. 178] Que o escrevi // Doutor Silva // Bento Alves Mendes // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 
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Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras com seu quintal que estam 

na Rua que fica por baixo de Santo Antonio e vai da Villa para Sam Lourenço 

Prazo que foi de Saudino que pesue Antonio Antunes trabalhador cuja pro 

[fl. 178v] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte 

oitenta reis para o concelho // ------------------------------------------------------------ 120 

Aos quainze dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vai por baixo de Santo Antonio que vai 

da Villa para Sam Lourensso desta Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello  

[fl. 179] Pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a humas cazas terreiras com seu quintal que estam sitas na Rua que 

fica por baixo  

[fl. 179v] Por baixo de Santo Antonio que vai da Villa para Sam Lourenço Prazo 

que foi do Saudino as quaes pessue Antonio Antunes trabalhador desta Villa o 

qual sendo ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivam declarou 

não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o 

foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas 

[fl. 180] Dittas cazas e quintal e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das dittas cazas e quintal 

atendido o estado rendi 

[fl. 180v] O estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ, e devizam della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem, 

confrontacem e devezisem as dittas cazas e quintal e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, Intestam as dittas 

[fl. 181] As dittas cazas da banda do Norte e te digo do Norte com a ditta Rua e 

tem por ahi onze varas, Intestam pella banda do Nascente com o caminho que 

vai para os chamos e por ahi tem vinte e duas varas e tres quartas, Intestam 
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pella banda do Sul com cham de Santo Antonio vizinho a sua Igreija e por ahi 

tem vinte varas e meia, Intestam pella banda do Poente com quintal e cazas 

foreiras ao concelho de Brittes de Souza e por ahi tem 

[fl. 181v] Desde onde findou a medeçaõ poll Sul the as paredes de tras das 

cazas de Brites de Souza solteira que sam Prazo do concelho e tem por ahi 

seis varas e hum palmo e dahi cordeando pello Norte e pella ditta parede das 

cazas da ditta Brites de Souza athe chegar aonde princepia a parede das 

cazas deste Infiteuta tem por ahi sinco varas e huma quarta e dahi cortando ao 

direito do Sul para o Norte athe a frontaria das mesmas cazas tem por ahi 

[fl. 182] Por ahi seis varas em que entra hum bocado de logradouro da frontaria 

das mesmas cazas cujas varas sam todas de medir pano e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e vinte reis cada 

anno e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ 

[fl. 182v] Tinhaõ e que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do foro tudo 

por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e quintal de 

que 

[fl. 183] De que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de cento e vinte reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista 

e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do presso dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pos 

[fl. 183v] Deversos possuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto e com as mesmas condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos 

subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor 
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[fl. 184] Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e 

eu Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // de Antonio Antunes huma crus // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes 

[fl. 184v] Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------- 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras e hum bocadinho de quintal 

que estam sitas na Rua que fica por baixo de Santo Antonio e vai da Villa para 

Sam Lourenço da mesma que pessue Brittes de Souza solteira desta Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de trinta reis para o concelho 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Aos dezaceis dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta 

[fl. 185] Quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e Rua que fica por baixo 

de Santo Antonio e vai da Villa para Sam Lourenço da mesma aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal 

[fl. 185v] Actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador 

dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a humas cazas terreiras 

com seu bocadinho de quintal que estam sitas na Rua que fica por baixo de 

Santo Antonio e vai da Villa para Sam Lourenço as quaes pessue Brittes de 

Souza solteira desta Villa a qual ahi prezente depoes de Notheficada por mim 

escrivam declarou não tinha duvida e queria 

[fl. 186] E queria pagar de agora em deante ao concelho desta Villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e quintal, e aprezentou 

para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual 

sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo 

[fl. 186v] O prazo das dittas cazas e quintal atendido o estado rendemento, e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 
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camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devezaõ dellas, e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem as dittas 

cazas e quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte = Intestam as dittas cazas pella banda do Norte com a mesma Rua 

por ahi tinha des varas  

[fl. 187] Varas e meia = Intestam pela banda do Poente e Sul com logradouros 

de Sam Antonio e tem por ahi doze varas Intestaõ da banda do Nascente com 

quintal e cazas Prazo do Concelho de que he Infiteuta Antonio Antunes e por 

ahi the entestar na parede das cazas desta mesma Infiteuta tem seis varas e 

hum palmo, e dahi pello Sul cordeando pella mesma parede the chegar aonde 

principia a parede das cazas do ditto Antonio Antunes e por ahi tem sinco varas 

e hu 

[fl. 187v] Varas e huma quarta dahi cordeando ao direito do Sul para Norte the 

a frontaria das mesmas cazas tem seis varas todas de medir pano em que 

entra hum bocado do logradouro da frontaria das mesmas cazas e consta toda 

a ditta propriedade de duas cazinhas terreiras e hum bocadinho de quintal e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em trinta reis 

cada anno, e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ 

devezaõ e arbitramento do foro bem 

[fl. 188] Do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ e que visto pello ditto 

Doutor Provedor, e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ 

devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio das cazas e quintal de que se trata e se obrigava a pa 

[fl. 188v] E se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

trinta reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia 

vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal sem licença da camara 

da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do presso 

dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se 

poderia devedir o ditto Prazo em deversos pessuidores e chegando com efeito 

a devedir se ou separar se por ese mes 
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[fl. 189] Por esse mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado 

o dominio util com o dereto e com as mesmas condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos 

subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem 

[fl. 189v] Se comtem e asinou com os dittos Procuradores do Concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e por naõ saber a Infiteuta escrever 

asinou a seu rogo Bento Alves Mendes barbeiro desta Villa e eu Manoel 

Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // 

Doutor Silva // A rogo da sobreditta Bento Alves Mendes // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

[fl. 190] Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras com hum bocadinho de 

quintal que estam na Rua que fica por detras de Sam Sebasteaõ desta Villa 

que pessue Manoel Gomes Neves Prazo que foi de Pascoal Francisco desta 

ditta Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de sem reis 

para o concelho // --------------------------------------------------------------------------- 100 

Aos dezaceis dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que fica por detras da Irmida 

[fl. 190v] Da Irmida de Sam Sebastiaõ desta Villa aonde veio o Doutor Afonço 

da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Procuradores 

[fl. 191] Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

humas cazas terreiras que estaõ na Rua que fica por detras da Irmida de Sam 

Sebastiaõ as quaes pessue Manoel Gomes Neves da mesma e Prazo que foi 

de Pascoal Francisco desta ditta Villa e sendo ahi prezente o referido Manoel 

Gomes Neves depoes de Notheficado por mim escrivam declarou não tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta 
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[fl. 191v]  villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas 

e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa 

o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo das dittas cazas e quintal  

[fl. 192] E quintal atendido o estado, rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem, confrontacem e devedicem as dittas cazas e quintal e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = Partem 

as dittas cazas pella banda do Poente com a mesma 

[fl. 192v] A mesma Rua e por ahi tem quinze varas, e pella bando do Sul 

partem com serventia das cazas de Joaõ Gameiro que sam Prazo do concelho 

e por ahi tem sete varas, e do Nascente partem com quintal de João Gameiro e 

com o quintal do mesmo Emfiteuta que he prazo de Dona Maria Madalena e 

por ahi tem quinze varas e meia, partem pella banda do Norte com fazenda do 

mesmo Infiteuta e ditto Prazo de Dona Maria Madalena e por ahi tem quatro 

varas todas de medir pano e consta esta propriedade de tres 

[fl. 193] De tres cazas terreiras e hum bocadinho de quintal, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em sem reis cada anno e foi 

por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento 

do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ, e devizam e novo 

arbitramento do foro tudo por bem 

[fl. 193v] Do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o 

ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente 

foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereto senhorio das 

cazas e quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

ditto foro fateorim de cem reis em cada hum anno por dia de Sam Joam 

Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal 

[fl. 194] E quintal sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de 
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Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese 

mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

o dereeto e com as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas dos 

[fl. 194v] Costumadas dos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome 

de seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade, e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das 

[fl. 195] Do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel 

Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // 

Doutor Silva // Manuel Gomes Neves // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes 

// Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas caza de lagar de vinho com sua serventia 

separada que esta cita na Rua que fica por detras da Irmida de Sam Sebastião 

desta Villa que pessue  

[fl. 195v] Pesue João Gameiro da mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de quarenta reis para o concelho // --------------- 40 

Aos dezaceis dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que fica por detras da Irmida de Sam 

Sebastiaõ da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvara de Sua Magestade para reformar os 

afora 

[fl. 196] Reformar os Aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do Concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador 

dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a huma caza de lagar de 

vinho com sua serventia separada que esta cita na Rua que fica por detras da 

Irmida de Sam Sebastiaõ o qual 

[fl. 196v] Pesue Joaõ Gameiro desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

Noteficado por mim escrivam declarou não tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado a ditta caza e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 
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Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento 

[fl. 197] O Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo da ditta caza atendido o 

estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta Villa e fizecem mediçaõ confrontaçaõ, e 

devezaõ della, e logo mandou aos dittos Louvados medicem confronta 

[fl. 197v] Medecem confrontaceme devezacem a ditta caza de lagar de vinho e 

lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte, Intesta 

a dita caza de lagar da banda do Poente com a ditta Rua e tem por ahi seis 

varas, Intesta da banda do Norte com cazas de Manoel Gomes Neves official 

de çapateiro desta Villa que sam Prazo ao mesmo concelho e por ahi tem sete 

varas e meia, Intestam da banda do Nascente com cazas do mesmo Infi 

[fl. 198] Do mesmo Infiteuta e tem por ahi sinco varas, Intestam pella banda do 

Sul com caza terreira do mesmo Infiteuta, e tem por ahi sete varas e meia 

todas de medir pano e conta esta propriedade de huma caza de lagar de vinho 

com sua serventia separada, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da 

ditta propriedade em quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito 

esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias e pello 

[fl. 198v] E pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que 

visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ, 

confrontaçaõ e devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e 

valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio da caza de lagar de vinho de que se 

trata e se obrigava a pagar 

[fl. 199] A pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de quarenta reis em 

cada hum anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar a ditta caza de lagar sem licença da camara da mesma Villa e sendo 

lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum 

rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efei 
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[fl. 199v] E chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereto, e com as mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsessores que 

por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua Sentença e mandou 

[fl. 200] E mandou se compri se asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos Procuradores do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Joaõ Gameiro // Joze Dias Ferreira 

// Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocado de quintal que esta sito 

[fl. 200v] Sito na Rua que vae para Santo Antoneo desta Villa o qual pessue 

Luis Duarte Pedreiro da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o 

foro fatiorim de vinte reis para o concelho // ------------------------------------------- 20 

Aos dezaceis dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vai para a Irmida de Santo Antonio da 

mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomea 

[fl. 201] E Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum bocado de quintal que esta cito na 

Rua que vai para a Irmida de Santo Antonio o qual pessue Luis Duarte Pedreiro 

desta Villa o qual sendo 

[fl. 201v] Sendo ahi prezente depoes de Notheficado por mim escrivaõ declarou 

não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o 

foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto bocado de quintal e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Manoel Pimenta Pedreiro desta 

mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Se 
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[fl. 202] Com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de 

quintal atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade 

tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devizaõ della, e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confrontacem e devedicem o ditto bocado de quintal 

[fl. 202v] De quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte; Intesta o ditto bocado de quintal pella banda do Poente com 

a Travesa que vai da Rua do mansape para a Rua de Santo Antonio e tem por 

ahi oito varas e huma quarta esforsadas emtesta pella banda do Sul com a 

mesma Rua de Santo Antonio e tem por ahi tres varas, Intesta pella banda do 

Nascente com quintal do mesmo Infeteuta que he prazo a confraria do Espirito 

Santo 

[fl. 203] Santo desta Villa e tem por ahi oito varas e huma quarta esforsadas, 

Intesta pella banda do Norte com caza Prazo ao mesmo concelho que pessue 

Bento Alveres Mendes Barbeiro desta Villa e tem por ahi tres varas, e consta a 

ditta propriedade somente de hum bocadinho de quintal, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis cada anno e foi 

por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ, e devezaõ e ar 

[fl. 203v] E devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme 

e valiozo, e mandou se comprise e que o ditto emfiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhe 

[fl. 204] Que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto 

bocado de quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

ditto foro fatheorim de vinte reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista, e 

naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto bocadinho de quintal sem 

licença da camara da mesma Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do presso delle de cada des reis hum rial 

[fl. 204v] Real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito ficaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 
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dominio util com o dereeto e com as maes condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos 

sussessores que por qualquer titulo entrarem na pose 

[fl. 205] Na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise 

asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos 

Procuradores do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva  

[fl. 205v] Silva // Luis Duarte // Sebastiaõ Gomes // Joze Dias Ferreira // Simaõ 

Rodrigues Pereira // Manoel Pimenta // ----------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta sito na Rua que vai 

para a Irmida de Santo Antonio desta villa que hoje he quintal o qual pessue 

Pedro Rodrigues Tabeliaõ do Judecial da mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de trinta e sinco reis para 

[fl. 206] Para o concelho // ------------------------------------------------------------------ 35 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vai para a Irmida de Santo Antoneo da 

mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis 

nomeado pello Alvara de Sua Magestade para reformar os afforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de 

[fl. 206v] A requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho 

desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes 

das Terças desta comarca a hum pedasso de cham que hoje he quintal sito na 

Rua que vai para a Irmida de Santo Antonio que pessue Pedro Rodrigues 

Tabaliaõ do Judeceal desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

notheficado 

[fl. 207] De noteficado por mim escrivam declarou não tinha duvida e queria 

pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de quintal e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente 
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lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo 

dele arbitrace com 

[fl. 207v] Com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de 

quintal atendido o estado rendemento e utelidade que a mesma propriedade 

tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confronta 

[fl. 208] Confrontacem, e devedicem o ditto bocado de quintal e lhe arbitracem 

o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = Intesta o ditto 

bocado de quintal pella banda do Poente com quintal do mesmo Infiteuta e seu 

proprio e por ahi tem onze varas e huma quarta, Intesta da banda do Sul com 

Rua publica que vae para a Irmida de Santo Antoneo, e tem por ahi duas varas 

e meia e parte da banda do Nascente com Travessa que vai da ditta Rua 

[fl. 208v] Rua do Manchape e por ahi tem onze varas e huma quarta, da banda 

do Norte com cham foreiro ao mesmo concelho que esta mesteco com o 

quintal das cazas do Doutor Rafael Rodrigues e por ahi tem duas varas e meia 

todas de medir pano, e consta a ditta propriedade somente de hum bocado de 

quintal, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

trinta e sinco reis cada anno, e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçam 

[fl. 209] Confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem, e na verdade 

segundo suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse 

havia a ditta medeçam, confrontaçaõ e devizam e novo arbitramento do foro 

tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto fezece 

[fl. 209v] Fezese digo que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito 

senhorio do pedasso de quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o foro fateorim de trinta e sinco reis em cada anno por dia de 

Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedasso 

de quintal sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria de cada des reis hum rial de Laudemio e que 
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[fl. 210] E que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em deversos 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito ficaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereto, e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome de seos subsessores que 

por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e  

[fl. 210v] Propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Pedro 

Rodrigues // Joze 

[fl. 211] Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // 

Luis Bernardes // ---------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ que esta cito na Rua do 

Manchapé desta Villa que pessue o Doutor Rafael Rodrigues da mesma Villa 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua do man 

[fl. 211v] E Rua do Manchapé da mesma aonde veio o Doutor Affonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer 

novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a  

[fl. 212] Comarca a hum pedaço de chaõ que esta sito na Rua do Manchapé o 

qual pessue o Doutor Rafael Rodrigues desta Villa o qual sendo ahi prezente 

depoes de notheficado por mim escrivam declarou não tinha duvida e queria 

pagar de agora em diante ao concelho desta Villa o foro que por arbret digo por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Semaõ Rodrigues Perei 
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[fl. 212v] Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em 

camara o foro anoal com que podia ficar o ditto pedaço de cham atendido o 

estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ 

della e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devezacem 

o ditto pedaço de chaõ e lhe arbitra 

[fl. 213] De cham, e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte =  Entesta o ditto pedaço de cham pela banda do Poente com 

quintal do mesmo Infeteuta e por ahi tem seis varas e tres quartas = Intesta da 

banda do Sul com Prazo digo com chaõ Prazo do concelho que pessue Pedro 

Rodrigues Tabaliaõ do Judicial desta Villa e por ahi tem duas varas e meia 

intesta do Nascente com Travesa que vem da ditta Rua para a de Santo 

Antonio e por ahi tem seis varas e tres quartos // e Intesta 

[fl. 213v] E entesta pella banda do Norte com a Rua do manchape e por ahi tem 

duas varas e meia todas de medir pano e consta toda a ditta propriedade de 

hum bocado de cham somente, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro 

da ditta propriedade em vinte reis cada anno, e foi por elles ditto tinhaõ feito 

esta mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

[fl. 214] Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ devizaõ e 

novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo, e mandou se comprice 

e mandou secor digo se comprice, e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de 

[fl. 214v] Do pedaço de chaõ de que se trata e se obrigou a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada hum anno por dia de Sam 

Joaõ Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de 

chaõ sem licença da camara da mesma Villa, e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto bocado  

[fl. 215] Bocado em diversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se 

ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o dereito e com as maes condesoens e 
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obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em 

nome de seos subsessores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade, e de tudo elle ditto Doutor Provedor mandou fazer este termo que 

[fl. 215v] Que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados, e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Rafael Rodrigues de Carvalho // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // 

Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 

[fl. 216] E confrontaçaõ de hum bocado de cham que esta junto a estrada de 

Sam Lourenço desta Villa que pessue Caetano da Silva Barbeiro da mesma 

Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de quarenta reis 

para o concelho // ----------------------------------------------------------------------------- 40 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e sette centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal, e estrada de Sam Lourenso da mesma aonde 

veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello 

[fl. 216v] Pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos Concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do Concelho desta ditta 

Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a hum bocado de cham que esta cito junto a estrada de Sam 

Lourenço que pessui Caetano da Silva 

[fl. 217] Caetano da Silva Barbeiro da mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

depoes de Nothficado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria 

pagar de agora em deante ao concelho desta Villa o foro que por arbitro dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de chaõ e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

[fl. 217v] Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de cham atendido o estado 

rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 
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aforada pella camara desta Villa e fizecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam 

della, e logo mandou aos ditos Louvados 

[fl. 218] Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto bocado de chaõ 

e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte; 

Intesta o ditto bocado de cham da banda do Sul inclinando em volta para o 

Nascente vinte e tres varas esforçadas. Intesta do Norte com cham foreiro ao 

concelho que pessue Joze Lopes Trabalhador desta Villa e por ahi tem dezoeto 

[fl. 218v] Dezoito varas esforçadas. Intesta do Poente com a Rua das 

Nogueiras que vai para o Castello, e por ahi tem dezaceis varas e meia todas 

de medir pano, e consta toda a ditta propriedade somente de hum pedaço de 

cham e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confron 

[fl. 219] Medicaõ confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ e que visto pello ditto Doutor Provedor, e Juis do Tombo 

disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do 

foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto Infiteuta fi 

[fl. 219v] Infiteuta fizece reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo 

prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito 

senhorio do pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de quarenta reis em cada anno por dia de Sam 

Joaõ Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de 

chaõ sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida 

[fl. 220] Concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis 

hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto e com as maes condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos 

sucessores que por qual 

[fl. 220v] Por qualquer titulo entrarem na posse da ditta propriedade e de tudo 

mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta e dittos Procurador do Concelho e das Terças e com os 
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referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que 

[fl. 221] Que o escrevi // Doutor Silva // Caetano da Silva // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de humas cazas terreiras com seu bocado de quintal 

que estam sittas na Rua digo sitas no caminho que vai da Rua das Nogueiras 

para o Castello desta Villa que pessue Joze Lopes Trabalhador da mesma Villa 

cuja propriedade se lhe 

[fl. 221v] Propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte reis 

para o concelho // --------------------------------------------------------------------------- 120 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e caminho que vai da Rua das Nogueiras para o 

Castello da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

afora 

[fl. 222] Os Aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer 

novos Aforamentos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a humas cazas terreiras que 

estam no caminho que vai da Rua das Nogueiras para o castello que pessue 

Joze Lopes Trabalhador desta 

[fl. 222v] Desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim 

escrivaõ declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas 

cazas e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos pa 

[fl. 223] Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado rendemento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ della e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem 
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[fl. 223v] Medicem confrontacem e devedicem as dittas cazas e quintal e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte. Intestam 

as dittas cazas pella banda do Poente com o ditto caminho e por ahi tem 

quatorze varas e hum palmo; tem pella parte do Sul por onde intesta com 

Prazo do concelho que pessue Caetano da Silva Barbeiro desta Villa e por ahi 

tem vinte e tres varas e me 

[fl. 224] Varas e meia. Intesta da banda do Nascente com Prazo tambem do 

concelho que pessue Manoel Dias Serralheiro da mesma Villa e tem por ahi 

treze varas e meia. Intestaõ pella banda do Norte com estrada que vai da Rua 

das Nogueiras para Sam Lourenço e com caza Prazo do concelho que pessue 

Manoel Dias Serralheiro da mesma Villa e por ahi tem ao longo da estrada 

vinte e quatro varas e dahi virando 

[fl. 224v] Virando pello Poente ao longo da ditta caza de Manoel Dias por ahi 

tem quatro varas e huma quarta, e virando pello Norte ao longo da Parede da 

mesma caza por ahi tem sinco varas e meia escaças todas de medir pano e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e 

vinte reis cada anno e foi por elle ditto tinham feito esta medeçaõ com 

[fl. 225] Midiçaõ e confrontaçaõ e devizaõ e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do 

foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta 

fezce reconhecimento  

[fl. 225v] Reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao conselho desta Villa por dereito senhorio das cazas e 

quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de cento e vinte reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e 

naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e quintal sem licença 

da cama 

[fl. 226] Licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma 

lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito ficaria 
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logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e com as 

maes condi 

[fl. 226v] Condessoens e obrigassoens costumadas nos afforamentos 

perpetuos e que nessa forma se obrigava per si e em nome de seos 

subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e  

[fl. 227] Se contem asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Joze Lopes // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma caza que esta cita junto a estrada que vai da 

Rua das Nogueiras para Sam Lourenço desta Villa que Possue Manoel Dias 

Serralheiro 

[fl. 227v] Serralheiro da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o 

foro fatiorim de quarenta reis para o concelho // -------------------------------------- 40 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal, e estrada que vai da Rua das Nogueiras para 

Sam Lourenço da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta 

[fl. 228] Desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca, a huma caza que esta cita junto a estrada 

que vai da Rua das Nogueiras para Sam Lourenso da mesma a qual pessue 

Manoel Dias Serralheiro desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

Noteficado por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado a ditta caza, e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 
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[fl. 228v] Prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo da ditta caza atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della, e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e dividicem a ditta caza, e lhe arbitracem 

[fl. 229] E lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira 

seguinte. Intesta a ditta caza pella banda do Norte por aonde tem a frontaria 

com a mesma Estrada e por ahi tem sinco varas e huma quarta. Intesta pella 

banda do Nascente com Prazo do concelho que pessue Joze Lopes 

Trabalhador desta Villa e por ahi tem quatro varas e huma quarta. Intesta da 

banda do Sul com o mesmo Prazo de Joze Lopes e por ahi tem sinco varas e 

meia escaças. Intesta pella banda do Poente com caminho que vai da dita 

estrada para o Castello 

[fl. 229v] Castello, e por ahi tem quatro varas e huma quarta e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta reis cada anno 

e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou 

[fl. 230] E mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio da caza de que se trata e se obrigava 

a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de quarenta reis em cada 

anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

a ditta caza sem licença da camara da mesma Villa, e sendo lhe concedida 

pella mesma lhe pagaria do preço della de cada des reis hum rial de Laudemio 

e que em nenhum 

[fl. 230v] Em nenhum tempo se poderia devidir o ditto Prazo em diversos 

pesuidores, e chegando com efeito a devider se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereito e com as maes condesoens e obregasoens costumadas nos 
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aforamentos perpetuos e que nessa forma se obrigava per si e em nome de 

seos sussessores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se cum 

[fl. 231] E mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos Procurador do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Manuel Dias // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ----------------- 

Termo 

Medeçaõ e confrontaçaõ de humas cazas terreiras com seos quintaes que 

estam citas na estrada que vai da Rua das Nogueiras para a Irmida de Sam 

Lourenço 

[fl. 231v] Lourenço desta Villa que pessue Manoel Dias Serralheiro da mesma 

Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e vinte reis 

para o concelho // --------------------------------------------------------------------------- 120 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e estrada que vai da Rua das Nogueiras para a 

Irmida de Sam Lourenço da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma co 

[fl. 232] Da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiaõ 

Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

humas cazas terreiras com seo quintaes que estaõ sitas na estrada que vem 

da Rua das Nogueiras para a Irmida de Sam Lourenço desta Villa o qual sendo 

ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou não tinha duvida 

e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos 

[fl. 232v] Dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das 
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dittas cazas atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara 

[fl. 233] Camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam della e 

logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem as dittas 

cazas e quintal, e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte. Intestam as dittas cazas pella banda do Norte com a mesma Estrada 

e tem por ahi trinta e oito varas e meia. Intestam da banda do Nascente com 

Rocio do concelho, e por ahi tem seis varas e tres quartas. Intestam da banda 

do Sul com estrada que vai de Santo Antonio para Sam Lourenço e tem por ahi 

trinta e nove varas. Intestam 

[fl. 233v] Intestam do Poente com Prazo do concelho que pessue Joze Lopes 

Trabalhador desta Villa e por ahi tem quatorze varas todas de medir pano e 

consta toda a ditta propriedade tres cazas terreiras e seos quintaes e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e vinte 

reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Dou 

[fl. 234] Ditto Doutor Afonço da Silva digo Doutor Provedor, e Juis do Tombo 

disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do 

foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e 

quintaes de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de cento e f digo cento e vinte reis em cada anno por dia de Sam 

Joam Baptista 

[fl. 234v] Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas cazas e 

quintaes sem licença da camara da mesma Villa e sendolhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas 
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[fl. 235] Costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si em nome 

de seos subsessores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do Concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Car 

[fl. 235v] Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Manoel Dias // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes 

// Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta junto a Estrada que 

vai de Sam Lourenço para os cazalinhos cazeirinhos que esta no limite que 

pessue digo limite desta Villa que pessue Manoel da Cruz de Figueirado desta 

Villa digo da mesma Villa cuja pro 

[fl. 236] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de oitenta reis 

para o concelho // ----------------------------------------------------------------------------- 80 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Estrada que vai de Sam Lourenço para os 

cazalinhos cazeirinhos do limite desta villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos 

[fl. 236v] Aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer 

novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de chaõ que esta junto a 

estrada que vai se Sam Lourenço para os cazalinhos cazeirinhos limite desta 

Villa o qual pessue Manoel da crus de Figueiredo da mesma o qual sendo ahi 

pre 

[fl. 237] Sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou 

não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o 

foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues 
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[fl. 237v] Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo na 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedasso de cham 

atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ, e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem e 

devedicem o ditto pedaço de chaõ e lhe arbitracem o foro com 

[fl. 238] O foro competente digo de cham que de prezente esta imbebido em a 

vinha que tem no mesmo citio / o referido Manoel da crus Figueiredo / do muro 

delle para dentro e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte. Tem o ditto pedaço de chaõ da banda do Sul por onde 

entesta com a sobreditta com a sobreditta estrada setenta e huma varas e o 

mesmo comprimento tem pela 

[fl. 238v] Pella banda do Norte por onde entesta com a maes vinha deste 

mesmo Infiteuta a qual he foreira a comenda desta mesma Villa. Intesta da 

banda do Poente com a mesma vinha e por ahi tem de largo huma vara, Intesta 

do Nascente tambem com a mesma vinha e por ahi tem duas varas e no meio 

tem de huma parte e outra, largura de sinco varas todas de medir pano e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em oitenta reis cada 

anno e foi 

[fl. 239] E foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ confrontaçaõ devizaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo desse havia a ditta medeçaõ confrontaçaõ e 

devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou 

se com 

[fl. 239v] E mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de cham de que se trata e 

se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de oitenta reis em 

cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia 

[fl. 240] Poderia vender trocar nem escambar o ditto pedasso de cham sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do presso delle de cada des reis hum rial de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 
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chegando com efeito a devedir se ou separace por ese mesmo feito ficaria logo 

devoluto ao concelho e consolidado o do 

[fl. 240v] E consolidado o dominio util com o deretto e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos sussessores que por qualquer titullo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle 

[fl. 241] Que em elle se comtem e asignou com o ditto emfiteuta dittos 

Procurador do Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Manoel da Crus de Fegueiredo // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma serventia de Agoa que se aforou 

[fl. 241v] Aforou a Frei Antonio Ventura Benefeciado na Colegiada de Sam 

Martinho desta Villa em duas partes da estrada que vai da Irmida de Sam 

Sebastiaõ para o Lagar de Azeite da Comenda desta mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de secenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 60 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal 

[fl. 242] De Pombal e estrada que vai da Irmida de de Sam Sebastiaõ para o 

Lagar de Azeite da comenda da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma comarca e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho desta Villa 

[fl. 242v] Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes 

das Terças desta comarca a huma cervidam de Agoa que se aforou a Frei 

Antonio Ventura Beneficeado na Colegeada de Sam Martinho desta mesma 

Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Notifecado por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 
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[fl. 243] Ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado a ditta servedam de Agoa e aprezentou para Louvado pella sua parte 

a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaicho dele 

arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara 

[fl. 243v] Em camara o foro anual com que podia ficar a ditta cervidam de agoa 

atendido o estado rendemento e utilidade que o mesmo chaõ tinha em o tempo 

que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam delle e logo mandou aos ditos Louvados confrontacem e devidicem a 

ditta cervidam de Agoa e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

ma 

[fl. 244] Pella maneira seguinte; E duaspartes da estrada que vai da Irmida de 

Sam Sebastiam para o Lagar de Azeite da comenda desta Villa atrevesa a ditta 

servidaõ desde as calhas do ditto Lagar que estam juntas ao mesmo Lagar 

para a parte do Nascente da ditta Estrada e ao depoes junto a mesma Irmida 

de Sam Sebastiaõ torma a trevesar a mesma Agoa a ditta Estrada de Nacente 

para o Poente the entrar 

[fl. 244v] Entrar em cham do ditto Infiteuta Frei Antonio Venturae pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta servidam de Agoa em secenta 

reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta confrontaçaõ devizam e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor 

[fl. 245] Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta confrontaçaõ 

devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto Efeteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio da servidam de Agoa de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto 

[fl. 245v] O ditto foro fateorim de secenta reis em cada anno por dia de Sam 

Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar a ditta servedam de 

Agoas sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do presso della de cada des reis hum Rial de Laudemio e 
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que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em deverços 

pesuedores e chegando com 

[fl. 246] E chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito 

fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e 

com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos e que nessa forma se obrigava per si em nome de seos susesores 

que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta servidam de Agoa e de tudo 

mandou 

[fl. 246v] Mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Pro Provedoria 

e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // o Benefeceado  

[fl. 247] O Benefeceado Frei Antoneo Ventura // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ 

Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // -------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que tem Pumar e esta 

fechado sobre si com muro e valado que esta sito junto a Estrada que vem de 

Sam Sebastiaõ para o Lagar de Azeite da comenda desta Villa que pessue 

Antonio  

[fl. 247v] Antonio Serram de Carvalho como Tutor de seos Nettos filhos que 

ficaraõ do Doutor Luis Rodrigues de Saraiva e moradores nesta Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de quatrocentos e oitenta reis 

para o concelho // --------------------------------------------------------------------------- 480 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Estrada 

[fl. 248] Estrada que vem de Sam Sebastiaõ para o Lagar de Azeite da 

comenda desta Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

Concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ 

[fl. 248v] E de Sebasteam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das 

Terças desta comarca a hum pedaço de cham que tem pumar e esta tapado 
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sobre si com muro valado que esta pegado a Estrada que vem de Sam 

Sebasteam para o Lagar de Azeite da comenda desta mesma Villa o qual 

pesue Antoneo Serraõ de Carvalho da mesma como Tutor de seos Nettos 

filhos  

[fl. 249] Filhos que fecaram de Doutor Luis Rodrigues Saraiva da ditta Villa e 

sendo ahi prezente o referido Antonio Serram de Carvalho depoes de 

noteficado por mim escrivam declarou não tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho desta villa, o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado ao ditto pedaco de cham e aprezentou para Louvado pella sua 

parte a Luis 

[fl. 249v] A Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto cham 

atendido o Estado rendamento e uteledade que a mesma propriedade tinha em 

o tempo 

[fl. 250] Em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem devizaõ 

digo fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e deveza della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedecim O ditto pedaço de cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira seguinte. Intesta o 

ditto pedaço de cham pella banda do Nascente com a Estrada que vem de 

Sam 

[fl. 250v] Que vem de Sam Sebastiam para o Lagar de Azeite da comenda 

desta Villa e tem por ahi fazendo volta para o Sul athe chegar a ponta da valla 

que vae do ditto Lagar para o Rio setenta e huma varas e continuando dahi 

pella mesma banda banda do Sul athe chegar ao Rio tem por ahi trinta e sinco 

varas esforçadas e entesta por esta parte com o caminho que vai da ditta 

Estrada ao longo do lagar para 

[fl. 251] Para o Rio tem pella banda do Poente quarenta e huma varas e huma 

quarta e por ahi intesta com o mesmo Rio Tem pella banda do Norte por onde 

intesta com Azenhaga que atravessa do Rio para a ditta Estrada de Sam 

Sebasteam e por ahi tem sincoenta e huma varas e meia todas de medir pano, 

e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quatro 

centos e oitenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 
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confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

[fl. 251v] Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor 

Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta digo havia a ditta medeçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e 

valiozo e mandou se comprice, e que o ditto Infiteuta fizece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de cham de que se trata e 

se obrigava a pagar ao ditto concelho o ditto foro fateorim de quatro centos e 

oitenta reis em cada anno por dia de Sam 

[fl. 252] De Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar o 

ditto pedaço de cham sem licença da camara da mesma Villa, e sendolhe 

concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle de cada des reis hum Real 

de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devidir o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese 

mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e concelidado o Dominio util 

com o dereto, e com as maes condisoens, e obrigasoens costumadas nos 

Aforamentos Perpetuos, e nesa forma 

[fl. 252v] Forma se obrigava per si em nome de seos subsesores que por 

qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandouse 

comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o ditto 

Infiteuta distos Procuradores do corador digo Procurador do concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi e asinei digo escrevi // Doutor Silva 

// Antonio  

[fl. 253] Antonio Serram de Carvalho // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // 

Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ, e confrontação de hum pedaço de quintal que esta no citio do Cardal 

desta Villa que pesue Thereza Gomes viuva de Joam da Silva Alfaiate da 

mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e 

sincoenta reis para o concelho // -------------------------------------------------------- 150 
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Aos dezacete dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta comarca 

[fl. 253v] Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos Concelhos da mesma comarca e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do Concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de quintal que 

esta no mesmo Rocio o qual pesue Thereza Gomes viuva de Joaõ da Silva 

Alfaiate desta Villa a qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim 

escrivaõ declarou não tinha duvida e queria pagar de 

[fl. 254] Pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado no ditto pedaço de quintal e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Doutor Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo delle arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo do ditto pedaço de quintal atendido o estado rendemento e utilidade que 

[fl. 254v] Que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ delle, e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedecem o ditto 

pedaço de quintal e lhe arbitra cem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte. Intesta o ditto pedaço de quintal pella banda do Poente com 

quintal de Deogo Mexia e com cham do mesmo que he Prazo do concelho e 

tem por esta parte dezaceis varas e huma quarta. Intesta da banda do Sul com 

quintal propreo 

[fl. 255] Propreo do mesmo Infiteuta e tem por ahi quinze varas. Intesta da 

banda do Nascente e Norte por onde faz volta com o Rocio do Cardal, e com 

Travesa que delle vai para a Rua da Corredoura e tem por ahi seis varas e 

meia o qual esta murado todo emroda e pellos mesmos Louvados foi arbitrado 

o foro da ditta propriedade em cento e sinco enta reis cada anno e foi por elles 

ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e arbitramento do foro 

bem e na verdade segundo suas consceencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 
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[fl. 255v] Pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valiozo, e mandou se comprice e que o ditto Infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de quintal 

de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim 

de cento e sicoenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender 

[fl. 256] Vender trocar nem escambar o ditto pedaço de quintal sem licença da 

camara da mesma Villa, e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preço delle de cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo 

se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com 

efeito a devederse ou separarce por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto, e com as mesmas 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa 

[fl. 256v] E que nesa forma se obrigava per si em nome de seos subsesores 

que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo 

mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

os dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e 

por naõ saber escrever asinou  seu rogo Joze Ferreira da Cunha Escrevam dos 

orfaos desta Villa e eu Manoel 

[fl. 257] Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que 

o escrevi // Doutor Silva // a rogo do sobreditto Joze Ferreira da Cunha // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira  Luis Bernardes // 

---------------------------------------------------------------------------------------------  150150 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta no citio do Cardal 

desta Villa que pesue Antonio da Fonceca de Mancelos da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e sincoenta reis para 

o concelho // ---------------------------------------------------------------------------------- 150 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e sete centos e quaren 

[fl. 257v] E quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal 

aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado 
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pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de cham questa 

[fl. 258] Esta no mesmo Rocio o qual pesui Antonio da Fonceca de Mancellos 

desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim escrivam 

declarou não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaso de 

cham, e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa o qual sendo ahi 

[fl. 258v] Ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro annual com 

que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado rendemento 

e utilidade que a mesma propriedade tinha ao tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fe 

[fl. 259] Villa e fezecem mediçaõ, confrontaçaõ, e devezaõ delle e logo mandou 

aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaço de 

cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira 

seguinte. Parte o ditto pedaço de cham pella banda do Norte com Prazo do 

concelho que pesue Dona Iria Serram da Fonceca viuva do Doutor Pedro 

Carvalho Henrriques e da banda do Nascente parte com quintaes 

[fl. 259v] Quintaes do mesmo Infeteuta; e da banda do Sul parte com a boca da 

Travesa que vai do Rocio para a Corredoura e do Poente com o mesmo Rocio, 

Tem pella parte de Nascente vinte e huma varas e meia esforcadas; e as 

mesmas tem de Poente tem da parte do Norte quatro varas e meia e tem pella 

banda do Sul sinco varas todas de medir pano e pellos dittos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta proprie 

[fl. 260] Da ditta propriedade em centa e sincoenta cada anno e foi por elles 

ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ digo esta digo confrontaçaõ e 

devizaõ e arbitramento bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 
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Doutor Provedor e Juis do Tombo dise dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ 

devezaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e 

[fl. 260v] E valiozo e mandou se comprise e que o dito infiteuta fezece 

Reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de cham de 

que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

cento e sincoenta reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista, e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o dito pedaso de cham sem 

[fl. 261] Sem licença da camara da desta digo da camara da mesma Villa e 

sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis 

hum real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto e com as mesmas condesoens e obrigasoens 

costuma 

[fl. 261v] E obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que por esa 

forma se obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

intrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o ditto Infiteuta dittos Procurador 

do Concelho e das Terças 

[fl. 262] E das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Antonio da Fonceca Mancellos // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // 

Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ que esta sito ao canto da Rua 

das Nogueiras desta Villa que pesue Simaõ Rodrigues Pereira da mesma Villa 

cu 

[fl. 262v] Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de trinta 

reis para o concelho // ----------------------------------------------------------------------- 30 

Aos dezacete dias do mes de Março de mil e sete centos e quarenta e seis 

annos nesta Rua digo nesta Villa de Pombal e Rua das Nogueiras da mesma 

aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado 
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pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

com 

[fl. 263] Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos 

delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho 

desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes 

das Terças desta comarca a hum pedaço de cham que esta sito ao canto da 

Rua das Nogueiras desta Villa que pesue Simaõ Rodrigues Pereira da mesma 

Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivaõ 

declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em dean 

[fl. 263v] Deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua 

parte a Antonio Serraõ de Carvalho desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo delle arbitrace com Luis Bernardes Louvado que por parte do concelho 

o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido 

[fl. 264] Atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade 

tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam delle e logo mandou aos dittos Louvados medicem e 

confrontacem e devedecem o ditto pedaso de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = Intesta o ditto pedaço de 

cham pella banda do Sul com o Capetam Mor Vicente Godinho digo Mor 

[fl. 264v] Mor desta villa Vicente Godinho Leitam e por ahi tem nove varas e 

meia parte da banda do Poente com cazas do mesmo Infiteuta e por ahi tem 

quatro varas de largo = Parte da banda do Norte com Serventia das cazas do 

mesmo Infiteuta e de outro vezinho e por ahi tem nove varas = Parte da banda 

do Nascente com cham Prazo do mesmo concelho que pesue o ditto capitam 

Mor desta mesma Villa Vicente Godinho Leitaõ 

[fl. 265] Leitam e por ahi tem tres varas todas de medir pano, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade trinta reis cada anno e foi por 

elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do 

foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ e que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo disse havia a ditta medicaõ confrontaçaõ devezam e novo 
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[fl. 265v] E novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta villa por 

dereito senhorio do dito pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar 

ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de trinta reis em cada anno por dia de 

Sam Joaõ Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço 

de cham sem 

[fl. 266] Sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis hum Real de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos 

pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas 

[fl. 266v] Costumadas nos Aforamentos perpetuos e que nesa forma se 

obrigava per si em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem 

na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivaõ da Prove 

[fl. 267] Da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Simaõ 

Rodrigues Pereira // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Antoneo Serram 

de Carvalho // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocado de cham em que esta tambem 

fundada huma caza terreira sito a Santa Luzia desta villa na borda da Estrada 

que vai para Coimbra e parte Esquerda que pesue Manoel da Crus de 

Fegueiredo da mesma Villa 

[fl. 267v] Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de oitenta 

reis para o concelho // ----------------------------------------------------------------------- 80 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e estrada junto a Santa Luzia da mesma aonde 

veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello 



 279

Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fa 

[fl. 268] Comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes 

Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de chaõ em que esta tambem fundada huma caza terreira tudo sito a 

Irmida de Santa Luzia desta Villa na borda da Estrada que vai para Coimbra a 

parte esquerda que pesue Manoel da Crus de Fegueiredo desta Villa o qual 

sendo 

[fl. 268v] Sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou 

não tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o 

foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto bocado de cham, e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa 

ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para 

[fl. 269] Para que debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o ditto Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado 

rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçam confrontaçaõ e devezam 

delle e logo mandou aos dittos Louvados me 

[fl. 269v] Louvados medicem confrontacem e devedecem o ditto pedaço de 

cham e lhe arbitracem o foro competente o que fizeraõ pella maneira seguinte 

= Parte o ditto pedaço de cham da banda do Nascente com a mesma Estrada 

por ahi tem vinte varas. Parte da banda do Sul com o Resto da mesma caza 

que he propria do mesmo Infiteuta e por ahi tem onze varas = Parte da banda 

do Poente com prazo da comenda desta villa desta villa chamada a 

[fl. 270] Chamada a Vargea das Bodas que pesue o Doutor Agostinho de 

Barros Machado e por ahi tem vinte varas = Parte da banda do Norte com 

Prazo do concelho que pesue o ditto Doutor e tem por ahi duas varas todas de 

medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade 

em oitenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

cons 
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[fl. 270v] Suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse 

havia a ditta medeçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro tudo 

por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto 

[fl. 271] Do ditto pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao ditto 

concelho o ditto foro fateorim de oitenta reis em cada hum anno por dia de Sam 

Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de 

cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis hum Rial de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em deversos 

pesuidores e chegando a devede 

[fl. 271v] Chegando com efeito a deveder se ou separar se por ese mesmo feito 

fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereito, e 

com as maes condesoens e com as mesmas condesoens, e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e 

em nome de seos subsesores que por qual titulo entrarem na poce da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou 

[fl. 272] E mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Manoel da Crus de Fegueiredo // 

Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Medeçaõ e confrontação de hum pedaço de 

[fl. 272v] Pedaço de quintal que esta no Rocio do Cardal desta Villa que pesue 

Dona Iria Jozefa viuva do Doutor Pedro de Carvalho da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cem reis para o concelho // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 
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Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

[fl. 273] De Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de quintal que esta cito no mesmo Rocio o qual pesue 

Dona Iria Jozefa viuva do Doutor Pedro Carvalho desta villa a qual sendo ahi 

prezente depoes de Noteficada por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e 

queria pagar de agora em diante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de quintal e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

pre 

[fl. 273v] Sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo do ditto pedaço de quintal atendido o estado rendemento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedaço 

[fl. 274] Pedaço de quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ 

pella maneira seguinte; Intesta o ditto pedaço de quintal pella banda do Poente 

com o Rocio do Cardal e por ahi tem onze varas e tres quartas. Intesta da 

banda do Sul com cham foreiro ao concelho que pesue Antonio da Fonceca de 

Mancelos e tem por ahi sinco varas e meia escaças. Intesta da banda do 

Nascente com quintal da mesma Infiteuta e tem por ahi sinco varas e meia 

escaças. Intesta da banda do Norte com quintal prazo do concelho que pesue 

Jozefa Maria Ser 

[fl. 274v] Maria Serram e por ahi tem sinco varas e meia esforçadas todas de 

medir pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade 

em cem reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 
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tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo 

[fl. 275] Tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise, e que o ditto 

infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo a mesma prezente foi 

por ella ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do 

pedaço de quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

ditto foro fateorim de cem reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista, e 

naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de quintal sem licença 

da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma 

[fl. 275v] Mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum Real de 

Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese 

mesmo feito ficaria logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com 

o dereto e com as mas condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si, e em nome de 

seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta pro 

[fl. 276] Da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se compriçe asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com a infiteuta dittos Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Dona Iria 

Jozefa // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira   

Luis Bernardes // ---------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 

[fl. 276v] E confrontaçaõ de hum bocado de quintal que esta no Rocio do 

Cardal desta Villa que pesue Jozefa Maria Serraõ da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cem reis para o concelho // 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos 
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[fl. 277] Novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço pedaco de 

quintal que esta no mesmo Rocio que pesue Jozefa Maria Serram desta Villa a 

qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou não 

tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro 

que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao dito pedaço de quintal e 

aprezentou para Louvado pella 

[fl. 277v] Pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo na camara o foro anoal com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de quintal atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa, e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem 

[fl. 278] Medecem confrontacem e devedecem o ditto pedaco de quintal e lhe 

arbitracem o foro competente o que fizeraõ pella maneira seguinte. Intesta o 

ditto pedaco de quintal pella banda do Poente com o Rocio do Cardal e por ahi 

tem onze varas e huma quarta. Intesta pella banda do Sul com Prazo do 

concelho que pesui Dona Iria Jozefa viuva do Doutor Pedro de Carvalho desta 

Villa e por ahi tem sinco varas e meia escaças. Intesta da banda do Nascente 

com quintal do mesmo Infiteuta e tem por ahi onze varas e meia e Intesta da 

banda 

[fl. 278v] Da banda do Norte com Prazo do concelho que pesue o Padre Joze 

de Santo Antonio e tem por ahi sinco varas e meia escaças e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cem reis cada anno e foi 

por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ e devezam e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e pello 

Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta medeçaõ confrontaçaõ e 

de 

[fl. 279] Confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valiozo e mandou se comprice e que a ditta infiteuta fezece 
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reconhecimento neste Tombo, e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de 

quintal de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de cem reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaco de quintal sem 

[fl. 279v] Sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preso delle de cada des reis hum Real de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos 

pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o 

dereto e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si em nome de seos 

subsesores que por 

[fl. 280] Que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprice asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com a infiteuta dittos Procurador do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi e declaro que a ditta Infeteuta naõ sabia escrever e 

asinou a seu rogo o Reverendo Doutor Henrrique Henrriques de 

[fl. 280v] Henrriques de Carvalho Serraõ sobreditto que o escrevi // Doutor Silva 

// a rogo Henrrique Henrriques de Carvalho Serram // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta no sitio do Cardal 

desta Villa que pesue Diogo Mexia de Magalhaens da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de oitenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

[fl. 281] E seis annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma 

aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado 

pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiaõ 
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Gomes Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum pedaço de chaõ que esta no mesmo Rocio que pesue 

[fl. 281v] Pesue Diogo Mexia de Magalhaens desta Villa o qual sendo ahi 

prezente depoes de Noteficado por mim escrivaõ declarou não tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace 

[fl. 282] Arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaso de cham atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ devezaõ e com digo medeçaõ confrontaçaõ e devizam della, 

e logo mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

[fl. 282v] Delle do digo mediçaõ do ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o 

foro competente o que fizeraõ pella maneira seguinte = Intesta o ditto pedaço 

de chaõ pella banda do Norte com Rocio do Cardal e por ahi tem nove varas = 

Intesta da banda do Nascente com quintal Prazo  do concelho que pesue 

Thereza Gomes viuva desta Villa e por ahi tem seis varas e tres palmos digo 

tres quartas = Intesta da banda do Sul com quintal prazo do mesmo Infeteuta e 

por ahi tem nove varas escaças = Intesta da banda 

[fl. 283] Da banda do Poente com o forno da fogaça e serventia da Escada do 

mesmo forno e por ahi tem sinco varas e tres quartas e corta em viagem do 

ditto forno por ao ditto Rocio ficando na frontaria distante o mesmo Prazo do 

ultimo degrao da escada do ditto forno huma vara e hum palmo todas de medir 

pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

oitenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçaõ e devizaõ e arbitramen 

[fl. 283v] E arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias, 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ devizam e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo 

e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste 
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Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho 

[fl. 284] Ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaço de cham de 

que se trata, e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

oitenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderá vender 

trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da 

mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de 

cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto pedaço em deversos pesuidores e chegando com efeito a deve 

[fl. 284v] Com efetito a devedirse ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e 

que nesa forma se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por 

qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprice asim e da maneira que em elle se 

[fl. 285] Em elle se comtem e asinou com o ditto infiteuta dittos Procurador do 

Concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Diogo Mexia de Magalhaens e Lemos // Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes 

// Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma proçaõ das cazas da vivenda do capitam  

[fl. 285v] Do Cappitam Mor desta Villa Vicente Godinho Leitam citas a Ponte 

Pedrinha desta Villa a qual pesue o Referido Capitam Mor da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de duzentos reis para o 

concelho // ------------------------------------------------------------------------------------- 200 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis annos 

nesta Villa de Pombal e sitio da Ponte Pedrinha da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mês 

[fl. 286] Dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador do Concelho desta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta 
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comarca a huma porçaõ de cazas da vivenda de Vicente Godinho Leitam 

Capitaõ Mor desta Villa que estaõ citas a Ponte Pedrinha da mesma Villa que 

pesue o Referido capitam Mor o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado 

por mim escrivam da mesma villa, e asim maes hum pedaso de cham que esta 

sito 

[fl. 286v] Sito na Rua das Nogueiras da mesma Villa pertencente ao mesmo 

Infiteuta o qual sendo ahi prezente depoes de Notificado por mim escrivam 

declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado a ditta porçaõ de 

cazas e pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor 

o Juramento dos Santos Evangelhos para que de 

[fl. 287] Para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo da ditta porçaõ de cazas e pedaço de cham atendido o 

estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam da ditta porçaõ de cazas e pedaço de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeram pella maneira seguinte = Intesta 

[fl. 287v] Intesta a ditta porçam de casas pella banda do Poente com a Rua 

chamada das Estalagens e por ahi tem nove varas e meia de que sam ao longo 

da Parede das dittas cazas sinco varas e huma quarta, e as quatro quarta he o 

vam da escada e serventia das mesmas cazas e logradouro que fica na 

frontaria dellas, e cortando dahi em volta do Norte para o Nascente athe chegar 

ao quintal das mesmas cazas donde Intesta com a Rua que vai para a Ponte 

Pedrinha e Rua das Nogueiras e tem por ahi vinte e tres varas e meia. Intestam  

[fl. 288] Intestam pella banda do Sul com as maes cazas do mesmo Infiteuta e 

tem por ahi dezaceis varas e tres quartas todas de medir pano = e Intesta o 

ditto pedaço de chan que esta na Rua das Nogueiras pella banda do Sul com 

quintal do mesmo Infiteuta seo proprio e por ahi tem seis varas; Intesta pella 

banda do Nascente com a Rua das Nogueiras e tem por ahi quatro varas, 

Intesta pella banda do Norte com serventia que vai dan Rua das Nogueiras 

para as cazas de Simam 
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[fl. 288v] De Simaõ Rodrigues Pereira e de Madalena de Souza e tem por ahi 

seis varas. Intesta da banda do Poente com Prazo do concelho que pessue 

Simaõ Rodrigues Pereira da villa e tem por ahi tres varas todas de medir pano 

e consta toda a ditta porçaõ de cazas de quatro cazas e sua baranda e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em duzentos reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezaõ 

e arbitramento 

[fl. 289] E arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias, e 

pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a esta mediçaõ confrontaçaõ 

e novo ar digo confrontaçaõ devezam e novo arbitramento do foro tudo por 

bem firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto Infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta 

[fl. 289v] Desta Villa por dereito senhorio da ditta porçaõ de cazas e pedaço de 

cham de que se trata, e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de duzentos reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar a ditta porçaõ de cazas e pedaço de 

cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum Real de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia deveder o 

[fl. 290] Deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito 

a devedir se o separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto, e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa 

forma se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e man 

[fl. 290v] E mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta dittos Procurador do Concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Vicente Godinho Leitam // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma 

[fl. 291] De huma caza terreira e serventia que esta no sitio do Rocio do Cardal 

desta Villa que pesue o Padre Joze de Santo Antonio da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de oitenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rocio do Cardal da mesma aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para 

[fl. 291v] Para reformar os aforamentos dos Prazos dos conselhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador 

dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a huma caza terreira 

com sua serventia separada que estam no mesmo Rocio o qual pesue o Padre 

Joze de Santo Antoneo desta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

noteficado por mim 

[fl. 292] Por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado a ditta caza terreira e sua serventia separada e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo delle arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louva 

[fl. 292v] Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo da ditta caza e sua serventia atendido o estado 

rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa e fezecem medeçaõ e confrontaçaõ, e 

devezam della e logo mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem a ditta caza e sua serventia e lhe 

[fl. 293] Serventia e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte; Partea ditta serventia da banda do Sul com quintal Prazo do 

concelho que pesue Jozefa Maria Serram e tem por ahi quatro varas e hum 

palmo; Parte da banda do Nascente com cazas proprias do mesmo Infiteuta e 

tem por ahi seis varas e meia escaças. Intesta pella banda do Norte com cazas 
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do mesmo Infiteuta suas proprias e por ahi tem quatro varas e hum palmo. 

Intesta 

[fl. 293v] Intesta da banda do Poente com Rocio do Cardal e por ahi tem seis 

varas e meia escaças todas de medir pano e consta a ditta propriedade de 

huma cazinha terreira e sua serventia separada e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em oitenta reis cada anno e foi por elles 

ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e arbitramento do foro 

bem e na verdade segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido 

[fl. 294] Recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do 

Tombo dice havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e novo arbitramento 

do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto 

Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das 

caza e sua serventia separada de que se trata e se obrigava a pagar ao ditto 

concelho o ditto foro fateorim 

[fl. 294v] Fatiorim de oitenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e 

naõ podera vender trocar nem escambar a ditta caza e sua serventia sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço dela de cada des reis hum Rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito 

[fl. 295] Feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereeto e com as mais condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si em nome de seos 

subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprice asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta ditto Procurador do concelho e das Terças 

[fl. 295v] E das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Joze de Santo Antonio // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ 

Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------------------- 

Termo 
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Mediçaõ e confrontação de hum pedasso de cham com suas oliveiras que esta 

no citio do bate sollas limite desta Villa que pesue o Cappitam Agostinho 

Antonio da Villa de Porto de Mos cuja propriedade se lhe empra 

[fl. 296] Se lhe emprazou com o foro fatiorim de mil e sincoenta reis para o 

concelho // -- 1050 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e sette centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e sitio do bate sollas aonde veio o Doutor Afonço 

da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador 

dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de cham 

com suas oliveiras que estam no mês 

[fl. 296v]  Estam no mesmo sitio do bate sollas que pesue o Capitam Agostinho 

Antoneo da Villa de Porto de Mos o qual sendo ahi prezente depoes de 

Noteficado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaço de cham com as suas oliveiras, e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho 

[fl. 297] Do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo do ditto pedaço de cham e suas oliveiras atendido o estado rendemento 

e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte = Parte o ditto pedaço de cham pella banda do Norte com 

estrada que vai do 

[fl. 297v] Que vai do Porto quente para os chamos e por ahi tem cento e 

secenta e tres varas e dahi virando pella banda do Sul donde faz hum recanto 

parte com terra da capella de Dona Catharina Maria Loubo de Souza, e com 

terra e olival do mesmo Infiteuta e por ahi tem trezentos e vinte e sette varas e 
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dahi virando pello Poente estrada que vem do cazal do Barco para os chamos 

por onde o mesmo Prazo mete chave e faz bico por longado em volta ao longo 

da mesma Estrada athe nella fechar aonde principeou esta medicaõ tem por 

ahi 

[fl. 298] Por ahi trezentas e oitenta varas e meia todas de medir pano e por esta 

parte intesta a ditta chave com terra do Doutor Jacinto da Costa de 

Vasconcelos da Villa de Soure e consta a ditta propriedade de hum pedaco de 

cham com suas oliveiras e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em mil e sincoenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito 

esta mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinham o que 

[fl. 298v] O que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ mediçaõ digo confrontaçaõ e devezam e novo 

arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprice e que 

o ditto Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo 

prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta villa por dereito 

senhorio do ditto pedaço de cham com suas oliveiras de que se trata e se 

obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de mil e sincoenta 

reis em cada anno por 

[fl. 299] Por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar o ditto pedaço de cham com as suas oliveiras sem licença da 

camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preco delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se 

poderia deveder o ditto Prazo em deverços pesuidores e chegando com efeito 

a devedir se ou separarce por r ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas 

[fl. 299v] Costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se 

obrigava per si e em nome dos seos sussessores que por qualquer titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprice asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do 
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concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o escrevi 

[fl. 300] O escrevi // Doutor Silva // Agostinho Antonio da Matta digo Antonio e 

Mendonca // Joze Dias Ferreira  Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira 

// Luis Bernardes // -------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta cito no outeiro das 

Maias desta Villa que pesue Gregorio da Matta Ferras da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de sincoenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 50 

Aos dezoito dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e citio 

[fl. 300v] E citio do oiteiro dos Maias da mesma aonde veio o Doutor Afonço da 

Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade 

para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaco de cham que 

esta sito no mesmo oiteiro das Maias o qual pesue Gregorio da Mata Ferras 

desta Villa o qual 

[fl. 301] O qual sendo ahi prezente depoes de notificado por mim escrivaõ 

declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto cazas 

pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em 

camara o foro 

[fl. 301v] O foro anual com que pode ficar o Prazo do ditto pedaço de cham 

atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos dittos Louvados medicem 

confrontacem e devedicem o ditto pedaso de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fizeraõ pella maneira seguinte. Intestaa o ditto pedaço de 
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cham pella banda do Nascente com o Rocio de Santo Amaro parte pella banda 

do Poente e Norte 

[fl. 302] E Norte com cham proprio do mesmo Infiteuta, parte da banda do Sul 

com Dona Maria Madalena viuva de Francisco Agostinho desta Villa e com o 

Doutor Jacinto da Costa de Vasconcelos da Villa de Soure e tem de comprido 

cento e trinta e tres varas e de largo da parte debaixo des varas e na parte de 

sima tem duas varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em sincoenta reis cada anno e foi por elles 

ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizam e arbitramento do foro 

[fl. 302v] Foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento 

dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor 

Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam 

e novo arbitramento de foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho 

[fl. 303] Concelho o ditto foro Fateorim de sincoenta reis cada anno por dia de 

Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço 

de cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum real de Laudemio e 

que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto prazo em deversos 

pesuidores e chegando com efeito a devederse ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o 

dereto e com as maes condesoens e obri 

[fl. 303v] Condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e 

que nesa forma se obrigava per si e em nome dos seos subsesores que por 

qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor 
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[fl. 304] Dotor Silva // Gregorio da Matta Ferras // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de terra de Almoenha que esta no citio 

do Travaço limite desta Villa que pesue o Reverendo Valentim Alexandre da 

Cunha Beneficiado da colegiada de Sam Martinho desta mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de trinta reis para o concelho 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

[fl. 304v] Seis annos nesta Villa de Pombal, e sitio do Travaso de N digo 

Travaso limite da mesma aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de de terra de Almoenha que 

esta no mesmo sitio do Travaço limite da mesma Villa que pesue o Reverendo 

Padre Valentim A 

[fl. 305] Valentim Alexandre da Cunha Benefeciado da colegiada de Sam 

Martinho digo de Sam Martinho desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

depoes de Noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria 

pagar ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados digo a pagar 

de agora por em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de terra de Almoinha e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

[fl. 305v] Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham 

atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ 

[fl. 306] Confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados 

medicem confrontacem devedicem o ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o 
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foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte // Intesta o ditto pedaço 

de terra pella banda do Poente com estrada que vai para Flandes eh digo 

Flandess e por ahi tem trinta e sinco varas e meia, e da banda do Norte donde 

parte com com a mesma estrada por ahi tem treze varas e do Nascente donde 

parte com almoinha com almoenha do mesmo Infiteuta por ahi tem trinta e 

sinco varas e meia e da banda do Sul 

[fl. 306v] Do Sul por onde parte com a sobreditta estrada por ahi tem tres varas 

todas de medir pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da dita 

propriedade em trinta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ divizaõ e novo arbitramento do foro tudo por 

bem fir 

[fl. 307] E valiozo e mandou se comprice e que o ditto Infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta villa por dereto senhorio do pedaço de terra de 

que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

trinta reis em cada hum anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia 

vender trocar nem escambar o ditto pedaso de terra sem licença da camara da 

mesma Villa e sendolhe com 

[fl. 307v] E sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de 

cada des reis hum real de Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e segando com efeito a devedir 

se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o dereto e com as maes condesoens e 

obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se 

obrigava per 

[fl. 308] Se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer 

Titulo entrarem na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença que mandou se 

comprise asim e da maneira que em ella se comtem e asinou com o ditto 

infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 
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Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Va 

[fl. 308v] Silva // Padre Valentim Alexandre da Cunha // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de Almoinha sita no Travaso limite 

desta Villa que pesue o Reverendo Frei Manoel da Fonceca Beneficiado na 

Colegiada de Sam Martinho desta mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de cem reis para o concelho // ------------------- 100 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e setecentos e 

[fl. 309] Centos e quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e sitio do 

Travaço limite desta Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço 

[fl. 309v] Pedaso de Almoinha cita no Travaso limite da mesma Villa que pesue 

o Reverendo Frei Manoel da Fonceca Benefeciado na Colegiada de Sam 

Martinho desta ditta Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por 

mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao dito 

pedaço de Almoenha e aprezentou para Louvado pella sua parte 

[fl. 310] Parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo 

dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de Almoinha atendido o estado rendimento e utilidade que que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

[fl. 310v] Foi aforada pella camara desta Villa, e fezecem mediçaõ confrontaçaõ 

e divizaõ della e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e 

devedisem o ditto pedaço de Almoinha e lhe arbitracem o foro competente o 

que fezeram pella maneira seguinte = Intesta do ditto pedaço de Amoinha pela 
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banda do Norte e Sul com o mesmo Infiteuta e do Nascente e poente com a 

estrada e tem de comprido noventa 

[fl. 311] Noventa e quatro varas e meia e tem de largo duas varas em toda a 

parte todas de medir pano e pellos dittos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em cem reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

mediçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinham o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse 

havia a ditta mediçaõ e  com 

[fl. 311v] Mediçaõ e confrontaçaõ devizam e novo arbitramento do foro tudo 

bem firme e valiozo mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo reconhecimento deste foro digo Tombo 

e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta 

Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de Almoinha de que se trata e se 

obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de cem reis cada 

anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia 

[fl. 312] Poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaso de Almoinha sem 

licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço della de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia devidir o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedirse ou separarse por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereeto, e com 

as maes condesoens e obrigasoens 

[fl. 312v] E obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa 

forma se obrigava per si e em nome de seos pes digo de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou 

se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os re 

[fl. 313] E com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Frei Manoel da 

Fonceca // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // 

Luis Bernardes // ---------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 
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Mediçaõ e confrontação de huma terra que esta no citio da Crus do Serralheiro 

limite desta Villa que pesue hoje Joaõ da Fonceca de Azevedo Botecario desta 

mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de 

seiscentos reis para o concelho // ---- 600 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e sitio cha 

[fl. 313v] E sitio chamado da crus do Serralheiro limite desta Villa aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca, e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos contratadores actoaes das Tersas desta comarca a huma terra 

que esta 

[fl. 314] Que esta no sitio da Crus do Serralheiro limite desta mesma Villa que 

pesue Joaõ da Fonceca de Azevedo Botecario desta villa o qual sendo ahi 

prezente depoes de Noteficado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado a ditta terra e aprezentou para Louvado pella sua 

parte a Luis Bernardes desta mesma villa o qual sendo ahi prezente lhe 

[fl. 314v] Prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo da ditta terra atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ, e devizam della e logo mandou aos dittos 

[fl. 315] Ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem a ditta terra e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira seguinte = Parte a 

ditta terra pella banda do norte com olival de Diogo de Oliveira Mascaranhas da 

mesma Villa e com Estrada Real que vai de Pombal para Leiria e por ahi tem 

trinta e huma varas = Parte da banda do Poente com fazenda da capella que 

admenistra o mesmo Infeteuta e por ahi tem noventa e oito varas = Parte da 

banda 

[fl. 315v] Da banda do Sul com o capitaõ Mor Vicente Godinho Leitam, e por ahi 

tem quinze varas = Parte da banda do Nascente com olival de Gregorio da 
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Mota Ferras da mesma Villa e por ahi tem cento e quinze varas todas de medir 

pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

seiscentos reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

consciencias e pello Juramento 

[fl. 316] Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto 

pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo 

e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fezece reconhecimento neste 

Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho 

desta Villa por dereto senhorio da terra de que se trata e se obrigava a pagar 

ao mesmo 

[fl. 316v] Concelho o ditto foro fateorim de seiscentos reis em cada anno por dia 

de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar a ditta terra 

sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preso della de cada des reis hum Rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia devedar o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito ficaria 

logo devoluto ao com 

[fl. 317] Devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o direto e com 

as mais condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

entrarem na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprice 

asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o ditto Ministr digo e 

asinou com o 

[fl. 317v] Com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira que o escrevi // Doutor 

Silva // Joaõ de Mendonça e Azevedo // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes 

// Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que esta no citio do Arnado 

desta Villa que pesue Antoneo 
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[fl. 318] Antonio da Fonceca da Fonceca de Mancellos da mesma Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o fo fateorim de mil e trezentos reis para o 

concelho // ----------------------------------------------------------------------------------- 1300 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste citio do Arnado desta Villa de Pombal aonde veio o Doutor Afonço 

da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Mages 

[fl. 318v] De sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta mesma Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças da 

mesma comarca a hum pedaso de chaõ que esta no mesmo citio do Arnado 

desta Villa que pesue 

[fl. 319] Pesue Antonio da Fonceca de Mancelos desta ditta Villa cujo pedaco 

de cham eram does Prazos o qual sendo ahi prezente depoes de Notificado por 

mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto 

pedaso de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

desta mesma 

[fl. 319v] Mesma Villa e o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrase com 

Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em 

camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaso de cham 

atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara 

[fl. 320] Camara desta Villa e logo mandou aos ditos Louvados medecem 

confrontacem e devedicem o ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fizeraõ pella maneira seguinte = Intesta o ditto pedaço de 

cham pella banda do Norte com Estrada Rial que vai da mesma Villa para a 

Ponte nova e tem por ahi trinta e nove varas e dois palmos = Intesta da banda 

do Nascente com 

[fl. 320v] Do Nascente com o Rocio do Arnado e tem por ahi cento e vinte e 

sette varas e hum palmo e meio = Intesta da banda do Sul com estrada que vai 

para a Fonte do Inporram por onde faz chave e vira para dentro em volta por 

onde Intesta com Terra Prazo da comenda que pesue Maria da Cunha viuva de 
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Antonio Mendes desta Villa e tem por esta parte treze varas e quatro palmos = 

Intesta da banda do Po 

[fl. 321] Da banda do Poente com fazenda Prazo da mesma comenda que 

pesue o Padre Inocencio dos Santos morador em Lisboa e tambem com 

fazenda egoal mente Prazo da mesma comenda que pesue Diogo de Oliveira 

Mascaranhas desta Villa e tem por ahi cento e trinta e huma varas e quatro 

palmos todas de medir pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da 

ditta propriedade em mil e trezentos reis 

[fl. 321v] Reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçaõ e divizam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 

medeçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem 

firme e valeozo e mandou se comprise e que 

[fl. 322] O ditto Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do pedaco de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao 

mesmo concelho o ditto foro Fateorim de mil e trezentos reis em cada anno por 

dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto 

pedaso de cham sem licença da camara da mesma 

[fl. 322v] Camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preso delle de cada des reis hum Real de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereito e com as 

maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamen 

[fl. 323] Aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em 

nome de seos sucessores que por qualquer Titulo entrarem na pose da ditta 

propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que 

julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças 

e com os referidos Louvados e eu 
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[fl. 323v] Eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo 

que o escrevi // Doutor Silva // Antonio da Fonceca de Mancellos // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocado de chaõ que foi de Antonio Gomes 

Croado sita na Rua que vai da Rua das Nogueiras para Sam Lourenço desta 

Villa 

[fl. 324] Que pesue Antonio Gomes o Velho da mesma Villa cuja propriedade 

se lhe emprazou com o foro Fatiorim de vinte e sinco reis para o concelho //  25 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vai da Rua das Nogueiras para a 

Irmida de Sam Lourenço da mesma Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade 

[fl. 324v] Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

bocado de cham sito na rua que vai da Rua das Nogueiras para Sam Lourenço 

o qual foi de Antonio Gomes Croado e de prezente o pesue Antonio Gomes o 

Velho 

[fl. 325] O Velho o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim 

escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto 

bocado de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

[fl. 325v] Com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de 

cham atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha 

em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confronta 

[fl. 326] Confrontacem e devedicem o ditto bocado de cham e lhe arbitracem o 

foro competente o que fezeram pella maneira seguinte Intesta o ditto bocado 
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de cham pela banda do Sul com a Rua das Nogueiras que vai para a Irmida de 

Sam Lourenço e por ahi tem a serventia e largura de tres varas e meia 

esforçadas = Intesta pella banda do Poente com Prazo do concelho que pesue 

Baltazar dos Reis e por ahi tem sete varas e hum palmo = Intesta da banda do 

[fl. 326v] Da banda do Norte com Fazenda que foi de Antonio Gomes Croado 

foreira ao concelho que hoje pesue Joze Serraõ de Carvalho e por ahi tem tres 

varas e huma quarta e da banda do Nascente intesta com o mesmo Prazo do 

ditto Joze Serraõ de Carvalho e por ahi tem seis varas e quatro palmos todas 

de medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em vinte e sinco reis cada anno, e foi por elles ditto tinhaõ feito 

esta medeçaõ confrontaçaõ devizaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Dou 

[fl. 327] Ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ e devizam e novo arbitramento de foro tudo por bem firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do bocado de cham e se obrigava a 

pagar ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de vinte e sinco reis em cada 

anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

o ditto bocado de chaõ sem licença da camara da mesma 

[fl. 327v] Da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preço delle de cada des reis hum rial de Laudemio, e que em nenhum tempo se 

poderia deveder o dito Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa 

forma se obrigava per si e em nome dos seos subsessores que por qualquer 

Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

[fl. 328] Elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste 
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Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Antonio Gomes // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham em que esta princepiada 

huma caza sito entre a Igreja de Santo Antonio e o Monte 

[fl. 328v] E o Monte do Castello que pesue Maria de Brito molher de Joam 

Ferreira de Carvalho oficial de canteiro desta villa cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro Fatiorim de secenta reis para o concelho // ------------ 60 

Aos vinte e hum dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Monte do Castello da mesma aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomiado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer 

[fl. 329] E fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurado dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaco de cham em que esta principeada huma caza sita entre a Irmida de 

Santo Antonio e o Monte do Castello da mesma Villa que pesue  Maria de Britto 

molher de Joaõ Ferreira de Carvalho oficial de canteiro desta ditta villa a qual 

sendo ahi prezente depoes de Noteficada por mim escrivam declarou naõ tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao conce 

[fl. 329v] Ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaço de cham em que a referida caza esta principeada e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa 

ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho do concelho se elegeo em camara o foro 

anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado 

rendimento e utilidade que 

[fl. 330] Que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fizeram pella 

maneira seguinte = Intesta o ditto pedaço de cham pella banda do Norte com 
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estrada que vai da Villa para Sam Lourenco e por ahi tem dezacete varas e 

huma quarta = Intesta pella banda do Poente com caminho que vai da ditta 

Estrada para os chamos e por ahi tem dezoito varas Intesta 

[fl. 330v] Intesta pella banda do Sul e nascente com o Monte do Castello e por 

ahi tem cordeando em volta quarenta e duas varas todas de medir pano e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em secenta 

reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devizam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e 

pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinham o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ 

[fl. 331] Mediçaõ confrontaçaõ e devizam e novo arbitramento do foro tudo por 

bem firme e valeozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

Fateorim de secenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de chaõ sem licença da 

camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

[fl. 331v] Pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis hum rial de 

Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a deveder se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereito e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em nome de 

seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade 

[fl. 332] Propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este 

termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprice asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com os dittos Procurador do concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e por naõ saber a Infiteuta escrever 

asinou a seu rogo Joze Ferreira da Cunha escrivam dos orfaos desta villa e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // a rogo da sobredita Joze Ferreira da Cunha // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

[fl. 332v] Luis Bernardes // ---------------------------------------------------------------------- 
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Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham em que esta huma corte sito 

em a rua que vem dos chamos para esta villa encostado ao Monte de Santo 

Amaro da mesma que pesue Luis Gomes oficial de çapateiro desta ditta villa 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de quarenta reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Aos vinte e dois dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Rua que vem dos chamos para a mesma Villa 

aonde veio o Doutor A 

[fl. 333] O Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado 

pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de 

Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de chaõ aonde esta huma corte na Rua que vem dos 

chamos para esta Villa emcostada ao Monte de Santo Amaro que pesue 

[fl. 333v] Pesue oficial de çapateiro desta mesma Villa o qual sendo ahi 

prezente depoes de noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio 

dos Louvados for arbitrado ao pedaço de cham e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

[fl. 334] Que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado 

que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anoal com que podia 

ficar o Prazo do ditto pedaco de cham atendido o estado rendemento, e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ della e logo mandou aos 

dittos Louvados medecem confrontacem e devedecem o ditto pedaso de cham 

[fl. 334v] De cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte = Intesta o dito pedaço de cham pella banda do Norte com a 

mesma Rua e por ahi tem sette varas e meia = Intesta da banda do Poente 

com carreiro que vai para a Irmida do mesmo Santo, e tem por ahi tres varas e 

huma quarta = Intesta da banda do Sul com o mesmo Monte e por ahi sete 

varas e meia. Intesta da banda do Nascente com o mesmo Monte e por ahi tem 
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[fl. 335] Tem tres varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta reis cada anno e foi por elles 

ditto tinhaõ feito esta medeçaõ, confrontaçaõ, devezam e arbitramento do foro 

bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis 

do Tombo disse havia a ditta mediçaõ com 

[fl. 335v] Mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por 

bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaso de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

Fateorim de quarenta reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista 

[fl. 336] Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de 

cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que 

em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as 

maes condesoens e obrigasoens costumadas 

[fl. 336v] Costumadas nos aforamentos perpetuos, e que nesa forma se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

entrarem na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprice asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o ditto infiteuta dittos Procurador 

do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Fran 

[fl. 337] Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que 

o escrevi // Doutor Silva // de Luis Gomes uma crus // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocadinho de cham em que esta huma corte e 

muntureira sito sito na Travessa que vem da Rua do Cardal desta Villa para o 

Rio que pesue Anna Maria solteira da mesma Villa cuja propriedade se lhe 

emprazou 

[fl. 337v] Emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o concelho // -------- 20 
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Aos vinte e dois dias do mes de Março de mil e sette centos e quarenta e seis 

annos nesta Villa de Pombal e Travesa que vem do Cardal para o Rio da 

mesma Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e 

Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos 

dos Prazos dos conselhos da mesma comarca e fazer novos Tombos 

[fl. 338] Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do conselho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum bocado de cham em 

que esta huma corte, muntoreirasito na Travessa que vem da Rua do Cardal 

para o Rio desta Villa que pessue Anna Maria solteira da mesma Villa a qual 

sendo ahi prezente depoes de noteficada por mim escrivam declarou naõ 

[fl. 338v] Naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto bocado de 

cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta ditta 

Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo na camara o foro anual com 

[fl. 339] Anoal com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de cham atendido o 

estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem e confrontacem e 

devedecem o ditto bocado de cham, e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeraõ pella maneira seguinte = Intesta o ditto bocado de cham 

[fl. 339v] De cham pella banda do Sul com quintal das cazas de dona Maria 

Coutinho que he Prazo do concelho e tem por ahi sete varas e huma quarta. 

Intesta da banda do Poente com o Rio e por ahi tem tres varas e uma quarta. 

Intesta com a ditta Travesa e por ahi tem sete varas e huma quarta. Intesta da 

banda do Nascente com a mesma Rua por ahi tem vara e meia esforçadas das 

digo esforçada todas de medir pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o 

foro da ditta propriedade em 

[fl. 340] Em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 
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mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento do foro tudo por bem firme 

e valiozo e mandou se comprise e que a ditta infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo a mesma 

[fl. 340v] A mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao conselho desta 

Villa por dereito senhorio do ditto bocado de cham de que se trata e se 

obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de vinte reis em 

cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar o ditto bocado de cham sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis 

hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se pode 

[fl. 341] Tempo se poderia dividir o ditto Prazo em deversos pesuidores, e 

chegando com efeito a dividir se ou separar se por ece mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e com as 

mesmas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e 

que nesa forma se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por 

qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que jul 

[fl. 341v] Que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com os dittos Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e por naõ saber escrever a Infiteuta 

asinou a seu rogo Joze Ferreira da Cunha escrivam dos orfaos desta mesma 

Villa e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo 

que o escrevi // Doutor Silva // a rogo da sobreditta Joz Ferreira da Cunha // 

Joze Dias Ferreira 

[fl. 342] Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocado de cham que foi de Pedro Lopes 

Regalo sito na Rua que vai da Rua das Nogueiras para a Irmida de Sam 

Lourenço o qual pesue hoje Baltazar dos Reis Alfaiatae desta Villa cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o concelho 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Aos vinte e dois dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos 



 311

[fl. 342v] Annos nesta Villa de Pombal e Rua que vai das Nogueiras para a 

Irmida de Sam Lourenço da mesma Villa aonde veio o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para 

reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer 

novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal 

do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contrata 

[fl. 343] Dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum bocado 

de chaõ que foi de Pedro Lopes Regalo sito na Rua de Rua das Nogueiras 

para a Irmida de Sam Lourenço desta villa o qual pesue hoje Balthazar dos 

Reis Alfaiate da mesma Villa o qual sendo ahi prezente depoes de Notheficado 

por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em 

deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaso de cham e aprezentou para 

[fl. 343v] Para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo do ditto bocado de cham atendido o estado rendemento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta 

[fl. 344] Desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ devezam do ditto pedaço 

de chaõ e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ digo e devezam 

della e logo mandou aos dittos Louvados medecem confrontacem e 

devedecem o ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeram pella maneira seguinte = Intesta o ditto pedaço de cham pela banda do 

Sul com a mesma Rua e por ahi tem a serventia largueza de duas varas. 

Intesta pella banda do Poente com caza e cham de Antonio Gomes o velho e 

por ahi tem oito 

[fl. 344v] Oito varas. Intesta da banda do Norte com Fazenda do mesmo 

Infiteuta e por ahi tem duas varas e hum palmo. Intesta pela banda do 

Nascente com prazo do concelho que de prezente prezente pesue Antoneo 

Gomes o velho e pelos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ devizam e arbitramento do foro bem e na verdade 
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segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido 

[fl. 345] Recebido tinham o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do 

Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento 

do foro tudo por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto 

infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do 

ditto pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo conce 

[fl. 345v] Concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada anno por dia de 

Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaso 

de cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella 

mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que 

em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com 

[fl. 346] E chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito 

fecaria logo devolutto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereto e 

com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em nome de seos 

sussessores que por qualquer Titulo entrarem na posse da ditta propriedade e 

de tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fa 

[fl. 346v] Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Baltazar dos Reis // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ 

Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // -------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 

[fl. 347] E confrontaçaõ de humas cazas de sobrado com sua testada de quintal 

pella banda de tras que estam sitas na Rua das Nogueiras no Largo da Ponte 

Pedrinha desta villa que pesue o Doutor Agostinho de Barros Machado 

advogado em Lisboa cuja propriedade se lhe emprazou com o foro Fatiorim de 

cento e quarenta reis para o concelho e asistio a ditta medicaõ por seu 

Procurador Bernardo Pereira Machado desta mesma Villa // -------------------- 140 
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Aos vinte e quatro dias do mes de Março de mil 

[fl. 347v]  De mil e setecentos e quarenta e seis annos nesta Villa de Pombal e 

Rua das Nogueiras no Largo da Ponte Pedrinha da mesma villa aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca, e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta 

[fl. 348] Ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a humas cazas de sobrado com sua 

testada de quintal pella banda de tras que estam sitas na Rua das Nogueiras e 

Largo da Ponte Pedrinha desta ditta Villa as quaes pesue o Doutor Agostinho 

de Barros Machado Advogado em a corte e cidade de Lisboa e sendo ahi 

prezente seu Procurador Bernardo Pereira Machado morador nesta ditta 

depoes de no 

[fl. 348v] Depoes de noteficado por mim escrivam declarou que em virtude da 

Procuraçaõ que tinha do referido Infiteuta naõ tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado as dittas cazas e quintal de seu constituonte e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta ditta Villa o qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento 

[fl. 349] O Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte digo arbitrace com 

Manoel da Cunha carpinteiro Louvado que pello Procurador do concelho da 

mesma foi eleito pello actoal que se tinha Eleito em camara ser Pai do 

Procurador do mesmo Efiteuta pello qual digo Infiteuta ao qual Louvado elle 

Provedor lhe deo tambem o Juramento dos Santos Evangelhos para que de 

[fl. 349v] Para que debaixo delle fezece arbitrio com outro Louvado o foro anual 

com que podea ficar o Prazo das dittas cazas atendido o estado rendimento e 

otilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem medeçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo 

mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem, e devedicem as dittas 

cazas e quintal e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

[fl. 350] Fizeram pella maneira seguinte = Intestam as dittas cazas pella banda 

do Poente com a ditta Rua e Largo e tem por ahi seis varas = Intestam pella 
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banda do Norte com cazas e quintal do mesmo Infiteuta que sam capela e tem 

por ahi vinte varas = Intestam da banda do Nascente com o Ribeiro que vem 

para a Ponte Pedrinha e tem por ahi seis varas = Intestam para a banda do Sul 

com cazas proprias e quintal do mesmo Infiteuta e tem 

[fl. 350v] E tem por ahi vinte varas todas de medir pano, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e quarenta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confron 

[fl. 351] Mediçaõ e confrontaçaõ e devezaõ e novo arbitramento do foro tudo 

por bem firme e valiozo e mandou se comprise e que o Procurador do ditto 

infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia digo que em nome de seu constetuinte reconhecia 

ao concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e quintal de que se trata 

e se obrigava a pagar ao mesmo com 

[fl. 351v] Mesmo concelho o ditto foro fateorim de cento e quarenta reis em 

cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar as dittas cazas e quintal sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis 

hum Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com 

[fl. 352] Chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito 

ficaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereito e 

com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em nome de seos sucessores 

que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo 

mandou elle Doutor Prove 

[fl. 352v] Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o Procurador do ditto Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e 

com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Bernardo Pereira 

Machado  Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ 
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[fl. 353] Sebastiam Gomes // Manuel da Cunha   Luis Bernardes // ----------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ que esta sito junto a Ponte Pe 

digo junto a Estrada que vai da Ponte Pedrinha para Coembra que pesue o 

Doutor Agostinho de Barros Machado Letrado em Lisboa cuja propriedade se 

lhe emprazou com o foro Fatiorim de quarenta reis para o concelho // --------- 40 

Aos vinte e sinco dias do mes de Março de mil e sete 

[fl. 353v] E sete centos e quarenta e seis annos neste citio da Estrada que vai 

da Ponte Pedrinha para a cidade de Coimbra aonde veio o Doutor Afonço da 

Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade 

para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca, e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de cham que 

esta cito junto a Estrada que vai da Ponte Pedrinha pra Coimbra que pesue o 

Doutor 

[fl. 354] Doutor Agostinho de Barros Machado Letrado asistente em Lisboa, e 

sendo prezente seu Procurador Bernardo Pereira Machado desta mesma Villa 

depois de notheficado por mim escrivam declarou que elle em nome de seu 

constetuinte naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho 

desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de 

cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa o qual sendo prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo delle 

[fl. 354v] Delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de cham atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaso de cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira seguinte = Parte o 

dito pedasso de cham pella 

[fl. 355] Pella banda do Sul com cham do concelho que pessue Manoel da Crus 

de Fegueiredo, e tem por ahi duas varas e do Nascente com a ditta Estrada, e 
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tem por ahi oitenta varas e as mesmas tem do Poente por onde parte com a 

Vargea das Bodas que he foreira a comenda desta Villa e do norte finda em 

aguilham pella mesma Estrada, e misteca com a mesma terra da vargia do 

Infeteuta prazo da mesma comenda cujas varas todas sam de medir pano e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta 

reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta me 

[fl. 355v] Esta midiçaõ e confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e 

na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis 

do Tombo dise havia a dita midiçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento 

do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o Procurador 

do ditto Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo, e sendo o mesmo 

prezente foi por elle ditto que elle em nome do ditto seu constituinte reconhecia 

ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedasso de cham de que se 

trata e se obri 

[fl. 356] Trata e obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

quarenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia 

vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da 

ditta Villa, e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de 

cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e conçolidado o dominio 

[fl. 356v] O dominio util com o dereto, e que nesa forma e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o Procurador do Infiteuta dittos 

Procurador do concelho e das Terças e com 

[fl. 357] E com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Bernardo Pereira 

Machado // Sebastiaõ Gomes //  

Termo 
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Mediçaõ e confrontação de hum pedasso de cham que foi Estrada que esta 

sitto junto ao Lugar da Aldeia aos Redondos termo da Villa de Pombal que 

pesue Domingos Gomes lavrador do ditto lugar cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de oitenta reis para o concelho // ----------------- 80 

Aos vinte 

[fl. 357v] Aos vinte e quatro dias do mes de Março de mil e setecentos e 

quarenta e seis annos neste Lugar da Aldeia dos Redondos termo da Villa de 

Pombal aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e 

de Sebastiam Gomes Procurador dos com 

[fl. 358] Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum pedaço de cham que estrada que esta cito junto ao ditto Lugar da Aldeia 

dos Redondos que pesue Domingos Gomes Lavrador do mesmo lugar o qual 

sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaso de cham que foi 

Estrada, e aprezentou para Louvado pella sua parte 

[fl. 358v] Pella sua parte a Luis Bernardes desta ditta Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

do concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de cham atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam della e logo 

[fl. 359] Della e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e 

devezacem o ditto pedasso de cham e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeraõ pella maneira seguinte = Tem o ditto pedaço de cham de comprido 

quatro varas e de largo tres varas todas de medir pano e parte da banda do 

Poente com Estrada que vai do ditto lugar para Soure e parte da banda do 

Norte com a mesma Estrada, parte da banda do Nascente com vinha do 

mesmo Infiteuta, parte da banda do Sul com serventia que vai do ditto 
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[fl. 359v] Do ditto lugar para fazendas de Ereos no ditto cham se achaõ 

algumas sepas de vinha e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em oitenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor, e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e novo arbitramento do 

[fl. 360] Arbitramento do foro tudo por bem firme e valiozo, e mandou se 

comprise e que o Infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do ditto pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar 

ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de oitenta reis em cada anno por dia 

de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto 

pedasso de cham sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe 

concedida 

[fl. 360v] Concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada des reis 

hum rial de Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a divedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto e com as maes condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e 

em nome dos seos subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da 

ditta propriedade e de tudo 

[fl. 361] E de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por 

Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se 

comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e 

com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de Domingos Gomes 

huma crus // Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues 

Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 

[fl. 361v] E confrontação de hum bocado de cham que que foi Estrada dentro 

do Cazal de Fernaõ Joaõ termo desta Villa de Pombal que pesue Domingos 
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Gonsalves capateiro morador no mesmo Cazal cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o concelho // -------------------- 20 

Aos vinte e quatro dias do mes de Março de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos a Cazal de Fernaõ Joaõ termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Ma 

[fl. 362] Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos 

dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta 

Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a hum bocado de cham que foi Estrada que esta dentro no 

Cazal de Fernaõ Joaõ termo da Villa de Pombal o qual pesue Domingos 

Gonsalves çapateiro e morador no mesmo Cazal o qual sendo ahi prezente 

depoes de noteficado por mim 

[fl. 362v] Por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a 

Luis Bernardes da mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de 

[fl. 363] Pedaço de cham atendido o estado rendemento e utilidade que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa 

e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaso do cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fizeram pella maneira seguinte = Intesta o 

ditto bocado de cham da banda do Nascente e poente com 

[fl. 363v] Com o mesmo Infiteuta. Intesta da banda do Norte com a Estrada 

Intesta da banda do Sul com outro bocado de cham que he prazo do concelho 

que pesue Manoel Gonsalves lavrador do mesmo Cazal, e tem de comprido da 

banda do Norte para o Sul quinze varas esforçadas e de largo em todo elle 

duas varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro 

da ditta propriedade 
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[fl. 364] Propriedade em vinte reis cada anno e foi por eles ditto tinhaõ feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro 

tudo por bom firme e valiozo e man 

[fl. 364v] E valiozo e mandou se comprise e que o dito infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

Fateorim de vinte reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar 

[fl. 365] Escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da mesma 

Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle de cada des 

reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e conçolidado o 

dominio util com o dereto e com as maes condesoens e obrigasoens costu 

[fl. 365v] E obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa 

forma se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise 

asim e da maneira que em elle se comtem e declara e asinou com o infiteuta 

dittos Pro 

[fl. 366] Dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de Domingos Gonsalves uma crus // 

Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Luis Bernardes //Simaõ Rodrigues 

Pereira // --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaso de cham que foi Estrada que esta 

dentro do Cazal de Fernaõ Joam termo da Villa de Pombal que 
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[fl. 366v] De Pombal que pesue Manoel Gonsalves lavrador e morador no ditto 

Cazal cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o 

concelho // -------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Aos vinte e quatro dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste Cazal de Fernam Joaõ que he termo da Villa de Pombal aonde 

veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello 

Alva 

[fl. 367] Pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador dos contrata digo Procurador 

actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de cham que 

foi Estrada que esta dentro no Cazal de Fernam Joaõ termo da ditta Villa 

[fl. 367v] Villa de Pombal e que pesue Manoel Gonçalves Lavrador e morador 

no ditto Cazal o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim 

escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto 

pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

desta mesma 

[fl. 368] Mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Simaõ 

Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o 

foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaco de cham atendido o 

estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta 

[fl. 368v] Desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam della e logo 

mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedasso de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella 

maneira seguinte = Intesta o ditto pedasso de cham da banda do Norte com 

cham que tambem foi Estrada e he prazo do concelho que pesui Domingos 

Gonsalves çapateiro do mesmo 

[fl. 369] Do mesmo Cazal = Intesta da banda do Sul com regueiro = Intesta da 

banda do Nascente e Poente com cham do mesmo Infiteuta e tem da banda do 

Norte para o Sul em comprimento dezoito varas e hum palmo e de largo em 
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todo elle duas varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis cada anno e foi por elles ditto 

tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizam e arbitra 

[fl. 369v] Devizaõ e novo arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ devizam e arbitramento do foro tudo por bom firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o dito Infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo 

[fl. 370] E sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de cham de que se 

trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de vinte 

reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar 

nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da mesma Villa, 

e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle 

[fl. 370v] Delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo 

se poderia devidir o dito Prazo em diversos pesuidores e chegando com efeito 

a devedir se ou separar se por ece mesmo feito fecaria logo devuluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto e com as mais condesoens 

e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se 

obrigava per si e em nome de 

[fl. 371] Nome de seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem na posse 

da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo 

que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em 

elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho e das 

Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam 

da Provedoria e deste Tombo que o 

[fl. 371v] Que o escrevi // Doutor Silva // De Manoel Gonsalves huma crus // 

Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis 

Bernardes // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que serve de corte e Pateo 

das cazas que estam sitas no Lugar do Valle que pesue Antonio Joze Freire 
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homem que vive de suas Fazendas e morador no ditto Lugar Termo da Villa de 

Pombal cuja pro 

[fl. 372] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para 

o concelho // ------------------------------------------------------------------------------------ 20      

Aos vinte e seis dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar do Valle termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles 

[fl. 372v] Delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum bocado de cham cito neste lugar do 

Valle termo da Villa de Pombal que serve de corte e Patio das cazas que pesue 

Antonio Joze Freire homem que vive de suas Fazendas e morador no ditto 

lugar o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim 

[fl. 373] Por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a 

Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace 

com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

em camara o foro anual com que 

[fl. 373v] Com que podia ficar o Prazo do ditto bocado de cham atendido o 

estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara desta ditta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devizaõ delle e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem o ditto pedaso de cham e lhe arbitracem o foro competente o que 

fizeraõ pella maneira seguinte = Parte o ditto pedaso de chaõ 

[fl. 374] De cham pella banda do Nascente com cazas de Antonio Mendes do 

mesmo lugar, e tem por ahi duas varas e tres quartas = Parte da banda do Sul 

e Poente com Ruas do ditto lugar e por ahi tem em volta nove varas e meia, e 

tem pella banda do Norte sete varas e tres quartas todas de medir pano, e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ 
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[fl. 374v] Confrontaçaõ e devizaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ, e devizam e novo arbitramento do foro tudo 

por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

re 

[fl. 375] Ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do 

pedaco de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

dito foro Fateorim de vinte reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e 

naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença 

da camara da mesma Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preso delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

[fl. 375v] De Laudemio, e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto 

Prazo em diversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto e com as maes condesoens costumadas aos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em nome de 

seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem 

[fl. 376] Entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise 

asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos 

Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Antonio Joze  

[fl. 376v] Joze Freire // Joze Dias Ferreira // Sebasteam Gomes // Simaõ 

Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaso de cham sito no citio das Paredes na 

vizinhança do lugar do cham de Urmeirotermo da Villa de Pombal que pesue 

Antonio Antunes o Velho do ditto lugar cuja propriedade se lhe emprazou com 

o foro fatiorim de quarenta reis para o concelho // ----------------------------------- 40 

Aos vinte 
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[fl. 377] Vinte e seis dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e 

seis annos neste citio das Paredes e vizinhança do lugar do cham de Urmeiro 

termo da ditta villa de Pombal aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor 

desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar 

os aforamentos dos Prazos do concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Pro 

[fl. 377v] Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de 

Sebasteam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de cham sito no mesmo sitio das Paredes na 

vezenhança do lugar do cham de Urmeiro termo da villa de Pombal o qual 

pesue Antonio Antunes o Velho morador no ditto lugar o qual sendo ahi 

prezente depoes de nothefecado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e 

queria 

[fl. 378] E queria pagar ao concelho da ditta Villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes desta ditta Villa o qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que se elegeo em camara 

digo que Por parte do concelho se elegeo em cama 

[fl. 378v] Elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto 

pedaço de cham atendido o estado rendimento e utelidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa e 

fezecem medeçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedecem o ditto pedaço de cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = Parte o 

ditto pedaço de 

[fl. 379] Pedaço de cham pella banda do Nascente com estrada que vai para a 

Serra e tem de comprido cento e trinta e sinco varas, e parte da banda do 

Poente por onde tem o mesmo comprimento com terra do mesmo Infiteuta 

porte da banda do Norte com baldeo do concelho e tem por ahi oito varas de 

largo, e parte  da banda do Sul com recanto da mesma Estrada e por ahi tem 

duas varas e meia de medir digo e meia 

[fl. 379v] E meia, e no meio tem de largo des varas todas de medir pano e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta 
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reis cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ e 

devizam e arbitramento de foro bem e na verdade segundo suas consciencias 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pelo 

ditto Doutor Provedor 

[fl. 380] Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e 

devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do ditto pedaso de cham de que se trata e se obrigava a pagar 

ao mesmo concelho o ditto foro Fa 

[fl. 380v] Foro fateorim de quarenta reis em cada anno por dea de Sam Joam 

Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham 

sem licença da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço delle de cada des reis hum Real de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia devedar o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a deveder se ou separarse por ese mesmo feito 

[fl. 381] Feito ficaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

o dereito, e com as mais condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos e que nesa forma se obrigava per si e em nome dos 

seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem na pose da ditta propriedade 

e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da manei 

[fl. 381v] Assim e da maneira que em elle se comtem e asignou com o Infeteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // de Antonio Antunes huma crus // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocado de cham 

[fl. 382] E confrontaçaõ de hum bocado de cham que foi estrada junto as cazas 

do Lugar de Escoural termo desta Villa que pesue Luis Ferreira lavrador do 

lugar do Souto termo da mesma Villa cuja propriedade se lhe emprazou com o 

foro fatiorim de vinte reis para o concelho // ------------------------------------------- 20 
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Aos vinte e seis dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste citio junto as cazas do lugar do Escoural termo da Villa de Pombal 

aonde 

[fl. 382v] Aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta 

Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a hum bocado de 

[fl. 383] Bocado de cham que foi Estrada que esta sita junto as cazas do lugar 

de Escoural termo da Villa de Pombal que pesue Luis Ferreira lavrador do lugar 

do Souto termo da mesma Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado ao dito 

[fl. 383v] Ao ditto pedaço de cham de cham, e aprezentou para Louvado pella 

sua parte a Luis Bernardes da ditta Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo 

elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de 

cham atendido o estado 

[fl. 384] O estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara desta Villa e fezecem medeçaõ 

confrontaçaõ e devizam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confrontacem e devedicem a ditto pedasso de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fizeram pella maneira seguinte = Tem o ditto pedasso de 

cham de comprido da banda do Nascente 

[fl. 384v] Do Nascente para o Poente oito varas e tem de largo duas varas 

todas de medir pano parte da banda do Norte com estrada que vai do ditto 

lugar para a Ribeira e das maes partes com terra propria do mesmo Infiteuta e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis 

cada anno e foi por elles ditto tenhaõ feito esta medeçaõ confrontaçaõ e 

devezaõ e arbitramento de foro bem e na verdade segundo suas conciencias e 
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pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinham o que visto pello 

ditto Doutor 

[fl. 385] Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta medeçaõ 

confrontaçaõ e devizaõ e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fizece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaso de cham de que se 

trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de vinte 

reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar 

nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara 

[fl. 385v] Da camara da mesma Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço delle de cada des reis hum real de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a deveder se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e concolidado o dominio util com o dereto e com as 

mas condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que 

nesa forma se obrigava per si e em nome dos seos subsesores que por 

qualquer titulo entrarem na pose 

[fl. 386] Na pose da ditta propriedade, e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença que mandou se comprise asim e 

da maneira que em elle se comtem e asegnou com o Infiteuta dittos Procurador 

do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Luis Ferreira // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues 

Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de seis oliveiras a saber tres sitas no cazal do 

coucinho e outra 

[fl. 386v] E outra chamada a oliveira do Rei junto ao pe do oiteiro de Galegas, e 

duas no lugar da Garreapa na borda da Estrada que pesue o Reverendo Padre 

Manoel Gonsalves de Brito morador no oiteiro de Galegas cuja oliveiras se lhe 

emprazaram fo digo emprazaram com o foro Fatiorim de quatro centos reis 

para o concelho // --------------------------------------------------------------------------- 400 
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Aos vinte e seis dias do mes de Março de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste Cazal do coucinho termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alva 

[fl. 387] Pello Alvara de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca, e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta 

Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a seis oliveiras a saber tres citas no Cazal do coucinho com 

outra chamada a Oliveira do Rei junto ao Outeiro de Galegas e duas no lugar 

de Garreapa na borda da estrada que pesue o Reverendo Padre Manoel 

Gonsalves de Britto morador no outeiro de Galegas o qual sendo pre 

[fl. 387v] Sendo prezente depoes de noteficado por mim escrivam declarou naõ 

tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro 

que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas oliveiras e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar 

[fl. 388] Ficar o Prazo das dittas oliveiras atendido o estado rendimento e 

utilidade que as mesmas oliveiras tinhaõ quando forem aforadas pella camara 

desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam as dittas oliveiras e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem as dittas 

Oliveiras e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte = Huma das quaes entesta com vinha de Deogo Joam, outra com 

herdeiros de Antonio Fernandes do ditto lugar e as outras com baldeos 

[fl. 388v] Com baldios e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro as dittas 

oliveiras em quatro centos reis cada anno, e foi por elles ditto tinham feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ e devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas conciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinham o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta medeçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro 

tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta 

fezese 
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[fl. 389] Fizece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio das 

oliveiras de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de quatro centos reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista, e 

naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas oliveiras sem licença da 

camara da ditta Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço 

dellas de cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo se 

poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com 

[fl. 389v] E chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereeto, e que nesa forma e com as maes condesoens, e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos 

subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com 

[fl. 390] Asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e 

com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira que o escrevi // 

Doutor Silva // O Padre Manoel Gonsalves de Brito // Joze Dias Ferreira // 

Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues digo Gomes // Luis Bernardes // ------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que em tempos antigos foi 

estrada sito no lugar da Remeça termo da Villa de Pombal que pesuem Joze 

Gonsalves Antonio Joze, e Thereza Gonsalves cazada com Manoel Lopes 

[fl. 390v] Lopes filhos que ficaraõ de Izabel Francisca cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro Fatiorim para o concelho de duzentos reis // ------------ 200 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar da remesa termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador 

[fl. 391] Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 
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pedaso de cham que em tempos antigos foi Estrada sito no lugar da Remeça 

termo da ditta Villa que pesuem Joze Gonsalves Antonio Joze e Thereza 

Gonsalves cazada com Manoel Lopes filhos que ficaraõ de Izabel Francisca do 

mesmo lugar os quaes sendo ahi prezentes depoes de noteficados por mim 

escrivaõ declararaõ naõ tinham duvida e queriaõ pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos 

[fl. 391v] Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentaraõ para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelho para que 

debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo em camara o for [borrão de tinta]o foro anual com que 

podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado rendimento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta villa e fezecem mediçaõ 

[fl. 392] Mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ della, e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedecem o ditto pedaço de cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte =  Intesta 

do Norte com fazenda do capetam Mor Vicente Godinho Leitam da Villa de 

Pombal o qual he prazo da comenda da mesma Villa e do Sul com estrada que 

vai deste lugar por a Ribeira de Litem = Intesta do Nascente e Poente com 

fazenda dos mesmos Infiteutas tem de largo duas varas e de comprido do 

Norte a Sul duzentas 

[fl. 392v] Duzentas e setenta e duas varas todas de medir pano e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em duzentos reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e 

devizam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias e 

pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ 

e devizam e novo arbitramento de foro tudo por bom firme e valiozo e mandou  

[fl. 393] E mandou se comprice e que os dittos Infiteutas fezecem 

reconhecimento neste Tombo, e sendo os mesmos prezentes foi por elles ditto 

que reconheciaõ ao concelho desta Villa por dereito senhorio do pedaso de 

cham de que se trata e se obrigavam a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de duzentos reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 
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poderiaõ vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem sem licença 

da camara da mesma Villa e sendolhe 

[fl. 393v] E sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de 

cada des reis hum Real de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em diversos pesuidores, e chegando com efeito a dividir 

se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o direto e que nesa forma e com as mais 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

[fl. 394] Perpetuos se obrigavaõ per si e em nome de seos sussesores que por 

qualquer titulo entrarem na posse da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprise asim e da maneira que em elle se comtem, e asinou com com os 

infiteutas dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escri 

[fl. 394v] Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // 

Doutor Silva // Joze Gonsalves // de Manoel Lopes huma crus // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sito no lugar do Alqueidaõ 

termo da Villa de Pombal que pesue Antonio Rodrigues Torres Seoreiro 

morador no ditto Lugar do Alqueidam de baixo cuja propriedade 

[fl. 395] Propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis para o 

concelho desta Villa // ------------------------------------------------------------------------ 20 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste Lugar de Alqueidam de sima termo da Villa de Pombal aonde veio 

o Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca 

[fl. 395v] Comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de cham sito no Lugar do Alqueidam termo da Villa de Pombal que 

pesue Antonio de Torres Seoreiro e morador no ditto Lugar de Alqueidaõ de 

baixo o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim 
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[fl. 396] Por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for 

arbitrado ao ditto pedasso de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte 

a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace 

com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte 

[fl. 396v] Por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo do ditto pedaço de chaõ atendido o estado rendimento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam dela e logo 

mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella 

[fl. 397] Pella maneira seguinte = Intesta do Norte com serventia de fazenda e 

do Sul e poente com fazenda do mesmo Infiteuta, e do Nascente com rua e 

tem de largo duas varas e de comprido quatro varas todas de medir pano e 

pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis 

cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizam 

e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas conciencias 

[fl. 397v] Conciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a 

ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom 

firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fizece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elles ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao 

[fl. 398] A pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada 

anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar 

o ditto pedaço de chaõ sem licença da camara da ditta Villa e sendolhe 

concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle de cada des reis hum Rial 

de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devidir se ou separar se por ese 

mesmo feito 

[fl. 398v] Feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereito e que nesa forma com as mais condesoens e obrigasoens 



 334

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos 

subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se com 

[fl. 399] Se comtem e asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e 

das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de 

Antonio Rodrigues huma crus // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // 

Simaõ Rodrigues Pereira // --------------------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sito aonde chamaõ o Rocio 

termo da Villa de Pombal que pesue Antonio de 

[fl. 399v] Antonio de Lima serurgiam do ditto Rocio cuja propriedade se lhe 

emprazou com o foro fatiorim para o concelho em preço de secenta reis  // -- 60 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar do Rocio termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requere 

[fl. 400] A requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho 

desta ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes 

das Terças desta comarca a hum pedaço de chaõ sito no Rocio termo da Villa 

de Pombal que pesue Antonioo de Lima serurgiaõ do ditto Rocio o qual sendo 

ahi prezente depoes de Noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida 

e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado ao dito pedaço de cham e apre 

[fl. 400v] E aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo do dito boca bocado de cham atendido o estado 

rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada 
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[fl. 401] Aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e 

devezam della, e logo mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem o ditto bocado de cham, e lhe arbitracem o foro competente o que 

fizeraõ pella maneira seguinte. Intesta do Nascente em volta para o Sul com 

Rocio do concelho e tem por ahi em volta quarenta e oito varas. E tem pello 

Norte vinte e duas varas. Intesta dahi com cham do Antonio Lopes oficial de 

[fl. 401v] Oficial de Alfaiate do ditto Lugar. Intesta do Sul com cazas terrias e 

cham Prazo do concelho que pesue Maria solteira emancipada filha que fecou 

de Manoel Jorge do ditto lugar, e tem por ahi dezaceis varas todas de medir 

pano, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

secenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ 

confrontaçaõ e devizam e arbitramento do foro bem e na verdade segun 

[fl. 402] Segundo suas consciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devizam e novo arbitramento de foro 

tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao concelho da ditta Villa por dereito se 

[fl. 402v] Direito senhorio do ditto pedaço de cham de que se trata e se 

obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de secenta reis em 

cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da ditta Villa e sendo 

lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle de cada des reis hum 

Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devedir o ditto 

[fl. 403] O ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir 

se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o dereto e que nesa forma e com as maes 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

entrarem na pose da ditta propriedade e de tudo mandou elle ditto Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou 

[fl. 403v] Julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira 

que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 
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escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Antonio 

de Lima // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // 

Luis Bernardes // ------------------------------------------------------------------------------ 40 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de huma caza terria com 

[fl. 404] Com seu bocado de cham pegado sito tudo no Lugar do Rocio termo 

da Villa de Pombal que pesue Maria solteira emancipada filha que ficou de 

Manoel Jorge do ditto Lugar cuja propriedade se lhe emprazou com o foro 

fatiorim de quarenta reis para o concelho da dita Villa // --------------------------- 40 

Aos vinte e sete dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste Lugar digo annos neste Lugar do Rocio termo da Villa de Pombal 

aonde veio 

[fl. 404v] Aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho da ditta Villa 

e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a huma caza terria com seu bocado de cham sito no lugar do 

Rocio 

[fl. 405] Do Rocio termo da ditta Villa de Pombal que pesue Maria solteira 

Emancipada filha que ficou de Manoel Jorge do ditto lugar a qual sendo ahi 

prezente depoes de noteficada por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e 

queria pagar de agora em deante ao concelho da ditta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado a ditta caza terria e pedaço de cham pegado 

e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes da mesma 

[fl. 405v] Bernardes da mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo da ditta caza terria e 

bocado de cham pegado atendido o estado rendimento e utilidade que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara desta Villa 

[fl. 406] Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ della, e logo mandou 

aos ditos Louvados medicem, confrontacem e devedicem a ditta caza e bocado 

de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fizeram pela maneira 
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seguinte = Intestam do Poente com Ribeiro e tem por ahi treze varas e do Sul 

para o Nascente por onde entestaõ com Rocio do concelho tem por ahi vinte e 

huma varas e do Norte com cham Prazo do concelho que pesue Antonio de 

Lima serurgiaõ do ditto lugar 

[fl. 406v] Lugar e tem por ahi dezaceis varas todas de medir pano e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em quarenta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ, confrontaçaõ, e 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias 

e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise há 

[fl. 407] Havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam, e novo arbitramento do 

foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprice e que o ditto infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por ella 

ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio da caza e 

bocado de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o 

ditto foro fateorim de quarenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ 

[fl. 407v] Por dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar nem 

escambar a ditta caza e bocado de cham sem licença da camara da mesma 

Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada 

des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devidir o 

ditto Prazo em deversos pesuidores, e chegando com efeito a devedir se ou 

separar se por ese mesmo feito fecaria logo 

[fl. 408] Logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e 

que nesa forma e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou 

se comprise asim e da maneira 

[fl. 408v] E da maneira que em elle se comtem e asinou com João Gameiro da 

Villa de Pombal que a rogo da sobreditta asinou por ella naõ saber escrever e 

com o Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // a rogo da sobreditta Joam Gameiro // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernar 
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[fl. 409] Bernardes // ------------------------------------------------------------------------------ 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de duas cazas terrias sitas no lugar das Boldrarias 

termo da Villa de Pombal que pesue Theotonio de Oliveira Lavrador do ditto 

lugar cuja cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de secenta reis 

para o concelho da ditta villa // ------------------------------------------------------------ 60 

Aos vinte e sete dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade 

[fl. 409v] Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos 

da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a duas 

cazas terrias sitas no Lugar das Boldrarias termo da mesma villa que pesue 

Theotonio Oliveira lavrador do ditto lugar 

[fl. 410] Lugar o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim 

escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas 

cazas e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace 

[fl. 410v] Arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das 

dittas cazas terrias atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedades tinhaõ em o tempo que foi aforada pella camara da mesma Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos dittos 

Louvados medicem confrontacem 

[fl. 411] Confrontacem e devedicem as dittas cazas e lhe arbitracem o foro 

competente o que fizeram pella maneira seguinte = Intestam do Norte com 

cham baldio do concelho para onde tem a serventia e tem por ahi oito varas = 

Intesta do Nascente com cazas proprias de Francisco Gomes solteiro do ditto 

lugar e tem por ahi sinco varas e huma quarta. Intestam do Sul com serrado de 

Joze Lopes do mesmo lugar e tem por ahi oito varas 
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[fl. 411v] Varas intestam do Poente com curraes do mesmo Infiteuta e tem por 

ahi sinco varas e huma quarta todas de medir pano e pellos mesmos Louvados 

foi arbitrado o foro das dittas propriedade em secenta reis cada anno e foi por 

elles foi ditto tinham feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizam e arbitramento 

do foro o bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento 

[fl. 412] Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto 

pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ e devizam e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o ditto Infiteuta fizece reconhecimento 

neste Tombo, e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho da ditta Villa por dereito senhorio das cazas terrias de que se trata, e 

se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro Fateorim de secenta reis 

em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar ou 

escambar as dittas cazas sem licença 

[fl. 412v] Licença da camara da ditta Villa e sendolhe concedida pella mesma 

lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum Real de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia devider o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devidir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e concolidado o dominio util com o deretto e que 

nesa forma com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos sobrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou 

elle Doutor Provedor 

[fl. 413] Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o Infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira que o escrevi // Doutor Silva // de Theotonio de 

Oliveira huma crus // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ 

Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontaçaõ de hum pedaço de cham sito no lugar das Boldrarias 

termo da Villa de Pombal que pesue Antonia de Oliveira solteira do ditto lugar 

cuja 
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[fl. 413v] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fateorim de vinte reis 

para o concelho da mesma villa // -------------------------------------------------------  20 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e sette centos e quarenta e seis 

annos neste lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador 

dos Com 

[fl. 414] Procurador dos contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum pedaço de cham sito no Lugar das Boldrarias termo da ditta Villa que 

pesue Antonia de Oliveira solteira do ditto Lugar a qual sendo ahi prezente 

depoes de Noteficada por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria 

pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaçode cham e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes da ditta Villa o qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para 

[fl. 414v] Para que debaixo delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual com que 

podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado rendimento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara da mesma Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della, e 

logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto 

pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella 

maneira seguinte; tem de comprido sete varas 

[fl. 415] Varas e meia do Sul para o Norte e do Nascente para o Poente quatro 

varas todas de medir pano, e intesta de todas as partes com fazenda do 

mesmo Infiteuta, e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

medeçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e 
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[fl. 415v] Devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e 

mandou se comprise e que a ditta infiteuta fezece reconhecimento neste 

Tombo e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao concelho 

desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de cham de que se trata digo 

se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de vinte 

reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista, e naõ poderia vender trocar 

nem escambar o ditto pedaço de chaõ sem licença da camara da mesma Villa 

e sendolhe 

[fl. 416] E sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de cada 

des reis hum Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o 

ditto Prazo em deversos pessuidores e chegando com efeito a devedir se ou 

separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e 

consolidado o dominio util com o dereto e que nesa forma e com as mais 

condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos sucesores que por qualquer Titulo entrarem 

na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle 

[fl. 416v] Elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

Manoel Lopes que a rogo da sobredita asinou por esta naõ saber escrever e 

com o Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // a rogo da sobreditta Maneol Lopes // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Medeçaõ 

[fl. 417] Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de chaõ e huma caza terria sito tudo 

no Lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal que pesue Antónia de 

Oliveira solteira do dito Lugar cuja propriedade se lhe emprazou com o foro 

fatiorim de vinte reis para o concelho da ditta Villa // -------------------------------- 20 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos neste Lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 
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[fl. 417v] Os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador dos 

Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum bocado de cham e 

huma caza terria sito tudo no lugar das Boldrarias termo da mesma Villa que 

pesue Antonia de Oliveira solteira do ditto lugar a qual sendo ahi prezente 

depoes de noteficada por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria 

pagar ao concelho da ditta villa o foro 

[fl. 418] O foro que por arbitrio dos Louvados louvados for arbitrado ao ditto 

pedaço de cham e caza terria e aprezentou para Louvado pella sua parte a 

Luis Bernardes desta Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Simaõ 

Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o 

foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham e cazas terrias 

atendido o estado rendimento e utilidade que as mesmas propriedades tinhaõ 

em 

[fl. 418v] Tinham em o tempo que foi aforada pella camara da mesma Villa e 

fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam della, e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedecem as dittas cazas e pedaço de 

cham e lhe arbitracem o foro competente o que fizeraõ pella maneira seguinte 

= Intesta do Norte com cazas proprias da mesma Infiteuta e tem por ahi 

quatorze varas = Intesta do Sul com cham que pesue Francisca Gomes do 

mesmo lugar e tem por ahi doze varas // Intesta do Nascente com o Ribeiro e 

tem por 

[fl. 419] E tem por ai sete varas, Intesta do Poente com Rocio do concelho e 

tem por ahi seis varas e meia todas de medir pano e dentro nesta mediçaõ esta 

hum carreiro de pe posto devido ao concelho que vai deste lugar para a 

Freguezia e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro das dittas propriedade 

em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo 

suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido 

tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Prove 

[fl. 419v] Dotor Provedor e Juis do Tombo dice havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e 
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valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio das cazas e pedaço de cham de que 

se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de vinte 

reis em cada anno por dia 

[fl. 420] Por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar as dittas propriedades sem licença da camara da ditta Villa e sendo 

lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço dellas de cada des reis hum 

Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo 

em deverços pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereto e que nessa forma e com as mais com 

[fl. 420v] As mais condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos 

perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer 

titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor 

Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprice 

asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com Manoel Lopes dos 

Andres que a rogo da sobreditta asinou por esta naõ saber escrever e com o 

Procurador do concelho e das 

[fl. 421] Do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel 

Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // 

Doutor Silva // a rogo da sobreditta // Manoel Lopes // Simaõ Rodrigues Pereira 

// Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Luis Bernardes // ------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sito no lugar das Boldrarias 

termo da Villa de Pombal que pesue Joze Lopes trabalhador do ditto Lugar cuja 

propriedade se lhe emprazou com o foro 

[fl. 421v] O foro fatiorim de vinte reis para o concelho da dita Villa // ------------ 20 

Aos vinte e sete dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste Lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador 
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[fl. 422] Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de chaõ sito no Lugar das Boldrarias termo da mesma Villa que pesue 

Joze Lopes trabalhador do ditto lugar o qual sendo ahi prezente depoes de 

noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho da mesma villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for 

[fl. 422v] For arbitrado ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado 

pella sua parte a Luis Bernardes da ditta Villa ao qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto de cham 

atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella 

[fl. 423] Aforada pella camara da referida Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ 

e devizam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e 

devedicem o ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que 

fezeraõ pella maneira seguinte Intesta do Norte com caminho que vai para a 

Quinta de Sam Lourenco e tem por ahi vinte e quatro varas. Intesta do Poente 

com cham do mesmo Infiteuta e tem por ahi quatro varas 

[fl. 423v] Varas. Intesta do Sul com o mesmo Infiteuta, e tem por ahi vinte e 

quatro varas e do Poente com Theotonio de Oliveira e tem por ahi duas varas 

todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta 

propriedade em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

mediçaõ confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que 

recebido 

[fl. 424] Recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do 

Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devizam e novo arbitramento 

do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto 

infiteuta fizece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por 

elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto 

pedaço de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao ditto concelho o ditto 

foro fateorim de vinte 
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[fl. 424v] De vinte reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da 

camara da ditta Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço 

dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se 

poderia vender o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e que 

[fl. 425] E que nesta forma e que com as maes condesoens e obrigasoens e 

condesoens digo e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com Manoel Lopes dos Andres 

seareiro por estar empedido o ditto Infiteuta e com o ditto Procurador 

[fl. 425v] Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e 

eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // A rogo do sobreditto Manoel Lopes // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sitto no lugar das Boldrarias 

termo da Villa de Pombal que pesue Francisca Gomes solteira do ditto lugar 

cuja propri 

[fl. 426] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de cento e 

quarenta reis para o concelho desta villa // ------------------------------------------- 140 

Aos vinte e sette dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar das Boldrarias termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

[fl. 426v] Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiam 

Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum pedaço de cham cito no lugar das Boldrarias termo desta mesma Villa que 

pesue Francisca Gomes solteira deste ditto lugar a qual sendo ahi prezente 

depoes de notheficado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria 
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pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados 

[fl. 427] Dos Louvados for arbitrado ao dito pedaço de cham e aprezentou para 

Louvado pella sua parte a Luis Bernardes da referida Villa ao qual sendo ahi 

prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que 

debaixo delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do 

ditto pedaço de cham atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo 

[fl. 427v] Ao tempo que foi aforada pella camara desta dita Villa e fezecem 

mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos ditos Louvados 

medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaço de cham e lhe arbitracem o 

foro competente o que fezeram pella maneira seguinte = Intesta do Norte com 

Prazo do concelho que pesue Antonea de Oliveira do ditto lugar e tem por ahi 

onze varas e do Nascente com o Ribeiro e tem por ahi nove varas e meia, e do 

Sul com fazenda de Joze Lopes e tem 

[fl. 428] E tem por ahi nove varas e do Poente com estrada do ditto concelho e 

tem por ahi onze varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi 

arbitrado o foro da ditta propriedade em cento e quarenta reis cada anno e foi 

por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e arbitramento do 

foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pelo ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e novo ar 

[fl. 428v] E novo arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se 

comprise e guar digo comprise e que a ditta Infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao 

concelho desta Villa por dereito senhorio do ditto pedaço de cham de que se 

trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de cento e 

quarenta reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ poderia 

vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da 

mesma Villa 

[fl. 429] Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de 

cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a 
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devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e consolidado o dominio util com o dereto, e que nessa forma e com 

as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer Titulo 

entrarem na pose da ditta propriedade e de tudo mandou 

[fl. 429v] Mandou elle ditto Doutor Provedor fazer este termo que julgou por 

Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira e asinou com Manoel 

Lopes que a rogo da sobreditta asinou por ella naõ saber escrever e com o 

Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // A rogo da sobreditta Manoel Lopes // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação 

[fl. 430] E confrontaçaõ de hum pedaço de cham sito junto ao lugar dos 

Vicentes de Villa Can termo da Villa de Pombal que pesue Joam Lopes 

lavrador do ditto lugar cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de 

trinta reis para o concelho da ditta villa // ----------------------------------------------- 30 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e oito centos e quarenta e seis 

annos neste lugar dos Vicentes termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua 

Magestade para 

[fl. 430v] Para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiam Gomes Procurador 

dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de cham 

sito junto ao Lugar dos Vicentes de Villa Chan termo da mesma Villa que pesue 

Joam Lopes lavrador do dito lugar o qual sendo ahi prezente depoes de 

Notificado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora 

em deante ao concelho da ditta villa digo concelho da referida Villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço de chaõ 

[fl. 431] De cham, e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes 

desta dita Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento 

dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Simaõ Rodrigues 
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Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual 

com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham atendido o estado 

rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi 

aforada pella camara desta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ 

[fl. 431v] Confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados 

medicem confrontacem e devedecem o ditto pedaco de cham e lhe arbitracem 

o foro competente o que fezeram pella maneira seguinte = Intesta do Nascente 

com Ribeiro e tem por ahi dezaceis varas e do Sul com a Estrada e tem por ahi 

catorze varas e do Poente com cham proprio do mesmo Infiteuta e tem por ahi 

dezaceis varas e do Norte com terra de Maria Lopes viuva de Domingos de 

Barros Irmaõ delle Infiteuta do lugar do Pa 

[fl. 432] Do lugar do Paturo e tem por ahi quatro todas de medir pano e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em trinta reis cada 

anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta confrontaçaõ digo esta medeçaõ 

confrontaçaõ e divizaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo disse havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento 

[fl. 432v] Arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do ditto bocado de cham de que se trata e se obrigava a pagar 

ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de trinta reis em cada hum anno por 

dia de Sam Joaõ Baptista, e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto 

pedaço de chaõ sem licença da camara da mesma Villa e sendo 

[fl. 433] Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do preço delle de 

cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia 

deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a 

devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho e concolidado o dominio util com o dereto e que nesa forma e com as 

maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se 

obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

[fl. 433v] Que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 
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sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos procurador do concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de Joaõ Lopes huma crus // Joze 

Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes 

[fl. 434] Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de dois pedaços de cham sittos junto ao lugar de Vila 

Caã termo da Villa de Pombal que pesue Manoel de Souza de Alvim capitam 

Mor de Aviul cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de quarenta 

reis para o concelho da ditta villa // ------------------------------------------------------- 40 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste logar de Villa Can termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

[fl. 434v] O Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado 

pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiam 

Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

does pedaços de cham sitos junto ao logar de Villa Caã termo da mesma Villa 

que pesui Manoel de Souza de Alvim da Fonceca de Man 

[fl. 435] De Mancellos Capitam Mor de Abeul o qual sendo ahi prezente depoes 

de notheficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho da ditta villa o foro que por arbitrio dos Louvados 

for arbitrado aos dittos dois pedaços de cham e aprezentou para Louvado pella 

sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com 

[fl. 435v] Com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo dos dittos does 

pedaços de cham atendido o estado rendemento e utilidade que as dittas 

propriedades tinhaõ em o tempo que foraõ aforadas pella camara da ditta Villa 

e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devizam dellas e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devidicem os dittos does bocados de terra 

e lhe arbitra 
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[fl. 436] E lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella maneira 

seguinte. Intesta do Poente com Estrada que vem do Souto para este Lugar e 

tem por ahi trinta e tres varas e do Sul com fazenda de Nossa Senhora do 

Rozário da Freguezia de Villa Caã e tem por ahi huma vara e do Nascente com 

fazenda do mesmo Infiteuta e tem por ahi trinta e tres quata e do Norte com 

fazenda do mesmo Infiteuta e tem por ahi huma vara e o outro pedaço de cham 

parte do Norte com 

[fl. 436v] Com huma Quingosta e tem por ahi huma vara, e do Nascente com a 

mesma Estrada duas varas digo Estrada e tem por ahi vinte e sinco varas e do 

Sul com fazenda tambem de Nossa Senhora do Rozário e tem por ahi huma 

vara e do Poente com fazenda do mesmo Infiteuta e tem por ahi vinte e sinco 

varas todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro das 

dittas propriedade em quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito 

esta medeçaõ confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ 

[fl. 437] Tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise 

havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devizaõ e novo arbitramento do foro tudo 

por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho desta Villa por dereito senhorio dos dois pedassos de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de quarenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista, e naõ 

poderia vender trocar nem escambar os dittos dois bocados de cham sem 

licença da camara da ditta Villa e sendo lhe concedida pella mes 

[fl. 437v] Pella mesma lhe pagaria do preço delles de cada des reis hum rial de 

Laudemio e que em nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em 

deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese 

mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com 

o dereto e que nesa forma, e com as mais condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos 

susesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem 
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[fl. 438] Se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho e 

das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Manoel 

de Souza Alvim da Fonceca Mancelos // Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes 

// Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sito no lugar de Villa Caã 

pegado ao Rocio do ditto lugar que pesue Maria Cutrin viuva de Joaõ Pinto do 

lugar do Arneiro termo da Villa de Ourem cuja propriedade se lhe emprazou 

com o foro fatiorim de secenta 

[fl. 438v]  De secenta reis para o concelho da Villa de Pombal // ---------------- 60 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar de Villa Caã junto ao Rocio do ditto lugar aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias 

Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e de Sebastiam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de cham sito no lugar de 

[fl. 439] Lugar de Villa Caã pegada ao Rocio do ditto lugar que pesue Maria 

Cutrim viuva de Joze Pinto do lugar do Arneiro termo de Villa de Ourem a qual 

sendo ahi prezente depoes de Noteficada por mim escrivam declarou naõ tinha 

duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho da ditta villa o foro que 

por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaso de cham e aprezentou 

para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual 

sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos 

para que debaixo delle arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que 

por parte do concelho se elegeo em 

[fl. 439v] Em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço 

de cham atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade 

tinha em o tempo que foi aforada pella camara da ditta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam delle, e logo mandou aos dittos Louvados medicem 

confrontacem e devedicem o ditto pedaso de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fizeram pella maneira seguinte = Intesta do Nascente com 
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Rocio e tem por ahi oitenta varas, e do Norte com o mesmo Rocio e com 

estrada que vai deste lugar de tras dos Matto e tem por ahi quaren 

[fl. 440] Por ahi quarenta e oito varas e do Poente com fazenda do Padre 

Manoel Pimenta de Albuquerque, e tem por ahi tres varas e do Sul com 

fazenda de Manoel de Souza de Alvim da Fonceca e Mancellos Capetaõ Mor 

de Abiul e tem por ahi quarenta varas todas de medir pano, e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em secenta reis cada anno e 

foi por eles ditto tinha feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento 

do foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello 

[fl. 440v] Pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta 

mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom 

firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que 

reconhecia ao concelho da ditta Villa por dereito senhorio do ditto pedasso de 

cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de secenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de chaõ sem licença 

[fl. 441] Licença da camara da ditta Villa, e sendolhe concedida pella mesma 

lhe pagaria do preso delle de cada des reis hum Rial de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto ao concelho e conçolidado o dominio util com o dereto e que 

nesa forma e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na poçe da ditta propriedade 

[fl. 441v] Propriedade e de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo 

que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em 

elle se comtem e asinou com Domingos Luis que a rogo da sobreditta asinou 

por ella naõ saber escrever e com o Procurador do concelho e das Terças e 

com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da 

Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // A rogo da sobreditta 

Domingos Luis // Joze Dias Ferreira // Sebastiam Gomes // Simaõ Rodrigues 

Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------------------------------- 
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Termo 

[fl. 442] Termo 

Confrontaçaõ de quatro oliveiras que pesue Francisca Rodrigues viuva que 

fecou de Joam Antunes do lugar dos Vicentos termo da Villa de Pombal cujas 

oliveiras se lhe emprazaraõ com o foro fateotim de quatrocentos reis para o 

concelho da ditta villa // -------------------------------------------------------------------- 400 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil setecentos e quarenta e seis 

annos neste oiteiro de Villa chaã aonde veio aonde veio o Doutor Afonco da 

Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade 

para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e 

fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador 

actoal do concelho da Villa de Pombal 

[fl. 442v] De Pombal e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a quatro oliveiras que pesue Francisca 

Rodrigues viuva que fecou de Joam Antunes do lugar dos Vicentes termo da 

mesma Villa a qual sendo ahi prezente depoes de Noteficada por mim escrivam 

declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho da 

ditta villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas quatro 

oliveiras, e apresentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes da 

mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo 

[fl. 443] Debaixo dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por 

parte do concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo das dittas oliveiras atendido o estado rendimento e utilidade que as 

mesmas oliveiras tinhaõ em o tempo que foraõ aforadas pella camara da 

mesma Villa e que fezecem medicaõ confrontaçaõ e divizam dellas e logo 

mandou aos dittos Louvados medicem confrontacem e devedicem as dittas 

cazas oliveiras e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira 

seguinte; huma das quaes oliveiras esta em terra de Antonio Reis da Villa 

Pouca termo da mesma Villa outra em terra 

[fl. 443v] Terra de Maria Marques viuva de Marcos Luis de Villa Caã outra em 

terra da Quinta de Joaõ de Matto de Villa Can e outra em terra de mes Infiteuta 

e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro das dittas quatro oliveiras e foi 

por elles ditto tinham feito esta confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro 
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bem e na verdade segundo suas conciencias e pelo Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinhaõ, o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis 

do Tombo dise havia a ditta confrontaçaõ devezam e novo arbitramen 

[fl. 444] Arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se 

comprice e que o ditta infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo a 

mesma prezente foi por ella ditto que reconhecia ao concelho da dita Villa por 

dereito senhorio das oliveiras de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de quatrocentos reis em cada anno por dia de 

Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar as dittas 

oliveiras e quintal sem licença da camara da ditta Villa e sendo lhe concedida 

[fl. 444v] Concedida pella mesma lhe pagaria do preso dellas de cada des reis 

hum Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devider o ditto 

Prazo em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e conçolidado o 

dominio util com o dereeto e que nessa forma e com as maes condesoens e 

obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos e que nesa forma se 

obrigava per si e em nome dos seos subsesores que por qualquer 

[fl. 445] Que por qualquer titulo entrarem na pose da ditta Propriedade e de 

tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com Joaõ Lopes que a Rogo da sobreditta asignou por ella naõ saber 

escrever e co o Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva a rogo da sobreditta Joaõ Lopes huma 

crus // Joze 

[fl. 445v] Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // 

Luis Bernardes //  

Termo 

Mediçaõ e con de hum pedaco de cham que esta redozido a cazas sito no 

Rocio do lugar de Villa Caã termo da Villa de Pombal que pesue Maria 

Marques viuva de Marcos Luis do ditto lugar cuja propriedade se lhe emprazou 

com o foro fatiorim de vinte reis para o concelho da dita Villa // ------------------ 20 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 
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[fl. 446] E seis annos neste Rocio do lugar de Villa Caã termo da Villa de 

Pombal aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos 

Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho da ditta Villa 

e de Sebastiam Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças 

desta comarca a hum pe 

[fl. 446v] A hum pedaço de cham que esta no Rocio do lugar de Villa Can termo 

da mesma Villa que pesue Maria Marques viuva de Marcos Luis do mesmo 

lugar a qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim escrivam 

declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho da 

mesma villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado as dittas cazas e 

aprezentou para Louvado pella sua parte 

[fl. 447] Parte a Luis Bernardes desta mesma Villa ao qual sendo ahi prezente 

lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo 

dele arbitrace com Semaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do 

concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo das 

dittas cazas atendido o estado rendemento e utilidade que a mesma 

propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara da ditta Villa e 

fezecem mediçaõ com 

[fl. 447v] Mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ delle e logo mandou aos ditos 

Louvados medecem confrontacem e devedecem as ditas cazas e quintal e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte Intestam do 

Poente com Rocio e tem por ahi oito varas e do Norte com estrada e tem por 

ahi huma vara e do Nacente com a mais porçaõ das cazas do mesmo Infiteuta 

e tem por ahi oito varas e do Sul com quintal do mesmo Infiteuta e tem por ahi 

[fl. 448] E tem por ahi huma vara todas de medir pano e pellos mesmos 

Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis cada anno e foi 

por elles ditto tinhaõ feito esta medicaõ confrontaçaõ devizam e arbitramento 

do foro bem e na verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos 

Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor 

e Juis do Tombo dise que havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e novo 

arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e 



 356

[fl. 448v] E valiozo e mandou se comprise e que a ditta infiteuta fezece 

reconhecimento neste Tombo e sendo a mesma prezente foi por ella ditto que 

reconhecia ao concelho da mesma Villa por dereto senhorio das cazas de que 

se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o dito foro fateorim de vinte 

reis em cada anno por dia de Sam Joaõ Baptista, e naõ poderia vender trocar 

nem escambar as dittas cazas sem licença da camara da referida Villa e 

sendolhe concedida pella mesma lhe 

[fl. 449] Mesma lhe pagaria de cada des reis hum real de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto pedaco de cham digo ditto Prazo em 

deverços pesuidores e chegando a devider se ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e concolidado o dominio util com o 

dereto e que nessa forma e com as maes condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obregava per si e em nome de seos 

subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo man 

[fl. 449v] E de tudo mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou 

por Sua sentença e mandou se comprice asim e da maneira que em elle se 

comtem e asinou com Domingos Luis solteiro de Villa Caã que a Rogo da 

sobreditta asignou por ella naõ saber escrever e com o Procurador do concelho 

e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // A rogo 

da sobreditta Domingos Luis  Joze Dias Ferreira // Sebastiaõ 

[fl. 450] Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // -------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum bocadinho de cham que esta sito no lugar de 

Tourilhe termo da Villa de Pombal que pesue Manoel Lopes lavrador do ditto 

lugar cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de des reis para o 

concelho da ditta Villa // --------------------------------------------------------------------- 10 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar de Tourelhe termo da Villa de Pombal aonde veio o Doutor 

[fl. 450v] O Doutor Afonço da Silva Provedor desta comarca e Juis nomeado 

pello Alvara de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

concelhos da mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de 

Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebastiaõ 
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Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a 

hum bocadinho de cham que esta citto no lugar de Tourelhe termo da referida 

Villa que pesue Manoel Lopes lavrador do ditto lu 

[fl. 451] Do ditto lugar o qual sendo ahi prezente depoes de Noteficado por mim 

escrivaõ declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho da mesma villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao 

ditto bocadinho de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes da mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com 

Semaõ Rodrigues Pereira 

[fl. 451v] Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o 

foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto bocadinho de cham atendido o 

estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que 

foi aforada pella camara da ditta Villa e fezecem confrontaçaõ e devezam do 

ditto bocadinho de cham digo devezam della e logo mandou aos ditos 

Louvados medicem confrontacem e devedicem o dito bocadinho de cham e lhe 

arbitracem o foro com 

[fl. 452] O foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte = Intesta do 

Nascente com estrada do concelho e tem por ahi sinco varas e tem de largo 

todas de m digo de largo meia vara todas de medir pano esta mestico com 

fazenda do mesmo Infiteuta e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da 

ditta propriedade em des reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta 

mediçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na verdade 

segundo 

[fl. 452v] Segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos 

Evangelhos que recebido tinham o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis 

do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devizam e novo 

arbitramento do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que 

o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo 

prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho da ditta Villa por dereito 

senhorio do ditto bocadinho de cham de que 

[fl. 453] De que se trata e se obrigava a pagar ao ditto concelho o dito foro 

fateorim de des reis em cada hum anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o diitto bocado de cham sem licença da 
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camara da referida Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo 

se poderia devedir o ditto Prazo em deversos pesuidores por ese mesmo feito 

fecaria logo devoluto ao concelho e consoledado o dominio util com o dereito e 

que nesta forma e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer 

[fl. 453v] Por qualque titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de tudo elle 

Doutor Provedor mandou fazer este termo que julgou por Sua sentença e 

mandou se comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com 

o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos 

Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de Manoel Lopes huma crus // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham que he redondo com suas 

Figueras no mesmo sitio do lugar 

[fl. 454] No lugar de tras dos Matos termo da Villa de Pombal que pesue 

Manoel Mendes lavrador do ditto lugar cuja propriedade se lhe emprazou com 

o foro fatiorim de quarenta reis para o concelho desta villa // --------------------- 40 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e setecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar de tras dos Montes termo da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos 

[fl. 454v] Prazo dos concelhos desta comarca e fazer novos Tombos delles a 

requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho desta Villa e 

de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta 

comarca a hum pedaço de cham que he redondo com suas Figueiras no meio 

sito no lugar de tras dos Matos termo da referida Villa que pesue Manoel 

Mendes lavrador do ditto lugar o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado 

por mim escrivam declarou 

[fl. 455] Declarou naõ tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao 

concelho desta villa digo ao concelho da mesma Villa o foro que por arbitrio dos 

Louvados for arbitrado ao ditto pedaso de cham e aprezentou para Louvado 
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pella sua parte a Luis Bernardes da ditta Villa o qual sendo ahi prezente lhe 

deo elle Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo dele 

arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se 

ele 

[fl. 455v] Do concelho se elegeo em camara o foro anual com que podia ficar o 

Prazo do ditto bocado de cham atendido o estado rendemento e utilidade que a 

mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella camara da ditta 

Villa e fezece mediçaõ confrontaçaõ e devezaõ della e logo mandou aos dittos 

Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaso de cham e lhe 

arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguin 

[fl. 456] Seguinte tem em redondo quarenta e tres varas todas de medir pano 

parte do Norte e Poente com Estradas do concelho e do Nascente com 

regueiro e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em 

quarenta reis cada anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta medeçaõ 

confrontaçaõ devezaõ e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas 

consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o 

que visto pello ditto 

[fl. 456v] Ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho da mesma Villa por dereito senhorio do pedaço de cham de que se 

trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro fateorim de 

quarenta reis em cada anno por dea 

[fl. 457] Por dea de Sam Joam Baptista e naõ poderia vender trocar nem 

escambar o ditto pedaço de cham sem licença da camara da mesma Villa e 

sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preso delle de cada des reis 

hum rial de Laudemio e que em nenhum tempo se poderia devider o ditto Prazo 

em deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar se por 

ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util 

com o dereto e que nesa forma 

[fl. 457v] Forma e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na pose da ditta propriedade e de tudo elle Doutor 
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Provedor mandou fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se 

comprise asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

[fl. 458] E eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo 

que o escrevi // Doutor Silva // de Manoel Mendes huma crus // Joze Dias 

Ferreira // Sebasteam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // --- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham em que esta huma Subeira e 

hum corral sito no lugar de tras dos Matos termo da Villa de Pombal que pesue 

Manoel Lopes Manco seareiro do ditto lugar cuja pro 

[fl. 458v] Cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis 

para o concelho da ditta Villa // ------------------------------------------------------------ 20 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e sette centos e quarenta e seis 

annos neste lugar de tras dos Mattos termo da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomeado pello Alvará 

de Sua Magestade para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da 

mesma comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento 

[fl. 459] A requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do concelho 

da ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos Contratadores actoaes das 

Terças desta comarca a hum pedaco de cham em que esta huma Subeira e 

hum corral sito no lugar de tras dos Mattos termo da ditta Villa que pesue 

Manoel Lopes Manco sureiro do ditto lugar o qual sendo ahi prezente depoes 

de notheficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria 

[fl. 459v] E queria pagar de agora em deante ao concelho da mesma villa o foro 

que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaco de cham e 

aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta mesma Villa o 

qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos Santos 

Evangelhos para que debaixo dele arbitrace com Simaõ Rodrigues Pereira 

Louvado que por parte do 

[fl. 460] Por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual com que 

podea ficar o Prazo do ditto pedaco de cham atendido o estado rendemento e 

utilidade que a mesma propriedade tinha em o tempo que foi aforada pella 

camara da ditta Villa e fezecem mediçaõ confrontaçaõ e devezam delle e logo 

mandou aos ditos Louvados medicem confrontacem e devedecem o ditto 
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pedaço de cham e lhe arbitracem o foro competente o que fezeram pella 

maneira seguinte; Parte do Norte com cazas proprias do mesmo Infiteuta e tem 

por ahi quatro varas e meia e 

[fl. 460v] E meia e do Nascente com caminho que vai do ditto lugar para os 

Lameiros e tem por ahi seis varas e meia com estrada que vai do ditto lugar 

oara aBiul e tem por ahi quatorze varas e meia e do Poente com Prazo do 

concelho que pesue Manoel Ribeiro trabalhador do mesmo lugar e tem por ahi 

seis varas e meia todas de medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado 

o foro da ditta propriedade em vinte reis cada anno e foi por elles ditto tinham 

feito esta medeçaõ confrontaçaõ devezam e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas consciencias e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido 

[fl. 461] Recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do 

Tombo disse havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ devezam e novo arbitramento 

do foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto 

infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi 

por elle ditto que reconhecia ao concelho da mesma Villa por dereito senhorio 

do ditto pedaco de cham de que se trata, e se obrigava a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada anno por dia de Sam Joam 

Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaco de cham 

sem licença da camara da mesma 

[fl. 461v] Da mesma Villa, e sendolhe concedida pella mesma lhe pagaria do 

preço dellas de cada des reis hum rial de Laudemio, e que em nenhum tempo 

se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e chegando com 

efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao 

concelho, e consolidado o dominio util com o dereito e que nesa forma, e com 

as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos 

se obrigava per si e em nome de seos subsesores que por qualquer titulo 

entrarem na pose 

[fl. 462] Na poce da ditta propriedade, e de tudo mandou elle Doutor Provedor 

fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou se comprise asim e da 

maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta dittos Procurador do 

concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu Manoel Francisco 

Carreira escrivaõ da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 
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de Manoel Lopes huma crus // Joze Dias Ferreira // Sebasteam Gomes // 

Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // --------------------------------------------- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de 

[fl. 462v] E confrontaçaõ de hum pedaço de chaõ em que esta hum corral sito 

no lugar de tras dos Matos termo da Villa de Pombal que pesue Manoel Ribeiro 

lavrador do ditto lugar cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de 

sincoenta reis para o concelho da ditta Villa// ----------------------------------------- 50 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar de tras dos Mattos terma da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis nomiado pello Alvará 

de Sua Magestade para refor 

[fl. 463] Para reformar os aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma 

comarca e fazer novos Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira 

Procurador actoal do concelho da ditta Villa e de Sebasteam Gomes 

Procurador dos Contratadores actoaes das Terças desta comarca a hum 

pedaço de cham em que esta hum corral sito no lugar de tras dos Mattos termo 

da referida Villa que pesue Manoel Ribeiro lavrador do dito lugar o qual sendo 

ahi prezente depoes de noteficado por mim escrivaõ declarou naõ tinha duvida 

e queria pagar de agora em deante ao concelho desta villa o foro que por 

arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pe 

[fl. 463v] Ao ditto pedaço de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a 

Luis Bernardes desta mesma Villa o qual sendo ahi prezente lhe deo elle 

Provedor o Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrase 

com Simaõ Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo 

em camara o foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaço de cham 

atendido o estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara da ditta Villa e fizecem medicaõ 

confrontaçaõ e devizam della, e logo mandou aos ditos Louvados 

[fl. 464] Louvados medicem confrontacem e devedicem o ditto pedaso de 

cham, e lhe arbitracem o foro competente o que fezeraõ pella maneira seguinte 

= Intesta do Sul com Estrada que vai deste lugar por aBiul digo para aBiul e 

tem por ahi vinte varas e meia = e do Nascente com Prazo do concelho que 

pesue Manoel Lopes do ditto lugar e tem por ahi seis varas e meia e do Norte 
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com cazas e cham do mesmo Infiteuta e tem por ahi vinte varas e meia e do 

Poente com cham do mesmo Infiteuta e tem por ahi seis varas e meia todas de 

medir pano e pellos mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta proprieda 

[fl. 464v] Propriedade em sincoenta reis cada anno e foi por elles ditto tinham 

feito esta medeçaõ confrontaçaõ e devezam e arbitramento do foro bem e na 

verdade segundo suas consciencias, e pello Juramento dos Santos Evangelhos 

que recebido tinhaõ o que visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro 

tudo por bom firme e valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta 

fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle 

ditto que reconhecia ao concelho 

[fl. 465] Ao concelho desta Villa digo concelho da ditta villa por dereito senhorio 

do pedaso de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho 

o ditto foro fateorim de sincoenta reis em cada anno por dia de Sam Joaõ 

Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham 

sem licença da camara da ditta Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço delle de cada des reis hum real de Laudemio, e que em 

nenhum tempo se poderia devidir o ditto Prazo em diversos pesuidores e 

chegando com efeito a devedir se ou separar se por ese mesmo feito fecaria 

logo devoluto 

[fl. 465v] Devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o dereito e que 

nesa forma, e com as maes condesoens e obrigasoens costumadas nos 

aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos subsesores que 

por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade, e de ttudo mandou 

elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua sentença e mandou 

se comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com o infiteuta 

dittos Procurador do concelho e das Terças e com os referidos Louvados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi 

[fl. 466] Que o escrevi // Doutor Silva // Manoel Ribeiro huma crus // Joze Dias 

Ferreira // Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ---- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaço de cham sito no lugar de tras do 

Mattos termo da Villa de Pombal que pesue Bento Francisco capateiro do lugo 
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de aBiul cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de vinte reis 

para o concelho da ditta Villa de Pombal // --------------------------------------------- 20 

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos neste lugar de tras dos Mattos termo da Villa de Pombal aon 

[fl. 466v] De Pombal aonde veio o Doutor Afonço da Silva Provedor desta 

Comarca e Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho desta Villa e de Sebasteam Gomes Procurador dos Contratadores 

actoaes das Terças desta comarca a hum pedaço de chaõ sito no lugar de tras 

dos Mattos termo da mesma Villa que pesui Bento Francisco capateiro do lugar 

de aBiul o qual sendo ahi prezente depoes de noteficado por mim escrivaõ 

declarou naõ 

[fl. 467] Nam tinha duvida e queria pagar de agora em deante ao concelho da 

referida Villa o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado ao ditto pedaço 

de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis Bernardes desta 

mesma Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o Juramento dos 

Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Simaõ Rodrigues 

Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o foro anual 

com que podia ficar o ditto pedaco de cham atendido o estado 

[fl. 467v] O estado rendimento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara da ditta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confrontacem e devedicem o ditto pedaco de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte; Intesta do Sul com terra de 

Manoel Ribeiro do ditto lugar e tem por ahi quatro varas e tres quartos e do 

Nascente com terras proprie 

[fl. 468] Propriedade do mesmo Infiteuta, e tem por ahi nove varas e meia do 

Poente com Estrada que vai deste lugar para Pombal e tem por ahi onze varas 

menos quarta todas de medir pano, e acaba em aguilham para o Norte e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em vinte reis cada 

anno e foi por elles ditto tinhaõ feito esta mediçaõ confrontaçaõ e devizaõ e 

arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias, e pello 

Juramento 
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[fl. 468v] E pello Juramento dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que 

visto pello ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ 

confrontaçaõ e devezam e novo arbitramento do foro tudo por bom firme e 

valiozo e mandou se comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento 

neste Tombo e sendo o mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao 

concelho da mesma Villa por dereito senhorio do ditto pedaco de 

[fl. 469] Pedaso de cham de que se trata e se obrigava a pagar ao mesmo 

concelho o ditto foro fateorim de vinte reis em cada anno por dia de Sam Joaõ 

Baptista e naõ poderia vender trocar nem escambar o ditto bocado de cham 

sem licença da camara da ditta Villa e sendolhe concedida pella mesma lhe 

pagaria do preço delle de cada des reis hum rial de Laudemio e que em 

nenhum tempo se poderia deveder o ditto Prazo em deversos pesuidores e 

chegan 

[fl. 469v] E chegando com efeito a devedirse ou separar se por ese mesmo 

feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o dominio util com o 

dereeto e que nesa forma e com as maes condesoens e obrigasoens 

costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em nome de seos 

subsesores que por qualquer titulo entrarem na poce da ditta propriedade e de 

tudo Mandou elle Doutor Provedor fazer este Termo que julgou por Sua 

sentença e mandou 

[fl. 470] E mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o Infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os 

Referidos Louvados e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Bento Francisco // Joze Dias 

Ferreira Sebasteam Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // ----- 

Termo 

Mediçaõ e confrontação de hum pedaso de cham que foi estrada as Eiras 

velhas na vizinhança da 

[fl. 470v] Na vezinhança da Aldeia dos Redondos que pesue Rafeal de Castro 

lavrador do mesmo lugar da Aldeia dos Redondos termo da Villa de Pombal 

cuja propriedade se lhe emprazou com o foro fatiorim de sincoenta reis para o 

concelho da ditta Villa // --------------------------------------------------------------------- 50 



 366

Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil e settecentos e quarenta e seis 

annos neste sitio das Eiras velhas termo da Villa de Pombal aonde veio o 

Doutor Afonço da Silva Provedor desta Comarca e Juis 

[fl. 471] E Juis nomeado pello Alvará de Sua Magestade para reformar os 

aforamentos dos Prazos dos concelhos da mesma comarca e fazer novos 

Tombos delles a requerimento de Joze Dias Ferreira Procurador actoal do 

concelho da ditta Villa e de Sebastiaõ Gomes Procurador dos contratadores 

actoaes das Terças desta comarca ao hum pedaco de cham que foi estrada 

sito as Ceras velhas na vezinhança da Aldeia dos Redondos que pesue Rafael 

de Castro lavrador do lugar da Aldeia dos Redondos termo da mesma 

[fl. 471v] Redondos termo da mesma Villa o qual sendo ahi prezente depoes de 

noteficado por mim escrivam declarou naõ tinha duvida e queria pagar de 

agora em deante ao concelho o foro que por arbitrio dos Louvados for arbitrado 

ao ditto pedaso de cham e aprezentou para Louvado pella sua parte a Luis 

Bernardes da ditta Villa ao qual sendo ahi prezente lhe deo elle Provedor o 

Juramento dos Santos Evangelhos para que debaixo delle arbitrace com Simaõ 

Rodrigues Pereira Louvado que por parte do concelho se elegeo em camara o 

foro anual com que podia ficar o Prazo do ditto pedaso de cham atendido o 

estado 

[fl. 472] O estado rendemento e utilidade que a mesma propriedade tinha em o 

tempo que foi aforada pella camara da ditta Villa e fezecem mediçaõ 

confrontaçaõ e devizam della e logo mandou aos ditos Louvados medicem 

confrontacem e devedecem o ditto pedaso de cham e lhe arbitracem o foro 

competente o que fezeraõ pella maneira seguinte; Tem de comprido duzentos 

e seis varas e de largo duas varas Intesta do Norte com terras pertencentes a 

quinta da Gramela 

[fl. 472v] Da Gramela e do Nascente com o Rio e do Sul com o mesmo Infiteuta 

e do Ponte com estrada que vai de Pombal para a Villa de Soure e pellos 

mesmos Louvados foi arbitrado o foro da ditta propriedade em sincoenta reis 

cada anno e foi por elles ditto tinham feito esta medeçaõ confrontaçaõ 

devezam e arbitramento do foro bem e na verdade segundo suas consciencias 

e pello Juramento dos Santos Evan 

[fl. 473] Dos Santos Evangelhos que recebido tinhaõ o que visto pello ditto 

Doutor Provedor e Juis do Tombo dise havia a ditta mediçaõ confrontaçaõ e 
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devizam e novo arbitramento de foro tudo por bom firme e valiozo e mandou se 

comprise e que o ditto infiteuta fezece reconhecimento neste Tombo e sendo o 

mesmo prezente foi por elle ditto que reconhecia ao concelho desta Villa por 

dereito senhorio do ditto pedaço de cham de que se trata 

[fl. 473v] Se trata e se obrigava a pagar ao mesmo concelho o ditto foro 

fateorim de sincoenta reis em cada anno por dia de Sam Joam Baptista e naõ 

poderia vender trocar nem escambar o ditto pedaço de cham sem licença da 

camara da ditta Villa e sendo lhe concedida pella mesma lhe pagaria do preso 

delle de cada des reis hum Rial de Laudemio e que em nenhum tempo se 

poderia devedir o ditto Prazo em deversos 

[fl. 474] Deversos pesuidores e chegando com efeito a devedir se ou separar 

se por ese mesmo feito fecaria logo devoluto ao concelho e consolidado o 

dominio util com o dereto, e que nesa forma e com as maes condesoens e 

obrigasoens costumadas nos aforamentos perpetuos se obrigava per si e em 

nome de seos subsesores que por qualquer Titulo entrarem na poce da dita 

propriedade e de tudo mandou 

[fl. 474v] Mandou elle Doutor Provedor fazer este termo que julgou por Sua 

sentença e mandou se comprise asim e da maneira que em elle se comtem e 

asinou com o infiteuta dittos Procurador do concelho e das Terças e com os 

referidos Louvados e eu Manoel Rodrig digo Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // de 

Rafael de Castro huma crus // Sebastiaõ 

[fl. 475] Sebastiaõ Gomes // Simaõ Rodrigues Pereira // Luis Bernardes // -------- 

Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os moradores e lavradores da Vintena do Valle 

termo desta Villa // 

Aos quatorze do mes de Abril de mil setecentos e quarenta e seis annos nesta 

Villa de Pombal a cazas donde estava aprezentado o Doutor Afonco da Silva 

Provedor desta comarca e Juis do Tombo ahi perante elle ditto Doutor 

Provedor e Juis do Tombo pareceram os lavrado 

[fl. 475v] Os lavradores da vintena do Valle abaixo nomeados e asinados os 

quaes mandou fezecem seu reconhecimento deste Tombo e logo por eles foi 

ditto e por cada hum delles de per si foi ditto que pellos costumes antigos e 

foraes desta Villa eram obrigados todos os lavradores della e seu termo a 
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pagar meio alqueire de trigo cada lavrador que tevese dois Bois e tendo hum 

so Boi ou vaca pagaria somente huma quarta de Trigo, elles todos juntos 

[fl. 476] Juntos e cada hum delles per si se obrigava pagar ao concelho desta 

ditta Villa meio Alqueire de Trigo tendo does Bois ou vacas e tendo hum só Boi 

ou vaca pagaria huma quarta de Trigo e por si e em nome dos mais lavradores 

que lhe sucedem se obrigavaõ a pagar ao concelho desta ditta villa o ditto meio 

alqueire de Trigo ou quarta tudo na forma que ditto fica por dia de Nosa 

Senhora de Agosto de cada hum anno e reconheciaõ ao conce 

[fl. 476v] Ao concelho desta ditta villa por dereito senhorio da ditta pençaõ e 

obrigaçaõ de que tudo o ditto Doutor Provedor mandou fazer este termo de 

reconhecimento que julgou por sua sentença o qual mandou se comprise assim 

e da maneira que em elle s comtem que asinou com os dittos lavradores e eu 

Manoel Francisco Carreira Escrivam da Provedoria e deste Tombo que o 

Escrevi // Doutor Silva // Grabul Lopes // Na 

[fl. 477] Lopes // Antonio de Abreu huma crus // Por meu Pae Antonio Antunes 

// Manoel de Joze Cordeiro // a rogo de Maria Ferreira Manoel de Sam Joze 

grande // Antonio Baptista huma crus // Joze vas // por minha Mai Antonia 

Simoens Manoel Guardado huma crus // Manoel Batista huma crus // Joze 

Lourenço huma crus // Belchior Joaõ // Joze Cordeiro huma crus // Manoel 

Francisco huma crus // por meu Pai Manoel Nunes // Antonio Joze // Domingos 

Guardado // Manoel Gonsalves // a Rogo de Joaõ Manel digo a Rogo 

[fl. 477v] A rogo de Izabel Joaõ Manoel de Farea grande // Joam Gomes huma 

crus //Diogo Joaõ Pereira huma crus // Antonio Luis huma crus // Luis 

Domingues // Bartolomeu Rodrigues huma crus // a Rogo de Maria Luis Manoel 

de Sam Joze grande // Deogo Lopes // Manoel Domingues huma crus // Manoel 

da Ponte // Simaõ Guardado // Manoel Domingues // por Maria Luis Joaõ 

Mendes huma crus // Manoel Joaõ Monteiro // Antonio Mendes huma crus // 

Manoel Joam huma crus // por minha Mai Izabel Luis Luis Lope huma crus // 

Manoel 

[fl. 478] Manoel Lio // Joaõ Lopes huma crus // Manoel Gonsalves // Manoel 

Lopes huma crus // Antonio Gonsalves huma crus // Antonio Guardado huma 

crus // Manuel Nunes // Antonio Joze // Manoel Simoens // por meu Pai Joaõ 

Luis Joze Luis huma crus //  Simaõ Marques huma crus // Manoel Rodrigues 

huma crus // Manoel Luis huma crus // Joze da Serra huma crus // Antonio 
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Antunes huma crus // Antonio Francisco huma crus // Manoel Domingos huma 

crus // Antonio Gonsalves huma 

[fl. 478v] Huma crus // Joaõ da Ponte // Manoel Gomes huma crus // Antonio 

Rodrigues huma crus //asinou por Thomazia Marques Manoel Gonsalves // 

asinou por Jeronema Domingues Joaõ da Ponte // Manoel Lopes // Thomas 

dos Santos huma crus // Manoel Fernandes huma crus // Manoel de Abreu 

huma crus // Joaõ Domingos huma crus // Manoel Lourenco huma crus // Joaõ 

Simoens huma crus // Joaõ Domingos huma crus // Manoel Joaõ huma crus // 

Manoel Joaõ // Antonio Joaõ 

[fl. 479] Joam huma crus // Antonio Joaõ huma crus // a Rogo de Izabel Maria 

Joze dos Santos // asinou por sua Mai Anna Mendes Antonio Joze Freire // 

asinou por seu Tio Joam do Espirito Santo Joaõ de Deos huma crus // Joaõ da 

Ponte // asinou por e por Antonio Lourenço // asinou por Domingos Joaõ Joaõ 

da Ponte // Bernardo Antunes huma crus // Manoel Joze  // Luis Gonsalves 

huma crus // ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Termo de Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena de Punhete termo desta 

Villa 

[fl. 479v] Villa // ------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos            do mes de Abril de mil setecentos quarenta e seis annos nesta Villa 

de Pombal e cazas donde estava apezentado o Doutor Afonço da Silva 

Provedor desta comarca e Juis do Tombo ahi perante elle Doutor Provedor e 

Juis do Tompo pareceraõ os lavradores do vintena de Punhete abaixo 

nomiados e asinados aos quaes mandou fezecem seo reconhecimento neste 

Tombo e logo por elles foi ditto e por cada hum delles de per si foi ditto que 

pellos 

[fl. 480] Pellos costumes Antigos e foraes desta Villa eraõ obrigados todos os 

lavradores della e seu termo a pagar meio alqueire de Trigo cada lavrador que 

tivese dois Bois e tendo hum so Boi ou vaca pagaria somente huma quarta de 

Trigo e elles todos juntos a cada hum delles per si se obrigava pagar ao 

concelho desta ditta villa meio alqueire de Trigo tendo dois Bois ou vacas e 

tendo hum so boi ou vaca pagaria huma quarta de Trigo e per si e em nome 

dos maes la 
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[fl. 480v] Dos mais lavradores que lhe susederem e obrigavaõ a pagar ao 

concelho desta ditta Villa o ditto meio alqueire de Trigo ou quarta tudo na forma 

que dito fica por dia de Nosa Senhora de Agosto de cada hum anno e 

Reconheciaõ ao concelho desta ditta Villa por dereito senhorio da ditta pençaõ 

e obrigaçaõ de que tudo o ditto Doutor Provedor Juis do Tombo mandou fazer 

este termo de reconhecimento que julgou por sua sentença a qual mandou se 

comprise asim e da 

[fl. 481] Asim e da maneira que em elle se comtem que asinou com os dittos 

Lavradores e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Francisco Coelho // Andre Joaõ huma 

crus // Manoel Gaspar huma crus // Manoel Joam huma crus // asinou por sua 

Mai Izabel dos Santos Antonio Lopes huma crus // Antonio da Ponte // Joaõ 

Fernandes huma crus // Joam Mendes // Deonizio Hogra // Antonio Gomes 

huma crus // Joze Dinis huma crus // Joaõ de Oliveira huma crus 

[fl. 481v] Huma crus // Antonio Joam // Domingos Guardado huma crus // 

Antonio Simaõ Domingos huma crus // Theotonio da Oliveira huma crus // Joam 

Gaspar huma crus // Manoel Gaspar huma crus // Antonio Joam huma crus // 

Domingos Gaspar huma crus // Antonio Dinis huma crus // ---------------------------- 

Termo de Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os moradores e lavradores da ventena de Asa 

Maça termo desta Villa // ------------------------------------------------------------------------ 

E logo no mesmo dea mes e anno retro declarado 

[fl. 482] Declarado perante o Doutor Provedor e Juis do Tombo pareceram 

prezentes os lavradores da ventena da Asamaça abaixo nomeados e asinados 

aos quais mandou fezecem seu reconhecimento neste Tombo e logo por elles 

foi ditto que pellos costumes antigos e foraes desta Villa eram obrigados todos 

os lavradores della e seu termo a pagar meio Alqueire de Trigo cada lavrador 

que tevese does Bois e tendo hum so Boi ou vaca pagaria somente huma 

quarta de Trigo, elles 

[fl. 482v] Elles todos juntos e cada hum delles de per si se obrigava a pagar ao 

concelho desta ditta Villa meio alqueire de Trigo e tendo does Boes ou vacas e 

tendo hum so Boi ou vaca pagaria huma quarta de Trigo e per si e em nome 

dos maes lavradores que lhe se sesudecem se obrigavam a pagar ao concelho 
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desta ditta Villa o ditto Alqueire de Trigo ou quarta tudo na forma que ditto fica 

por dea de Nosa Senhora de Agosto de cada hum anno e reconheciaõ a conce 

[fl. 483] Ao concelho desta ditta Villa por dereito senhorio da ditta pençaõ e 

obrigaçaõ de que tudo o ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo mandou fazer 

este termo de Reconhecimento que julgou por sua sentença o qual mandou se 

comprice asim e da maneira que em elle se comtem e asinou com os dittos 

lavradores e eu Manoel Francisco Carreira escrivam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // asinou por seu Pai Joam Mendes Anto 

[fl. 483v] Antonio Mendes // Manoel Gomsalves huma crus // Manoel Gameiro 

huma crus // Manoel Lopes huma crus  // Amaro Gonsalves huma crus // 

Manoel Gameiro o Maço huma crus // Miguel Soares huma crus // Domingos 

Lopes huma crus // Antonio Mendes huma crus // Luis Joaõ huma crus // 

Manoel Mendes huma crus //  Joze Lopes //  Manoel Gaspar huma crus // 

asinou por Joaõ por esta crus Atanazio Gones // Antonio Coelho // Manoel 

Gonsalves Simaõ huma crus // Manoel Joaõ 

[fl. 484] Joam huma crus // Joaõ Lopes huma crus // Joze Gomes // Joam 

Insenso do Paço huma crus // a Rogo de Thereza Mario asinou Manoel Gaspar 

huma crus // Manoel Gaspar // Domingos dos Santos huma crus // Pedro 

Gomes huma crus // Antonio Joam Incenco huma crus // Manoel Lopes huma 

crus // Joze da Silva // Felipe Filipe Lias de Sua // Joaõ Domingos huma crus // 

Antonio Gomes huma crus // Manoel Gonsalves // Joaõ Pereira // Antonio 

Lopes huma crus // Francisco Gameiro  // Anto 

[fl. 484v] Antonio Gameiro // Joaõ Rodrigues huma crus // Joze Gaspar huma 

crus // Joam Pires // Manoel Gonsalves o Maso huma crus // Luis Gonsalves 

huma crus //Manoel Joam // a Rogo de sua Mae Maria Joam asinou Joze 

Lopes huma crus // Joaõ Gonsalves huma crus // Joze Gonsalves huma crus // 

Domingos Joaõ huma crus // Joze Domingos huma crus // ---------------------------- 

Termo de reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os lavradores da ventena da Aldeia dos Redondos 

termo desta ditta Villa 

[fl. 485] Villa // -------------------------------------------------------------------------------------- 

E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado prezente o ditto Doutor 

Provedor e Juis do Tombo pareceraõ prezentes os moradores e lavradores da 

ventena de Aldeia dos Redondos que vam abaixo asinados aos quaes o ditto 
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Doutor Provedor e Juis do Tombo mandou fezecem seu reconhecimento neste 

Tombo na forma costumada e logo por elles foi ditto e por cada hum digo per si 

que pellos costumes antegos desta dilla Villa to 

[fl. 485v] Villa todos os lavradores della e seu termo eram obrigados a pagar ao 

concelho desta villa meio alqueire de Trigo cada lavrador que tevese does 

Boes e tendo hum só Boi o vaca pagaria huma quarta de Trigo ao concelho 

desta ditta villa emquanto tevecem Bois ou vacas e nesta forma Mestados 

juntos e cada hum delles per si se obrigava a pagar ao concelho desta ditta 

Villa emquanto tvecem Bois ou vacas cada hum que tevese 

[fl. 486] Tevese dois Bois ou vacas pagaria meio alqueire de Trigo e tendo hum 

so Boi ou vaca pagaria huma quarta e nesta forma se obrigavam per si e em 

nome dos seos sucesores a ditta pençaõ e obrigaçaõ ao concelho desta ditta 

Villa tudo na forma costumada de que tudo o ditto Doutor Provedor e Juis do 

Tombo mandou fazer este termo que julgou por sua sentença o qual mandou 

se comrpise asim e da maneira que em elle se comtem que asinou com os 

dittos lavradores 

[fl. 486v] Lavradores abaixo declarados e eu Manoel Francisco Carreita 

escrivam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi //  Doutor Silva // Manoel 

das Neves huma crus // Antonio de Souza //  Joze Nogueira // Por seu Pai Joaõ 

Simoens //  Manoel de Souza huma crus //  Manoel Rodrigues huma crus // 

Joze Gaspar huma crus // Joze de Castro huma crus // Ternaõ Joaõ // Joze 

Nogueira //  por minha Mai Maria Dias Vitor Gomes // Joze Gonsalves huma 

crus // Manoel Rodrigues Roldo huma crus //  Andre 

[fl. 487] Andre Gonsalves huma crus // a Rogo de Catharina Gonsalves Manoel 

Gonsalves huma crus //  asinou por sua Mai Izabel Lopes Manoel Domingos //  

Luis Joaõ //  Manoel Gomes huma crus //  Manoel Simoens //  por seu Pai Joaõ 

Gonsalves Luis Gonsalves // Joze Lopes // Joaõ Rodrigues huma crus // Andre 

Rodrigues huma crus // Antonio Gameiro //  Diogo Joaõ // Pascoal Luis huma 

crus // Joze Rodrigues huma crus // Luis Gomes // Manoel Gonsalves huma 

crus // asinou 

[fl. 487v] Asinou a rogo de Manoel Gonsalves Morgado Antonio Gonsalves 

huma crus // Sebastiaõ Cordeiro de Brito // Joze Gomes de Castro huma crus // 

Manoel Simoens // Domingos Rodrigues huma crus // por sua Mai Catherina 

Maria Felis Rodrigues huma crus // Luis Rodrigues huma crus Manoel Joam 
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huma crus // Luis Joaõ da Mata // Manoel Nogueira huma crus // Thome 

Rodrigues huma crus // Antonio Dias huma crus // Manoel Goncal 

[fl. 488] Gonsalves huma crus // Antonio Lopes huma crus // Manoel Mendes 

huma crus // Manoel da Silva huma crus // Manoel Gonsalves huma crus //Joze 

Gomes huma crus // Manoel Domingos // Antonio Cordeiro huma crus // a Rogo 

de Sebastianna Maria Antonio Ribeiro Serra // Rafael de Castro // Domingos 

Gomes huma crus // ------------------------------------------------------------------------------ 

Termo de reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena da Pelariga termo desta 

Villa // ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado perante o ditto Doutor 

Provedor 

[fl. 488v] Provedor pareceraõ os moradores lavradores da vintena da Pelariga 

que vam abacho asinados aos quaes o ditto Doutor Provedor e Juis do Tombo 

mandou fezecem seu reconhecimento neste Tombo na forma costumada e 

logo por elles foi ditto e por cada hum delles per si que pellos costumes antigos 

desta ditta Villa todos os lavradores della e seu termo eraõ obrigados a pagar 

ao concelho desta mesma Villa meio alqueire de Trigo cada lavrador que 

tevese dois Bois e tendo hum so Boi ou vaca pagaria huma quar 

[fl. 489] Huma quarta de Trigo ao concelho desta ditta Villa emquanto tevecem 

Bois ou vacas e nesta forma elles todos juntos e cada hum delles per si se 

obrigava a pagar ao concelho desta Villa emquanto tevese Bois ou Vacas cada 

hum que tevese does Bois ou vacas pagaria meio Alqueire de Trigo, e tendo 

hum so Boi ou vaca pagaria huma quarta e nesta forma se obrigava per si e em 

nome dos maes lavradores seos susesores a ditta pençaõ e obrigavam ao 

concelho desta ditta Villa tudo na forma costumada de que tudo 

[fl. 489v] Tudo elle Doutor Provedor e Juis do Tombo mandou fazer este termo 

que Julgou por Sua Sentença e mandou se comprise asim e da maneira que 

em elle se comtem que asinou com os dittos lavradores abaixo declarados e eu 

Manoel Francisco Carreira escrevam da Provedoria e deste Tombo que o 

escrevi // Doutor Silva // Manoel Rodrigues // Antonio Rodrigues huma crus //  

Diogo Mendes // Bento Gomes huma crus // Gregorio Carvalho huma crus // 

Manoel Rodrigues huma crus // Manoel Gomes 



 374

[fl. 490] Gomes huma crus // Francisco Rodrigues huma crus // Manoel Alves 

huma crus // Thomas Domingos huma crus // Joze Lopes huma crus // Felipe 

Simoens // Manoel Gonsalves huma crus // Luis Correia // Joaõ Mendes // 

Antonio Joaõ huma crus // Joaõ Gonsalves huma crus //  Joze da Costa huma 

crus // Luis Nunes huma crus // a Rogo de Maria das Neves Diogo Mendes // 

Joze dos Santos huma crus // Belxior Mendes huma crus // Bento Rodrigues 

huma crus // Manoel Dias // Jeronemo de Sam Miguel huma crus //  Bento 

Fernandes huma crus // Joze Rodrigues 

[fl. 490v] Rodrigues huma crus // Antonio Deos Francisco Alves // Joze Lopes // 

Antonio Francisco huma crus // Manoel Rodrigues huma crus // Manoel Gomes 

huma crus // Antonio Gomes huma crus // Joze Francisco da crus // Matheos da 

Silva huma crus // Domingos Gaspar huma crus // Manoel Francisco huma crus 

// Manoel das Neves huma crus // Matias Domingues huma crus // Joze 

Rodrigues huma crus // Diogo Ferreira // Manoel Joaõ Cardozo huma crus // 

Joam Gaspar huma crus // Joam 

[fl. 491] Joam Domingos huma crus // Antonio Brabo huma crus // Joaõ 

Carvalho huma crus // Joaõ Gomes // Agostinho Gomes // Manoel Simoens // 

Joze Domingos huma crus // por meu Pai Joze Domingos // Joaõ Mendes // 

Salvador Joaõ huma crus // Joam Gonsalves // Manoel das Neves huma crus // 

Antonio Joaõ huma crus // Joaõ Mendes // a Rogo de Maria Gomes Joam 

Francisco da Silva // Maria Gomes // Manoel Duarte // Jorge Mendes // Manoel 

Lourenço // Joze Domingos huma crus // Jorge 

[fl. 491v] Jorge Manoel // por minha Mai Maria das Neves Bernardo Gonsalves 

// Manoel Rodrigues // Bento Manoel Domingues // Manoel Mendes // Manoel 

Gonsalves huma crus // Antonio Gonsalves huma crus // Joze Mendes // 

Manoel Gonsalves huma crus // Caetano Rodrigues huma crus // Manoel da 

Silva // Manoel Nunes huma crus //  ---------------------------------------------------------- 

Termo de Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os Morador e lavradores da vintena da Ranha 

termo desta Villa //  

E logo 

[fl. 492] E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado pello ditto Doutor 

Provedor e Juis do Tombo pareceram prezentes os moradores do lugar digo 

Moradores e lavradores da vintanha da Ranha e por elles todos juntos e por 
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cada hum de per si foi ditto que elles pellos costumes antigos desta Villa eraõ 

obrigados a pagar de pencaõ ao concelho desta ditta Villa meio alqueire de 

Trigo ao concelho desta ditta Villa da ditta pencaõ e obrigaçaõ de novo se 

obrigavaõ de novo se obrigavam a pagar de pençaõ ao concelho desta 

[fl. 492v] Desta ditta Villa meio alqueire de Trigo cada lavrador que tevese does 

Boes ou Vacas e o que tever hum so Boi ou vaca pagaria huma quarta de Trigo 

em cada hum anno e nesa forma se obrigavam per si e em nome dos maes 

lavradores que lhe secedecem na ditta ventena por que com esa pençaõ e 

obrigaçaõ fica reaõ emquanto tevecem Bois ou vacas na forma que ditto he e 

de tudo elle Doutor Provedor e Juis do Tombo mandou fazer este termo que 

Julgou por sua sentença a qual 

[fl. 493] A qual mandou se comprise como nelle se comtem que asinou com os 

dittos lavradores e eu Manoel Francisco Carreira Escrivam da Provedoria e 

deste Tombo que o escrevi //  Doutor Silva //  Joam Carriso huma crus //  Joze 

Mendes o velho huma crus //  Antonio de Gois // Antonio Jorge huma crus // 

Joze Mendes huma cruz //Domingos Terreira huma crus // Manoel Joaõ huma 

crus // Manoel Jorge huma crus  // Manoel Gaspar huma crus  // Joam 

Gonsalves // Antonio Ribeiro huma crus // Joze Mendes huma crus // Joze 

Gonsal 

[fl. 493v] Gonsalves huma crus // Joze Gonsalves huma crus // Joze da Matta 

huma crus // Manoel Jorge // Luis Joaõ da Matta // Antonio Joaõ // Manoel da 

Silva huma crus asinou por Marianna Mendes // Carlos Joze huma crus // Joze 

Lopes huma crus // Felipe Mendes huma crus // Manoel da Matta huma crus // 

Joze Gomes huma crus // Manoel Rodrigues huma crus // Manoel dos Santos 

huma crus // Luis da Matta // Francisco Gonsalves // Manoel Mendes huma crus 

// Manoel de Oliveira huma crus // Manoel das Neves huma crus // Luis Pereira 

huma crus  // Costodia das Jezus // Joam da Serra // Francisco Jorge huma 

crus // Joze 

[fl. 494] Joze Domingos o Maço huma crus // Manoel Gaspar huma crus // 

Manoel Gonsalves  huma crus // Manoel Jorge huma crus // Antonio Domingos 

huma crus // Joaõ Domingos huma crus // Joaõ da Matta // Manoel Joam // 

Manoel Antunes huma crus // Joaõ Gonsalves huma crus // Leonardo da Serra 

huma crus  // Antonio Gonsalves Freire huma crus  // Manoel Gomes huma crus  

// Manoel das Neves huma crus  // Antonio Gonsalves huma crus  // Manoel 
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Joam huma crus  // Luis da Matta huma crus  // Manoel Gonsalves huma crus  

// Antonio Joaõ huma crus  o moso // Manoel Gonsalves // Antonio João hu 

[fl. 494v] Joaõ huma crus  // Joze Joaõ huma crus  // Joze Mendes // Manoel da 

Fonceca Farto // por seu Pai Antonio Gameiro // Joaõ da Mota // Antonio 

Gonsalves // Joze Gameiro huma crus  // Diogo Joaõ huma crus // Luis Joaõ 

huma crus  // Asinou por Maria da Silva Manoel Rodrigues huma crus  // Joaõ 

Gonsalves huma crus  // Joao Leal huma crus  // Joze da Silva huma crus  // 

Termo de Reconhecimto 

Reconhecimento que fazem os lavradores da vintena de Villa Caã termo desta 

Villa //  

E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado perante o Doutor Provedor e 

Juis do Tombo pareceraõ prezentes os lavra 

[fl. 495] Os lavradores de Villa Caã abaixo nomeados e asinados aos quaes 

mandou fizecem reconhecimento neste Tombo e logo por eles foi ditto e por 

cada hum delles per si foi ditto que pellos costumes antigos e forais desta Villa 

eraõ obrigados todos os lavradores della e seu termo a pagar meio alqueire de 

trigo todos os lavradores du digo de Trigo cada lavrador que tever dois Bois e 

sendo hum so Boi ou vaca pagarea somente huma quarta de Trigo elles todos 

juntos e cada hum delles per si se obrigava pagar 

[fl. 495v] Pagar ao concelho desta Villa meio alqueire de Trigo tendo does Bois 

tendo does bois ou vaca e tendo hum so Boi a parte digo Boi ou vaca pagaria 

huma quarta de Trigo e per si e em nome dos maes lavradores que lhe 

susedecem se obrigavaõ a pagar ao concelho desta ditta via o ditto meio 

alqueire de trigo ou quarta tudo na forma que ditto fica por dia de Nosa 

Senhora de Agosto de cada hum anno reconheciaõ ao concelho desta mesma 

Villa por dereito Senhorio da dita pençaõ e obregaçaõ de que tudo o ditto 

Doutor Provedor Juis do Tombo mandou fazer este termo de reconhecimento 

que Julgou por sua sentenca 

[fl. 496] Sentença o qual mandou se comprise asim e da maneira que em elle 

se comtem e asinou com os dittos lavradores e eu Manoel Francisco Carreira 

escrivam da Provedoria que o escrevi // Doutor Silva // Asinou por seu Pai 

Antonio Antunes // Manoel Mateos huma crus // Antonio Lopes huma crus // 

Joaõ Lopes huma crus // Antonio Mendes huma crus // Manoel Lopes huma 

crus // Manoel Lopes de Brito huma crus // Manoel Antunes // Diogo Joaõ // 
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Pedro Francisco // Manoel Manoel Lopes huma crus // Manoel Lopes de 

Carvalho huma crus // Ignaceo huma crus // a Rogo de minha Mai Marianna 

Mendes Antonio Joze // Antonio Gomes huma crus // Joaõ Lopes  

[fl. 496v] Joam Lopes huma crus // Luis Gomes huma crus // Joaõ Gonsalves 

huma crus // Manoel Carvalho huma crus // asinou por seu Pai Antoneo 

Rodrigues Manoel Jorge huma crus // Antonio Lopes huma crus // Manoel 

Francisco Soldado huma crus // Joaõ Francisco huma crus // asinou por seu 

Pai Joaõ Gonsalves // Manoel Gonsalves asinou a Rogo de Francisco 

Rodrigues // Joaõ Lopes huma crus // Manoel Francisco huma crus // Joaõ 

Rodrigues Pimenta huma crus // Joaõ Lopes huma crus // Manoel Rodrigues 

huma crus por seu Pai Marcos Luis // Manoel Rodrigues Pimenta huma crus // 

Joze Domingues huma crus // Manoel 

[fl. 497] Manoel vas huma crus // Manoel Gomes huma crus // Manoel Luis 

huma crus // Domingos Simoens // Manoel Jorge huma crus // Manoel Manoel 

Mendes huma crus // asinou por seu Pai Joze Francisco huma crus // asinou 

por sua Mai Anna Francisca Manoel Francisco huma crus // Joze Gomes huma 

crus // Joaõ Ribeiro // asinou por seu Pai Joaõ Antunes Manoel Antunes // 

Domingos Lopes huma crus // Gregorio Francisco huma crus // asinou por 

Francisco Domingues dos Cazais e Jus da vintana Manoel Domingues // -------- 

Termode Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os lavradores moradores 

[fl. 497v] Os moradores da Vintina da Ribeira termo da Villa // ----------------------- 

E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado perante o ditto Doutor 

Provedor Juis do Tombo pareceram prezentes os lavradores da vintina da 

Ribeira abaixo nomeados e asinados aos quaes mandou fezecem seu 

reconhecimento neste Tombo e logo por elles foi ditto e por cada hum delles 

por si foi dito que pellos costumes antigos e foraes desta Villa heraõ obrigados 

todos os lavradores della e seu termo a pagar meio Alqueires de Trigo cada 

lavrador que tevese dois Bois e tendo hum só Boi ou vaca pagaria somente 

huma quarta de Trigo elles 

[fl. 498] Elles todos juntos e cada hum delles por si se obrigava pagar ao 

concelho desta ditta Villa meio Alqueire de Trigo tendo does Bois ou vacas e 

tendo hum so Boi ou Vaca pagaria huma quarta de Trigo e per si e em nome 

dos mais lavradores que lhe sucedecem se obrigavaõ a pagar ao concelho 
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desta ditta villa o ditto meio alqueire de Trigo ou quarta tudo na conformidade 

que ditto fica por dia de Nosa Senhora de Agosto de cada hum anno e 

reconheciaõ ao concelho desta mesma Villa por dereito Senhorio da ditta 

penção e obregaçaõ do que tudo o ditto Doutor Provedor Juis do Tombo 

mandou 

[fl. 498v] Mandou fazer este termo de Reconhecimento que julgou por sua 

sentença o qual mandou se comprice asim e da maneira que em elle se 

comtem que asinou com os dittos lavradores e eu Manoel Francisco Carreira 

escrevam da Provedoria e deste Tombo que o escrevi // Doutor Silva // 

Domingos Fernandes huma crus // Gregorio Jorge // Manoel Joaõ huma crus // 

Domingos Jorge huma crus // Manoel Lopes huma crus // Joze Gomes huma 

crus // Domingos Francisco huma crus // Joaõ Jorge huma crus // Joaõ Lopes // 

Joze Domingues huma crus 

[fl. 499] Crus // Andre Malho huma crus // Joze Antunes huma crus // Luis 

Marques // Manoel Rodrigues huma crus // asinou por Antonio Francisco // 

asinou por seu Pai Domingos Lopes // Manoel Rodrigues huma crus // Joze 

criado huma crus // Manoel Lopes huma crus // Antonio Rodrigues huma crus // 

Manoel Francisco huma crus // Joze Lopes huma crus // Matias Gameiro asinou 

por sua Mai Mareanna Luis // Manoel Gameiro // Manoel Marques o Maso 

huma crus // Manoel Marques o velho huma crus // Vitorino Rodrigues // a Rogo 

de Joze Rodrigues da damacora asinou o 

[fl. 499v] Asinou o Juis da vintana Manoel Domingues // Francisco Gameiro // 

Antonio Pires // Joze Lopes Serurgiaõ // ---------------------------------------------------- 

Termo de Reconhecimento 

Reconhecimento que fazem os lavradores da Vintana desta Villa 

E logo no mesmo dia e mes e anno retro declarado perante o Doutor Provedor 

Juis do Tombo apareceraõ prezentes os lavradores da Vintana desta Villa 

abaixo nomeados e asinados aos quaes mandou fezecem seu reconhecimento 

neste Tombo e logo por elles foi ditto e por cada hum deles per si foi ditto que 

pellos costumes antigos e foraes 

[fl. 500] E foraes desta Villa eraõ obregados todos os lavradores della e seu 

termo a pagar meio alqueire de Trigo cada lavrador que tever does Bois e 

tendo hum so Boi ou vaca pagaria somente huma quarta de Trigo, elles todos 

junto e cada hum delles per si se obrigava pagar ao concelho desta mesma 
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Villa meio alqueire de Trigo tendo dois Bois ou vacas e tendo hum so Boi ou 

vaca pagaria huma quarta de Trigo, e por si e em nome dos maes lavradores 

que lhe sucedecem se obrigavaõ a pagar ao concelho desta ditta Villa  o ditto 

meio alqueire de Trigo ou quarta tudo na forma que ditto fica por dia de Nosa 

[fl. 500v] De nosa Senhora de Agosto de cada hum anno e reconheciaõ ao 

concelho desta Villa por dereito Senhorio da dita pençaõ e obrigaçaõ de que 

tudo o ditto Doutor Provedor Juis do Tombo mandou fazer este termo de 

reconhecimento que julgou por sua sentença a qual mandou se comprise asim 

e da maneira que em ella se comtem que asinho digo asinou com os dittos 

lavradores e eu Manoel Francisco Carreira escrevam da Provedoria e deste 

Tombo que o escrevi // Doutor Silva // Manoel Gonsalves huma crus // Joze 

Joam huma crus 

[fl. 501] Crus // Antonio Domingues huma crus // Jeronimo Lopes huma crus // 

Joze Lopes huma crus // Manoel Francisco huma crus // ------------------------------ 

E sendo tudo esto asim prosesado do modo que ditto he fis estes Autos 

concluzos ao Doutor Provedor Manoel Francisco Carreira que o escrevi // ------- 

Apresentaçaõ de Petiçam 

Aos dezoito dias do mes de Julho de mil settecentos e noventa e does annos 

nesta cidade de Leiria e cazas de morada de mim Escrevam ahi por parte dos 

officiaes da camara da Villa de Pombal me foi aprezentada a Petiçaõ seguinte 

e eu 

[fl. 501v] Eu Joze Joaquim Coelho do Valle que o escrevi // --------------------------- 

Petiçaõ 

Dezem os officiaes do concelho da Villa de Pombal que neste Juizo se ação os 

Autos do Tombo dos bens delle feitos pello Doutor Afonço da Silva Provedor 

que foi desta comarca que naõ chegou a julga lo por sentença e porque he 

percizo que asim seja julgado para sua maior firmeza, e validade pertendem 

que Vosa Senhoria por estar prezentemente exercendo dignisimamente o ditto 

cargo mandando fazer lhe concluzos os dittos Autos lhe julgue por sentença o 

ditto Tombo por se achar nestes termos  
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