
 

 

 

             
   Tombo da Ordem de 

Cristo  

 

  

 

       

   1505    

       

          Comenda d arees    
       

          

 o Comendador o Limite o Dízimo o Gado o Montado a Portagem 

            

 Frey Vasco de Foyos o lugar de arees com seu todos aqueles que são moradores do gado e de todas as  o montado do dito lugar a portagem e direitos de 

 cavaleiro da dita Ordem limite jaz cerrado dentro do no termo de arees não pagam outra  outras cousas pagam  e de seu termo é da dita  alcaiadaria são da  

 e comendador de arees termo de nisa coisa senão o dízimo à Ordem. E os dízimo em arees à Ordem  Ordem Ordem 

     de fora posto que sejam de nisa se o gado é dos moradores     

     se vão lavrar ao termo de arees  do dito lugar, e se é de fora     

     pagam dízimo e mais de doze um. paga a metade lá e a outra     

     Salvo se a terra em que lavrarem metade onde é freguês     

     for sua própria dos lavradores E se for o gado de      

      algum morador de Nisa     

     o dízimo do pão paga-se nas eiras então nãp paga dízimo     

     e o vinho à bica do lagar e o em arees e paga-o todo     

     linho no tendal em Nisa.     

           

    as Premiças as Dízimas Pessoais os Juizes o Bispo  

   as primiças pagam-se de  as dízimas pessoais não os juízes fazem-se por o Bispo leva o quarto do dízimo  

   quarenta alqueires um se pagam nesta comenda eleição em pelouros e são do dito lugar e seu termo  

   de cada uma semente   confirmados pelo ouvidor    

       da Ordem e juram aos     

       juízes do ano passado    

       os ditos juízes ouvem de     

       todos os feitos dando    

       apelação e agravo para o     

       dito ouvidor    

       

 Tombo dos bens pertencentes  à comenda de Nisa, 18/12/1505 (IAN/TT, O.C. / C.T, Liv. 306, fls. 52-68)   

 in Tombos da Ordem de Cristo, Comendas a Sul do Tejo, Iria Gonçalves, Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa  

      Anexo IV 



       

 


