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edição paleográfica; (2014): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Beira: 
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NOTA PRÉVIA

Há algum tempo, delineamos um projeto editorial denominado: “Fontes de 
uma herança histórico-cultural portuguesa: os registos foraleiros manuelinos”, 
enquadrado nas linhas de investigação do Centro de Estudos em Letras (CEL) 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Com uma pequena equipa 
de mestrandas e doutorandas (Cármen Alves, Filomena Ramos, Ana Lúcia 
Costa), propusemo-nos elaborar uma dupla edição dos cinco Livros de Registos 
foraleiros manuelinos, custodiados na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).

Escolhemos reeditar e estudar numa perspetiva histórico-cultural o 
mencionado corpora, lavrado nos inícios do século XVI. Trata-se duma 
documentação representativa dum período linguístico muito pouco editado e 
estudado. Esta documentação foi exarada num período de “franja de separação” 
(Godinho 1968: 16) entre o final do português arcaico e o começo do português 
moderno (Maia 1995: 12).

Os principais objetivos do supracitado projeto são, no essencial, três: a 
elaboração de reedições rigorosas, em formato conservador e modernizador 
(paleográfica e interpretativa) dos cinco Livros de Registos Manuelinos; a 
apresentação dum enquadramento e duma leitura histórico-cultural da reforma 
manuelina dos forais e a elaboração subsequente dos vocabulários específicos 
do discurso foraleiro manuelino para cada província do reino, baseados na 
constituição do referido corpora.

Consideramos que a coleção dos cinco Livros de Registos Manuelinos 
precisava de ser reeditada duma forma rigorosa, uma vez que conheceu tão- 
-só uma edição interpretativa, efetuada há mais de cinco décadas, pelo 
historiador Luís Fernando de Carvalho Dias (Dias 1961, 1962, 1965, 1969), 
sem aplicação de critérios editoriais explícitos. Como somos de parecer que, de 
tempos a tempos, é necessário reeditar duma forma rigorosa as fontes primárias, 
empreendemos o supracitado projeto editorial, para colmatar essa omissão da 
filologia portuguesa.

O que está concretizado até ao momento?
Para fazer o ponto da situação do nosso projeto editorial, importa esclarecer 

que o primeiro volume do projeto, a vir a lume, foi a obra (Santana 2011): 
Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes: abordagem histórica, 
cultural, discursiva e edição interpretativa. Nesse trabalho, foi facultada, a 
um público alargado, uma edição interpretativa, em formato digital, do Livro 
de Registos concedido por D. Manuel I às localidades da província de Trás- 
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-os-Montes, antecedida dum enquadramento histórico-cultural sobre a reforma 
foraleira manuelina e duma análise discursiva aprofundada e estribada numa 
metodologia estatístico-lexical. Foi, portanto, disponibilizada uma edição 
modernizadora e um estudo vocabular dilatado sobre a aludida fonte.

Optamos, nesse volume, por elaborar uma edição modernizadora, porque 
a referida fonte já tinha tido várias edições conservadoras: duas edições 
diplomáticas publicadas (Santana 1998 e 1999), em suporte papel, e uma 
edição semipaleográfica, em suporte eletrónico, efetuada para “O Corpus 
Diacrónico do Português”, projeto científico coordenado por Mark Davies 
da Brighom Young University (USA) e Michael Ferreira da Georgetown 
University (USA). A referida edição pode ser consultada no endereço eletrónico: 
www.corpusdoportugues.org.

O segundo Livro de Registos Manuelinos a ser editado, em 2014, no âmbito 
do mesmo projeto, foi a obra (Santana; Alves 2014): Liuro dos Foraes Nouos 
da Comarqua de Entre Douro e Minho: contextualização histórico-cultural e 
edição paleográfica 1. Como o título indica a edição conservadora foi precedida 
duma breve contextualização histórico-cultural da reforma manuelina dos forais.

No seu projeto de mestrado em Cultura Portuguesa, Cármen Alves editou, 
em formato conservador, o Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua Dantre 
Douro & Minho, seguindo os tipos de edição propostos por António Emiliano 
(Emiliano 2002ª), nomeadamente, a edição paleográfica de Tipo 3 – paleográfica 
com transcrição larga em tipo normal.

Nesse primeiro projeto, a investigadora realizou uma edição, em formato 
conservador, paleográfica de 156 fólios, 153 de texto mais 3 de “tabuada” do 
Livro de Registos foraleiros manuelinos interamnenses. Posteriormente, a autora 
editou os restantes 134 fólios. A totalidade da edição paleográfica, composta por 
290 fólios, foi publicada, em 2014, na obra acima citada. A primeira edição da 
fonte manuelina escolhida foi uma edição conservadora dirigida a um público 
restrito de especialistas. Como uma edição paleográfica é sempre de difícil 
leitura e compreensão para um público alargado, a investigadora decidiu, no 
seu projeto de doutoramento em Língua e Cultura Portuguesas: especialização 
em Linguística Portuguesa, efetuar uma edição em formato modernizador, uma 
edição interpretativa, acessível a um público mais abrangente, isto é, menos 
conhecedor das grafias pretéritas, mas, ainda assim, a edição interpretativa 
abaixo apresentada dirige-se a um público com uma formação académica um 
pouco elevada, pois os critérios editoriais seguidos não são acessíveis a todo 

1 - Nesta obra, foi usada uma grafia moderna no topónimo “Dantre Douro & Minho”.
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o tipo de público. A autora proporcionou uma edição 2, por exemplo, para os 
munícipes esclarecidos dos vários concelhos interamnenses, que apreciem a 
história da sua região, e para os historiadores locais que pretendam elaborar 
monografias das várias localidades do Entre Douro e Minho.

No ano de 2014, foi igualmente publicada por (Santana; Ramos) a edição 
paleográfica do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira: contextualização 
histórico-cultural e edição paleográfica. Este trabalho foi continuador duma 
dissertação de mestrado em Cultura Portuguesa, levado a cabo por outro 
membro da nossa equipa, Filomena Ramos. A investigadora inicialmente editou 
102 fólios do Livro de Registos da Beira, tendo editado numa fase posterior os 
restantes 213 fólios, perfazendo no total 315 fólios.

Em suma, estão editados em formato conservador, paleográfico: o Liuro dos 
Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes; o Liuro dos Foraes Nouos da 
Comarqua Dantre Douro & Minho e o Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua 
da Beira.

Quanto às edições em formato modernizador ou interpretativo, editamos, 
em 2011, o Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes, em 2016, 
o Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua Dantre Douro & Minho e com a 
presente edição facultamos a terceira edição interpretativa, desta vez, do Liuro 
dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira.

Posteriormente, forneceremos a edição paleográfica e interpretativa do 
Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Estremadura e da Comarca do Entre 
Tejo e Odiana, ficando desta forma acabada a dupla edição dos cinco Livros de 
Registos.

Relativamente ao tratamento vocabular, na obra (Santana 2011): Liuro 
dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes: abordagem histórica, 
cultural, discursiva e edição interpretativa, foi facultado um amplo estudo 
vocabular da referida fonte. Dando continuidade aos estudos vocabulares, 
no trabalho de 2016, fornecemos um glossário dilatado do Livro de Registos 
Manuelinos do Entre Douro e Minho e, no atual trabalho, disponibilizamos um 
extenso glossário dos termos específicos da fonte estudada (Livro de Registos 
Manuelinos da Beira).

Este é o ponto da situação do projeto “Fontes de uma herança histórico-
cultural portuguesa: os registos foraleiros manuelinos”.

2 - Na dissertação de 3.º Ciclo em Língua e Cultura Portuguesas: especialização em Linguística Portuguesa 
(2015): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua Dantre Douro & Minho: contextualização histórica, 
edição interpretativa e glossário. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.





CAPÍTULO I

PARA UMA LEITURA HISTÓRICO-CULTURAL
DO LIURO DOS FORAES NOUOS DA COMARQUA DA BEIRA
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Capítulo I: Para uma leitura histórico-cultural do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

Introdução

O projeto “Fontes de uma herança histórico-cultural portuguesa: os 
registos foraleiros manuelinos” estabelece-se em três objetivos fundamentais: 
a dupla edição (paleográfica e interpretativa), um enquadramento histórico- 
-cultural e a construção de vocabulários específicos dos cinco Livros de 
Registos Foraleiros Manuelinos atribuídos às comarcas-províncias de Entre 
Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura e Entre Tejo e Odiana 
(Guadiana), no governo de D. Manuel I, guardados na Direcção-Geral do 
Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

Realizamos uma dupla edição: uma paleográfica, para um público mais 
circunscrito, e uma interpretativa, para um público mais dilatado, dos cinco 
livros, seguindo os tipos de edição recomendados pela corrente editorial 
encetada por António Emiliano (2002). No domínio da filologia portuguesa 
importa executar edições e reedições rigorosas de fontes literárias e não 
literárias das várias sincronias do português.

Decidimos estudar a documentação foraleira manuelina, porque esta é 
importante para o conhecimento duma sincronia do português muito pouco 
estudada. Ademais trata-se dum manancial documental não despiciendo.

Os forais novos são compostos por um quadro de tradição muito 
completo. Tiveram uma inquirição preparatória anterior à feitura dos dois 
exemplares originais: um, para o concelho e, outro, para o senhorio dos 
direitos reais. Tiveram ainda um registo num dos cinco Livros de Registos 
custodiados na Torre do Tombo. Os dois originais do concelho e do donatário 
são textualmente idênticos e apresentam uma página de rosto iluminada à 
maneira da iluminura flamenga e francesa dos livros de aparato medievais.

Resolvemos com o presente projeto, reeditar, por agora, os cinco Livros 
de Registo, não realizando a edição ou reedição dos originais das câmaras 
e dos senhorios, porque essa tarefa foi em parte cumprida por quase todos 
os concelhos do país após o 25 de Abril. Os registos, na verdade, não 
foram contemplados nessas edições concelhias, a maior parte delas feita por 
historiadores, portanto estes necessitam de ser reeditados, uma vez que tiveram 
uma edição efetuada há mais de cinco décadas, sem ter sido submetidos a um 
programa editorial preciso.
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Já facultamos uma edição paleográfica de três dos cinco Livros de Registos 
dos forais novos: Trás-os-Montes 3 (cerca de 149 fólios), Entre Douro e Minho 4 
(cerca de 290 fólios) Beira 5 (cerca de 315 fólios). Estamos a preparar a edição 
conservadora dos dois restantes: Livros da Estremadura (cerca de 511 fólios) 
e Entre Tejo e Odiana (Guadiana) (cerca de 231 fólios) para serem editados em 
formato digital.

3 - Efetuamos uma edição diplomática desta fonte (Santana 1998 e 1999) e uma edição semipaleográfica 
eletrónica para “O Corpus Diacrónico do Português” coordenado pelo professores Mark Davies da Brighom 
Young University (USA) e Michael Ferreira da Georgetown University (USA). O endereço eletrónico 
é: www.corpusdoportugues.org. Por isso, neste projeto fornecemos apenas a edição interpretativa.

4 - Santana, M. Olinda R.; Alves, Cármen A. Silva (2014): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Entre 
Douro e Minho: contextualização histórico-cultural e edição paelográfica. Vila Real: Fundação para a 
Ciência e Tecnologia; Centro de Estudos em Letras, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

5 - Santana, M. Olinda R.; Ramos, Maria Filomena Silva (2014): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da 
Beira: contextualização histórico-cultural e edição paleográfica. Vila Real: Fundação para a Ciência e 
Tecnologia; Centro de Estudos em Letras, Uniuersidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Minho Trás-os-Montes

Beira

Estremadura

Entre-Tejo-e-Odiana

Algarve

Figura 1: comarcas-províncias no reinado manuelino
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Executamos, igualmente, a edição interpretativa do Livro de Registos dos 
Forais Novos de Trás-os-Montes 6, com um estudo histórico, cultural e discursivo, 
assim como do Livro de Registos dos Forais Novos de Entre Douro e Minho 7 
de mesma forma com uma abordagem histórica e um glossário, publicados em 
formato digital em CD-ROM. Nesta publicação, disponibilizamos uma leitura 
histórico-cultural da reforma foraleira e das temáticas abordadas no Livro de 
Registos da Beira, a edição interpretativa e um extenso glossário com os termos 
particulares ao discurso do mencionado Livro, que será oferecido em breve em 
suporte papel e em e-livro.

Por último, resta-nos proporcionar o enquadramento histórico-cultural, 
a dupla edição e os glossários de dois livros (Estremadura e Entre Tejo e 
Odiana).

Tratando-se duma coleção que pressupõe duas edições da cada fonte, cada 
exemplar terá uma estrutura formal semelhante, um enquadramentos histórico- 
-cultural, e uma abordagem temática a cada Livro de Registo discursivamente 
muito próximos. Dado que a edição conservadora da fonte se dirige a um 
público mais restrito e a edição modernizadora a um público mais abrangente é 
necessário repetir os itens atrás enunciados.

6 - Santana, M. Olinda R. (2011): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes: abordagem 
histórica, cultural, discursiva e edição interpretativa. Vila Real: Fundação para a Ciência e Tecnologia; 
Centro de Estudos em Letras, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

7 - Santana, M. Olinda R.; Alves, Cármen A. Silva (2016): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Entre 
Douro e Minho: enquadramento histórico, edição interpretativa e glossário. Vila Real: Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; Centro Transdisciplinares para o Desenvolvimento; Estratégia Produção 
de Eventos Culturais, Lda.
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1� Enquadramento histórico-cultural da reforma dos forais

Numa primeira fase de repovoamento do reino, no âmbito da Reconquista 
acontecida dos séculos XII e XIII, os monarcas, senhores laicos e eclesiásticos 
necessitaram de outorgar às comunidades firmadas no território, que deu origem 
a Portugal, vários tipos de documentos agregadores de vários grupos sociais. 
Por conveniência régia ou a pedido das comunidades, foram dadas cartas 
de foral, isto é, cartas de privilégio, nas quais lhes foram atribuídos regimes 
jurídicos excecionais em troco dum dado solvimento em géneros e/ou dinheiro 
por um outorgante (rei, senhor laico ou eclesiástico). Foram constituídos burgos, 
isto é, povoações que tinham uma presença marcante de mercadores, como, 
por exemplo, o Porto. Outras populações mais pequenas ou grupos de famílias 
receberam cartas de aforamento coletivo ou contratos enfitêuticos, ou seja, 
contratos através dos quais os concedentes transferiam o domínio útil das suas 
propriedades para outra pessoa ou família que ficaria obrigada a um pagamento, 
em géneros ou dinheiro. Estes contratos enfitêuticos também são designados 
por aforamentos individuais, se dados apenas a uma família, ou coletivos se 
concedidos a várias famílias.

Um grande número de forais medievais foram concedidos até ao governo de 
D. Dinis, por que razão? Porque este monarca consolidou o estado organizado 
por seu pai, D. Afonso III, tendo conseguido controlar melhor os poderes 
senhoriais através de várias inquirições, na verdade, já iniciadas por seu pai, 
tendo-se afirmado mais claramente o poder central. Após o seu reinado, houve, 
sobretudo, confirmações dalguns diplomas, mas poucos forais foram dados pela 
primeira vez, também porque os representantes concelhios já se faziam ouvir 
nas cortes, realizadas com mais frequência.

A documentação foraleira medieval foi o motor da fixação das 
comunidades por todo o reino. Contudo não foi um processo passivo, porque os 
senhores nobres e eclesiásticos, nas comarcas mais distantes da corte, nomea- 
damente, do Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Beira com frequência 
adulteravam os diplomas e contratos enfitêuticos para usurpar rendimentos 
à coroa. Foi o que sucedeu, com frequência no reinado de D. Afonso III e 
de D. Dinis, tendo-se servido estes soberanos da realização de inquirições 
seguindo uma prática francesa. Tendo sido executados inquéritos às popula- 
ções nos dois reinados em 1248, 1258, 1284, 1301, 1303 e 1307. As inquirições 
auxiliaram ainda a administração central a fazer um cadastro rigoroso 
dalgumas comarcas do país, designadamente, as mais afastadas da sede do 
poder central.
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Os concelhos inicialmente eram estruturas simples originárias de 
pequenas comunidades formadas por assembleias populares, que apoiavam 
a organização municipal em competências administrativas, económicas 
e jurídicas. As comunidades com foral antigo possuíam obrigações, tais 
como: o granjeio das terrenos aráveis, o desbravamento das terras incultas, 
sendo obrigadas a solver certos pagamentos, duas ou três vezes no ano, 
geralmente, no natal, em maio e em setembro, dando certas quantias em 
produtos agrícolas (cereais, vinho, linho, frutos, legumes), em gado (ovino, 
caprino e partes de bovino) ou em numerário. Em troca, usufruíam dalguns 
direitos, entre eles: o da escolha da sua magistratura, do seu funcionalismo 
administrativo e concelhio, tendo de velar pelo bom funcionamento das 
atividades comerciais, supervisionando os mercados locais, pela segurança 
pública, escolhendo os funcionários municipais que repunham a ordem e 
fiscalizavam os espaços públicos das vilas e concelhos, entre outros. Em 
suma, os forais medievos eram autênticos códigos de regulamentação da vida 
municipal.

No trânsito dos séculos XIV e XV, as localidades seguiram o seu curso: 
umas aumentaram de população; outras definharam por causa de doenças, 
calamidades; outras ainda transmutaram-se para outros espaços, etc. Todas 
estas alterações levaram à criação doutros tipos de documentos (cartas de 
doação, mercê, de escambo, de mudança, composição ou contenda, de avença, 
de procuração, de sentença, de obrigação) 8, diplomas estes que refletem as 
mutações (naturais, materiais, económicas, sociais) dos concelhos.

No século XIV, durante o governo de D. Afonso IV são apenas outorgados 
diplomas a rogo dos concelhos, quase todos pedindo ao rei para aumentar os 
prazos de solvência dos foros. Ademais com a reunião mais frequente das 
cortes, os soberanos ao fazer novas leis iam revogando a letra dos antigos forais.

Na passagem da Idade Média para a Moderna o poder central afastou-se 
cada vez mais das áreas mais remotas, porque se deslocava cada vez menos ao 
norte e ao interior, deixando estas zonas geográficas mais desamparadas à mercê 
da falta de escrúpulos do funcionalismo régio e senhorial conforme evocado no 
extenso rol de reclamações exibidas, desde o século XIV, pelos representantes 

8 - Consulte-se o nosso trabalho: “Edição e estudo estatístico-lexical da documentação foraleira 
transmontana: um projecto em curso”. In: Linguística Histórica e História da Língua Portuguesa. Actas 
do Encontro de homenagem a Maria Helena Paiva. Universidade do Porto, de 5 a 6 de Novembro de 
2003. Porto: Secção de Linguística do Departamento de Estudos Portugueses e de Estudos Românicos 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 329-360, no qual fornecemos uma classificação dos 
vários tipos de documento.
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concelhios em inúmeras cortes. Ocorria ainda outro senão no bom relacionamento 
entre poderes central e local, tratava-se da constante ingerência na gestão 
municipal das classes mais elevadas. Dado que as elites nobres, incontáveis 
vezes referidas pelos representantes concelhios nas cortes, impunham-se nos 
municípios, desautorizando as ordens régias e as leis gerais. A título de exemplo, 
recorde-se o governo de D. João I e o aumento de prerrogativas concedidas aos 
seus filhos legítimos e ilegítimo (D. Pedro, D. Henrique, D. João, D. Fernando 
e D. Afonso de Barcelos). O século XV foi um século de discórdias, graças ao 
excessivo número de legados, nomeadamente, ao citado Afonso de Barcelos, 
fundador da Casa de Bragança. Foram muitos os monarcas que, desde D. 
Afonso III a D. Afonso V, doaram inúmeras tenças, moradias, casamentos a 
protegidos. Em virtude das políticas de favorecimento, os concelhos padeciam 
dos esbulhos senhoriais e do funcionalismo. Um outro fator que dificultava a 
gestão concelhia, para além das usurpações, era a incompreensão da língua 
(latim tabeliónico) em que se encontravam exarados muitos diplomas antigos, 
quase todos os documentos foraleiros anteriores à adoção da língua portuguesa 
na escrita da documentação.

Os representantes concelhios lamentavam ainda a falta de padronização 
das moedas, dos pesos e das medidas, e o recebimento impróprio de muitos 
tributos, entre eles o da portagem e da passagem. Eram muitos os motivos de 
descontentamento dos concelhos, porque assistiam à degradação da situação 
económica e social. Eram evidentes os desequilíbrios entre a produção dos 
concelhos e as pesadas obrigações fiscais dos senhorios impostas nos forais 
medievos.

No período da grande “aventura internacionalista do Povo Português” 
(Castro 1983: 27), no interior do reino, os concelhos estavam descontentes 
com a desatualização dos seus forais quer pelo teor dos mesmos, muitas vezes 
em latim ou “desacostumada linguagem” quer pelas exigências tributárias, 
afastando-se as realidades económicas e sociais do reino, sobretudo, nas 
periferias do interior, da evolução e novidade trazidas pelas Descobertas através 
da capital do império.

As queixas apresentadas pelos representantes concelhios nas cortes foram 
recorrentes, desde as cortes de Santarém em 1430 9, nas quais os procuradores 
da cidade do Porto se lastimaram por causa dos exagerados tributos cobrados 

9 - Câmara Municipal do Porto — Capítulos Especiais da Câmara do Porto das Cortes de Santarém de 1430, 
fol. 267 v.º, citado a partir de Chorão, Maria José Mexia Bigotte (1990): Os Forais de D. Manuel 1496-
1520. Lisboa: Arquivo Nacional da Torre do Tombo: 57.
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pelos donatários. Nas cortes de Leiria-Santarém em 1433 10, os mesmos repre- 
sentantes queixaram-se das aposentadorias, dos atropelos senhoriais e do 
funcionalismo. Nas cortes de Évora de 1436 11, os procuradores dos municípios 
repetiram os excessos dos funcionários (alcaides-mores e tabeliães). Nas cortes 
de Lisboa em 1439 e de 1455-1456 12, os representantes concelhios reiteraram 
as irregularidades dos donatários e dos funcionários. Nas cortes de Coimbra- 
-Évora em 1472-73 13, os povos solicitaram manifestamente a reforma dos 
forais esperando que fossem suprimidos as “burlas e enganos”. Nas cortes de 
Montemor-o-Novo em 1477 14 e de Évora-Viana d’ Apar de Alvito em 1481-
82 15, foram, de novo, expostas as deturpações dos senhorios, “herdeiros e 
vezeiros” a adulterar os quantitativos dos foros a pagar pelos concelhos. Foram 
ainda acrescentadas mais críticas às atuações dos altos funcionários régios 
(alcaides-mores e corregedores).

Nas cortes atrás aludidas, D. João II anuiu aos múltiplos pedidos dos 
concelhos contra os poderes senhoriais, como abertamente relata a sua Crónica 16:

CAPITULO XXXX.

Dalgumas cousas que el Rey nas Cortes ordenou, e quis fazer.

Nestas Cortes a requerimentos dos povos, e por vontade del Rey, que com 
muyto cuydado todo se fazia, ordenara muytas, e boas cousas, ante as quaes 
el Rey ordenou os contadores, e oficiaes das terças, e residios, capellas, 
e ospitaes, e orfãos, e os repartio nas comarcas como ainda agora estão. 
E tirou os adiantados, que em cada comarca do Reyno erão postos por el 
Rey seu pay, pessoas principaes, e de titolos, que punhão por si ouuidores, 
ouuião como corregedores. Isto a requerimento dos pouos, e por lhe assi 
parecer seruiço de Deos, e seu. E assim determinou, que as confirmações, 
que auia de confirmar, não fossem geraes como os Reys seus antecessores 
custumauão, mas que todalas pessoas de qualquer estado, e condição que 

10 - Estes dados foram retirados da obra de Armindo de Sousa (1990): As Cortes Medievais Portuguesas 
(1385-1490). Porto: INIC/ Centro de História da Universidade do Porto. Volume II: 288-319.

11 - Idem, ibidem: 322-324.
12 - Idem, ibidem: 325-334 e 348-357.
13 - Idem, ibidem: 384-434.
14 - Idem, ibidem: 440-443.
15 - Idem, ibidem: 445-487.
16 - Serrão, Joaquim Veríssimo (1991): Crónica de D. João II e Miscelânea por Garcia de Resende. Lisboa: 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda: 36-37.
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fossem, assi Ecclesiasticas, como seculares, e todos os Mosteiros, e YgreIas 
de seus Reynos, e todas as Cidades, Uillas, lugares dahy a certo tempo 
uiessem offerecer aos oficiaes deputados pera suas confirmações todas as 
doações, graças, priuilegios que tiuessem, pera lhe confirmar as que rezam e 
Iustiça lhe parecesse, e nam no comprindo, que dahy em diante perdessem a 
graça de todo. E a principal causa, porque el Rey isto assi mandou, foy por 
uer ás doações, e todas as mais cousas dos grandes, e senhores, fidalgos, e 
caualleiros de seus reynos, por lhe ser dito, que em suas terras, e senhorios 
usauam de mayores Iurdições, e poderes que suas doações, graças, e 
priuilegios se estendião, e asi pera se não confirmarem geralmente muitas 
cousas que os Reys passados derão, principalmente el Rey dom Afonso seu 
pay, que quasi constrangido em tempos de muyta necessidade, guerras, e 
afrontas, otorgou muytas que de direito, e rezam antes de deuiam revogar 
que consentir, nem confirmar. E assi pera mandar renouar em noua letra 
priuilegios, e liberdades, tão antigos, que se não podião bem leer.

D. João II, nestas cortes, quis organizar os poderes do seu reino. Desta 
forma, atendeu às declarações dos representantes concelhios quanto aos atropelos 
senhoriais (cap. 93 e 132 I). Mandou fazer Confirmações a todas as doações, 
graças e privilégios, concedidas pelos soberanos predecessores e, em particular, 
por seu pai, Afonso V, ser grande defensor das classes mais privilegiadas. A sua 
finalidade foi revogar tudo o que não deveria ter sido concedido. Estendeu as 
Confirmações aos bens e direitos dos clérigos e dos municípios. Faltava fazer 
um trabalho gigantesco: comparar todos os forais antigos com os seus registos 
nos livros das chancelarias custodiados na Torre do Tombo com o intuito de 
deslindar as burlas e enganos perpetrados pelos senhorios. Um outro fator a 
ter em conta a premência em modernizar a língua arcaica dos forais e outros 
diplomas: “mandar renouar em noua letra priuilegios, e liberdades, tão antigos, 
que se não podião bem leer”. Para levar a bom porto a reforma foraleira, D. 
João II determinou que fossem enviados, até outubro de 1483, ao juiz dos seus 
feitos, todos os forais e outros diplomas, que oferecessem direitos de portagem 
e costumagem para serem revistos pelo juiz e outros ministros escolhidos para 
o vasto empreendimento das Confirmações.

A reforma foraleira foi principiada por D. João II, através da emissão de 
uma carta régia de 15 de dezembro de 1481 17, na qual ordenava a recolha de 

17 - Câmara Municipal do Porto — Livro 12 das Vereações, fol. 49 v.º, citado a partir de Chorão, Maria José 
Mexia Bigotte: ob. cit.: 57.
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todos os forais antigos do reino até outubro de 1483. Estabelecia ainda que os 
que não tivessem forais, mas que pagassem direitos de portagem e costumagem, 
remetessem o diploma que assinalava esse recebimento. Centenas de diplomas 
teriam de ser expedidos ao juiz dos seus feitos, para que este alto magistrado, 
com outros juízes, os analisassem e confirmassem. Tal como assevera Francisco 
Ribeiro da Silva 18, a data-limite do envio dos documentos para verificação 
foi muito extensa (quase dois anos), e também porque era uma reforma que 
obrigava à feitura de várias outras reformas (pesos, medidas, legislação, etc.), 
não foi concretizada durante o governo de D. João II.

Como constatou o historiador mencionado, os representantes concelhios 
solicitaram nas cortes a atualização dos seus forais com o vão desejo de restaurar 
o “espírito democrático que saudosamente Herculano evocava” 19, todavia os 
forais, no alvorecer da modernidade, já estavam muito longe de alcançar a força 
jurídica e política ofertada aos concelhos no dealbar da nacionalidade. Ao invés, 
já se tinham adulterado em pautas de encargos tributários e é isso mesmo que 
serão depois de reformados por D. Manuel I.

Os onerosos encargos feudais dos forais antigos não desapareceram com 
as várias Inquirições e Confirmações levadas a cabo nos governos de D. 
João I, D. Duarte, D. Afonso V e D. João II. A incipiente reforma foraleira 
começada por este último também não deu grandes resultados. Contudo, 
serviram para revelar a D. Manuel que era primordial efetivar uma reforma 
bem organizada e ligada a outras reformas gerais. Por este motivo, o monarca 
empreende um plano reformista que conduziria à centralização do poder. Para 
tal leva a cabo duas reformas: uma jurídica e outra fiscal. Neste contexto 
reformista são realizadas diversas publicações em papel, uma inovação na 
época, tais como: o Regimento dos Oficiais das cidades, vilas e lugares destes 
Reinos, impresso, em Lisboa, a 29 de março de 1504 por Valentim Fernandes; 
as Ordenações Manuelinas, organizadas pelo chanceler-mor Rui Boto, ajudado 
por Rui Grã e por João Cotrim, em 1505; o Regimento dos pesos (sem data). 
Para a execução da reforma foraleira, era necessário executar outras adicionais: 
a reforma da moeda, dos pesos, das medidas, e ainda a reforma legislativa 
(Ordenações Manuelinas). Após as cortes de Montemor-o-Novo em 1495, 
nas quais foi pedida uma vez mais a reforma dos forais, D. Manuel, dois anos 

18 - “O Foral da Feira e da Terra de Santa Maria (1514)”. Separata Revista de História. Porto: Centro de 
História da Universidade do Porto. Vol. XI (1991): 101.

19 - Coelho, M. Helena Cruz e Magalhães, Joaquim Romero (1985): “O poder Concelhio das Origens às 
Cortes Constituintes”. Actas das Jornadas sobre o Município na Península Ibérica (Sécs. XII a XIX). 
Santo Tirso, 22 a 24 de Fevereiro, 1985. Santo Tirso: Edição da Câmara Municipal de Santo Tirso: 240.
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depois, em carta régia de 22 de novembro de 1497, ordenou aos contadores das 
comarcas:

Nos temos a graça de Deos ordenado de ueer, confyrmar, lymitar, e declarar 
os Foraes todos destes nossos Regnos, como rezam, e justiça nos parecer, e 
tornallos a tall forma, e estilo que se possam bem entender, e comprir (...) 
(Ribeiro 1812: 79).

A atualização dos forais medievos em forais novos necessitava dum 
“conjunto de princípios gerais a partir dos quais se iniciasse o trabalho de 
revisão, foral por foral”. A resolução das incertezas dos antigos forais e a criação 
das bases para os forais novos foram entregues pelo monarca a uma comissão 
de vinte e dois desembargadores dos dois tribunais supremos do reino, a saber, 
a Casa da Suplicação ou da Justiça da Corte e a Casa do Cível (Menezes 1825: 
30-33).

Fernão de Pina foi escolhido para supervisionar toda a reforma. Foi-lhe 
confiado o papel de levar a Saragoça, onde estava D. Manuel a cuidar da sua 
sucessão aos tronos de Castela e Aragão, os Pareceres da citada comissão. Após 
a anuência régia encetou-se a revisão dos forais antigos.

O cavaleiro da Casa Real, Fernão de Pina, foi incumbido por D. Manuel 
de ir pelo “Reino com poderes seus, & prouisões pera todalas cidade, vilas & 
concelhos lhe entregarem os forais velhos per que se regiam”, trabalho hercúleo 
que demorou 25 anos (Magalhães 1997: 161). O supervisor da reforma inquiriu 
as justiças locais por todo o reino, sempre que teve dúvidas na cobrança de 
impostos ou na posse das terras. Após as inquirições redigiu as minutas dos 
forais novos, enviadas, de seguida, para a comissão instruída por especia- 
listas: doutor Rui Boto, chanceler-mor, doutor João Façanha do Desembargo 
Régio.

A reforma foraleira acarretou uma organização e execução em várias etapas. 
Na primeira fase, Fernão de Pina deslocou-se às cidades, vilas e concelhos para 
recolher e examinar os documentos antigos. Em caso de dúvidas ou conflitos 
entre senhorios e populações fez uma inquirição aos representantes concelhios. 
Desta primeira etapa surgiram as inquirições manuelinas. Muitas destas 
fontes ainda estão inéditas. Compilamos, editamos e estudamos as Inquirições 
Manuelinas dos concelhos de Trás-os-Montes (Santana 2006). Falta pesquisar, 
editar e estudar as inquirições feitas para as outras comarcas.

Num segundo momento, no scriptorium de Fernão de Pina, em Lisboa, e 
com apoio nos materiais recolhidos durante as suas inquirições aos concelhos, 
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eram lavrados os dois originais (senhorio e concelho) e iluminados pelos seus 
copistas. Numa terceira fase, seriam copiados os registos nos cinco livros (Entre 
Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, Entre Tejo e Odiana), 
para servirem de memória no caso de existirem dúvidas.

Numa outra fase os dois originais do foral novo eram entregues, um, ao 
concelho, e, outro, ao donatário. Quando os concelhos eram pequenos e com 
pouco rendimentos, por vezes, os senhorios não mandavam fazer o seu exemplar.

A publicação do foral ocorria numa data festiva para o município. Era feito 
um pregão, com antecedência pelo concelho, a comunicar o acontecimento. 
No dia e hora marcados, num domingo ou dia santo, no edifício da câmara, 
reuniam-se a justiça e o funcionalismo locais, o representante do senhorio, se 
existisse. Seguia-se a leitura do documento em voz alta, para toda a população 
reunida. Era lavrada uma ata nas páginas de guarda do original da câmara pelos 
escrivães do concelho. Muitos originais dos concelhos retêm essas atas. O foral 
novo apenas entrava em vigor a partir desse momento. Em muitos casos, quando 
existiam conflitos com os donatários, a publicação do foral só aconteceu um ano 
ou dois depois da outorga régia.

Como assevera Romero Magalhães “A grande questão que decorre 
da reforma dos forais (...) tem a ver com as relações dos senhorios com as 
populações. Confundiram-se campos. Ao fixar em foral (direito público) 
obrigações decorrentes do direito privado, provocaram-se ou semearam-se 
pendenças e enleios indestrinçáveis (Neto 1991)”. (Magalhães 1997: 161).

Como afirma ainda o mesmo historiador “Mas nem tudo foi negativo. A 
actualização fiscal era uma necessidade: as prestações monetárias do tempo 
dos afonsinos não podiam continuar a servir na época moderna (Coelho e 
Magalhães 1986, pp. 18-19). Com esta reforma uniformizou-se, até certo ponto, 
a administração concelhia, aproximando-se legislações locais em extremo 
variadas e contraditórias” (Magalhães 1997: 161).

Apesar das limitações, os forais manuelinos vigoraram, durante mais de 
três séculos, chegaram até às reformas administrativas liberais de Mouzinho 
de Silveira (1832) e Passos Manuel (1835, 1836). Os originais dos concelhos 
conservados nas câmaras foram vistos em correição, ou seja, foram consultados, 
com regularidade, pelo corregedor da comarca (funcionário régio), para 
verificação das disposições foraleiras até ao século XIX.

Ainda hoje, muitos concelhos guardam nos seus arquivos municipais os 
seus originais. A maior parte deles foi editada e estudada por historiadores a 
pedido das várias edilidades, depois do 25 de Abril de 1974, sendo conhecida 
do público em geral.
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2� Uma leitura histórico-cultural dos forais novos da Beira

Como dissemos, quase todos os concelhos têm os seus forais novos editados 
e estudados numa perspetiva histórica, sobretudo, os exemplares das câmaras. 
Os Livros de Registos das várias comarcas pela sua extensão foram menos 
estudados, por isso lhes dedicamos mais atenção.

No aspeto da composição textual, os forais novos e respetivos registos 
atenderam à estrutura textual clássica de documento escrito (Cruz 1987: 153-
157), quer o original do concelho ou do senhorio quer o registo são compostos 
por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.

Na introdução, surge o autor moral (D. Manuel), com a sua intitulação. 
De seguida, há uma menção ao diploma antigo (foral, escritura, contrato de 
enfitêutico) documentação que escorou a elaboração dos dois originais e do 
registo. Nalguns casos, é assinalado o senhorio direitos reais, ou seja, o recebedor 
dos tributos. No incipit, são elencados os direitos provindos de doações atribuídas 
pela coroa na Idade Média: forais, contratos enfitêuticos, contratos individuais, 
confirmações várias, nomeando os autores morais da documentação medieva, 
que estaria na base da feitura dos forais manuelinos. Assim, inúmeros registos 
beirões citam os primeiros monarcas outorgantes dos forais antigos: D. Afonso 
I, D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis.

Vejamos alguns exemplos concretos: os registos da cidade da Guarda, no 
f. 1r, da vila de Sortelha, no f. 5v, e da de Pinhel, no f. 8r, referem que os seus 
diplomas medievos foram outorgados por D. Sancho I. Já a vila de Castelo Mendo 
obteve foral, dado por D. Sancho II, como é dito no fólio 6v. Por sua vez, a vila de 
Monsanto tornou-se concelho com o diploma concedido por D. Afonso III (fólio 
7v). A vila de Folgosinho, como consta no f. 11r, recebeu um foral dionisino.

Na abertura dos registos, surge com frequência, como dissemos, a 
indicação dos senhores laicos ou eclesiásticos concedentes de forais e contratos 
de arrendamento às povoações. A abertura do registo da vila de Longroiva, no 
f. 29v, comprova isso mesmo:

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto |L4 ho foral da dicta uilla da- |L5 do 
per Egas Gozendes confirmado |L6 per el-rey Dom Afomso Anriquez que as 
|L7 rendas & direitos reaes se deuem d’ are-

[F. 29v B]

|L8 cadar maneira seguinte.
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Neste registo, comparece o primeiro concedente do foral antigo de Longroiva 
(Egas Gosendes) e a confirmação do mesmo diploma por D. Afonso I.

Com frequência na introdução dos registos surge a menção à elaboração da 
inquirição preliminar de Fernão de Pina e a elaboração dos originais e registo. Os 
inquéritos locais feitos pelo supervisor da reforma nos concelhos examinaram a 
quem pertencia receber os impostos (coroa ou donatários) sempre que surgiram 
dúvidas. Vejamos alguns exemplos: “E mostra-sse polla dita inquirição que 
posto que no dito lugar do Pinheiro não houvesse memória de foral que porém 
no dito lugar e seu limite se pagaram sempre e pagam foros por desvairadas 
maneiras”, no f. 45r. No de Ázere, afirma-se: “Mostra pela dita inquirição ser 
dada a dita terra no princípio de sua povoação a sete povoadores”, no f. 59r ou 
no de Mouraz: “Posto que no dito lugar não houvesse memória de foral nem 
doutra autêntica escritura por que os direitos reais do dito lugar se houvessem 
de pagar. Porém pela inquirição particular que no dito concelho mandamos fazer 
se mostra e prova o dito lugar ser camara do bispado de Viseu a quem pagam 
estes foros”, no f. 62v.

Detenhamo-nos, de seguida, no exame do desenvolvimento dos citados 
registos. Para um cabal entendimento do discurso dos registos manuelinos, será 
disponibilizada uma definição semântica no glossário dos tipos de documentos, 
das moedas, das medidas, dos pesos, dos tipos de propriedade, do funcionalismo, 
das atividades agrárias, agroindustriais, comerciais, profissionais, entre outros, 
das principais temáticas abordadas.

No desenvolvimento de cada registo, são elencados os tributos mais 
frequentes (foro da terra, jugada, rações, colheita, eirádiga, relego, mordomado, 
maninhos, montados, gado do vento, pena de arma, pena de sangue, pena da 
execução das sentenças, pena do foral, entre outros) a solver à coroa e/ou aos 
donatários pelos municípios, com indicação dos senhorios concedentes (rei, 
senhores laicos e eclesiásticos) dos arrendamentos coletivos ou individuais, por 
casais com a atualização dos tributos.

Como referimos antes para se concretizar a reforma foraleira foi necessário 
proceder a uma reforma monetária, metrológica e ponderal, de forma a ser 
possível uniformizar os pagamentos em moeda e em géneros.

Assim, a título exemplificativo, verificamos que os impostos pagos pelos 
lugares beirões, foram-no, sobretudo, em moeda reformada (o real – moeda 
corrente de 6 ceitis). Quanto às cargas, as mais frequentes eram: cargas menor, 
maior, asnal, costal), em relação às medidas: o alqueire, almude, moio, puçal, 
canada, por seu turno, as porções eram, entre outras, o quarto, quinto, sexto, 
oitavo, o dízimo todas elas atualizados, para o cumprimento em quotas mistas.
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São muitas as unidades agrárias e fiscais: concelhos, terras, coutos, honras, 
vilas, aldeias ou famílias, agregadas aos tipos de propriedade e às áreas de 
cultivo agricultadas pelos habitantes das inúmeros povoações: casal, chão, 
cernada, courela, cortinhal, coutada, herdamento, herdade, enxido, moenda, 
propriedade, quinhão, passigo, quintã, oliveira, reguengo, terra, souto, vessada, 
várzea, vinha, entre outras.

Nas terras beirãs do interior, o pagamento era, sobretudo, em quotas mistas 
de cereais, produtos agropecuários e moeda reformada (Sortelha, f. 5v-6v; 
Castelo Mendo, f. 6v-7r; Monsanto f. 7r-8r; Covilhã, f. 8v-10r, Belmonte, f. 
10v-11r; Folgosinho, f. 11r; Horta, f. 49v) ou em numerário (Guarda, f. 1r-5v; 
Jarmelo f. 6v-7r; Linhares, f. 17r; Algodres, f. 86r).

Nos concelhos localizados na bacia do rio Douro, eram coletados produtos 
agrícolas mais nobres (trigo, vinho, linho, azeite, frutas) e ainda o pescado 
do rio (Lamego, f. 133v, Trevões, f. 47v-48r; Távora, f. 68v; Salzedas, f. 70r; 
S. Martinho de Mouros, f. 83v; Penajóia f. 98v) nalguns outros eram pagos em 
moeda.

Da análise dos forais novos da Beira, verifica-se que muitos impostos 
medievais foram atualizados em moeda nova (real) e/ou em géneros vários, 
por exemplo: a ração, a colheita, a jugada, o relego, a eirádiga, a lutuosa, 
os direitos banais (moinhos, azenhas, lagares). O uso destes meios de 
transformação sujeitavam os habitantes dum lugar ao seu emprego, para que 
os senhorios ou a coroa pudessem cobrar um ónus, o mesmo acontecia com 
a exploração de pesqueiras, de açougues, dos quais eram também cobrados 
impostos (condado, açougagem, brancagem). Muitos destes tributos eram 
medievais e estavam em contratos agrários individuais e coletivos e não deveriam 
constar nos forais novos (aposentadoria, lutuosa, fossadeira, jantar, bebida, os 
direitos banais, condado). Em prejuízo dos povos foram atualizados nos novos 
diplomas. Atente-se no exemplo retirado do registo de S. João da Pesqueira, 
no f. 16v.

P11 |L66 § Pesqueiras
P12 |L67 E auemos mais d’ auer das pes- |L68 queiras do dicto Doiro as cou- 
|L69 sas seguintes as quaaes per bem do di- |L70 to foral forom asy iulgadas 
em nossa cor- |L71 te & rollacam, conuem a saber: da pesqueira grande |L72 
que chamam a pena, sera nosso a meta- |L73 de de todo o pescado que se 
nella matar |L74 & tomar. § E do outro pescado que se |L75 matar nas outras 
pescarias antigas |L76 se recadara a quarta parte pera nos.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 29

Capítulo I: Para uma leitura histórico-cultural do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

As terras da província Beira, como ficavam distantes da capital e da corte, 
eram particularmente atrativas para os sedentos senhorios, com particular 
incidência dos senhorios eclesiásticos. No reinado manuelino, estes últimos 
proliferavam na Beira e detinham vastos territórios, entre eles: a Ordem do 
Hospital de S. João, o bispado de Viseu, o Mosteiro e priorado de Santa Cruz, 
o bispado de Coimbra, o mosteiro de S. João de Tarouca, a Ordem de Cristo, o 
Mosteiro de Lorvão, a Ordem e mestrado de Cristo, a Ordem de Avis, o Mosteiro 
de Santa Cruz Coimbra, o bispado Lamego. Estes donatários aplicavam os 
direitos banais, como podemos constatar no registo de Cortiçada, no f. 18r, terra 
do prior da Ordem do Hospital. Neste lugar, como em muitos outros, o senhorio 
dos direitos era detentor dum lagar de azeite, obrigando os moradores do lugar 
a pagar um imposto por fazerem o azeite no seu lagar.

|L31 Tem mais a dicta hor- |L32 dem hum lagar d’ azeite pera |L33 se fazer 
azeitona do dicto lugar & nam |L34 em [ne]nhum outro com tall em 
emtendimen- |L35 to que a dicta ordem faca & tenha apare- |L36 lhados os 
mais lagares que forem |L37 neçecarios pera o fazimento da dicta |L38 azeitona 
do dicto lugar (...).

O registo de Mouronho, no f. 44v, no termo de Coja, pertencente ao 
bispado de Coimbra, viu os direitos banais lavrados em contratos enfitêuticos 
serem igualmente atualizados e incluídos no seu foral. Uma dessas situações é 
referida, por exemplo, no extrato:

|L49 § E ha mais no dito limite moen- |L50 das & caneiros per prazos & titollos 
|L51 per que pagam seus foros que nam |L52 emtram nos foros destes lugares 
|L53 açima decrarados.

No mesmo registo, é ainda indicado um outro meio de transformação 
senhorial “o celeiro de Coja”, ao qual os foreiros teriam de entregar “quatro 
alqueires de trigo” e “duas galinhas por foro”, tal como é declarado no fólio 45r. 
Este tipo de ónus só viria a ser abolido na reforma de Mouzinho da Silveira, no 
século XIX (Castro 1978 Volume II: 200) e não na manuelina, como seria de 
esperar.

Nos registos manuelinos, ocorrem ainda outros tributos do domínio do 
direito. São sobretudo coimas, sanções por delitos cometidos: a pena de arma, 
pena das forças, a pena de sangue, pena de sobrolhos, a pena dos encoutos, 
a pena do foral, a liberdade nova (Guarda, f. 1r ao 5v), entre outros, sendo 
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impostos do foro jurídico com impactos fiscais, porquanto previam a cobrança 
de multas pecuniárias, em geral, entregues à coroa, conforme consignado nas 
Ordenações Manuelinas.

No dealbar da Época Moderna, a sociedade ainda era muito violenta, 
este facto ficou cinzelado no discurso foraleiro manuelino. A agressão física 
a familiares e serviçais nem sequer era penalizada. O chefe da família poderia 
agredir, até causar sangramento, a mulher, os filhos e os escravos. Na época, 
o que designamos hoje por violência doméstica era culturalmente aceite pela 
sociedade. No discurso em análise, por um lado, era permitida a violência 
física contra a família e criados, mas, por outro, surge uma proteção aos mais 
desprotegidos: as mulheres, as viúvas, os órfãos e as crianças até aos 15 anos 
de idade, estas pessoas por serem socialmente mais indefesas, não pagavam a 
“pena de arma”. Observe-se um extrato do registo de Monsanto: “Nem pagara 
moço de quinze anos pera baixo nem molher de qualquer idade que seia”, no 
fólio 7v, onde está consignada a referida isenção.

Importa debruçarmo-nos um pouco sobre o título da “pena do foral”. Esta 
cláusula foi introduzida no foral novo para salvaguardar os direitos concelhios, 
por isso foi introduzida em todos os forais reformados. A “pena do foral” protegia 
os habitantes dos municípios das extorsões senhoriais e dos seus funcionários. 
Tratou-se, na verdade, duma salvaguarda da legitimidade para os mais desfavo- 
recidos, os vizinhos dos concelhos. É uma originalidade dos forais manuelinos 
e atesta que a reforma foraleira não frustrou totalmente as expectativas conce- 
lhias, porém a resolução dos conflitos entre os donatários e os municípios, por 
vezes, foi longa arrastando-se os recursos por todo o século XVI. É evidente 
que numa relação de força entre os concelhos e os senhores, a maior parte das 
vezes ganharam os mais poderosos, muitos deles próximos do poder central.

Um outro imposto muito lucrativo para a coroa era o serviço do tabelionado, 
pois tratava-se dum ofício prioritário e essencial em todos núcleos populacionais 
do reino, daí o foro da “pensão do tabelião” ser um tributo, habitualmente, 
guardado para a coroa.

No registo de Pinhel, no fólio 8v, é apontado que a vila tinha dois tabeliães 
do público e quatro do judicial, sendo estes compelidos a pagar uma quantia 
elevada (900 reais) para poderem exercer a profissão. Na vila e “comarca” de 
Seia, no f. 16r, existiam 11 tabeliães e pagavam 480 reais cada um, servindo 
noutras “jurisdições” ou territórios. Nalguns concelhos, os tabeliães eram 
onerados em 300 reais (Vila de Pena Garcia, no f. 26r; Rosmaninhal, no f. 26r; 
Segura, no f. 27r), noutros lugares mais pequenos pagavam tão-só 180 reais 
(Vila de Aguiar, no f. 11v; S. Vicente da Beira, no f. 33r).
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Um outro tema ubíquo, nos registos, é o da estrutura hierárquica da 
administração e justiça locais. O funcionalismo municipal aparece com 
frequência, na informação dos ofícios. Consultem-se a título de exemplo, vários 
registos: juízes ordinários (Covilhã, no f. 9r; Gouveia, no f. 10r), juiz (Guarda, 
no f. 4v), vintaneiros ou quadrilheiros (Pinheiro, no f. 46r), homens (bons) 
(Guarda, no f. 4v), oficiais da câmara (Sortelha, no f. 6r), mordomo da vara 
(Belmonte, no f. 11r).

Os funcionalismos régio e senhorial também estão muito bem representados 
nos documentos em análise, ocupando os graus mais elevados na hierarquia 
social. Por exemplo no registo-modelo o da Guarda, transcrito do fólio 1r a 5v, 
no título da portagem, ocorrem os funcionários recebedores dos foros. Num 
primeiro momento, os vendedores de fora dos lugares teriam de dirigir-se aos 
funcionários régios: rendeiros ou oficiais da portagem (f. 4v), para solver os 
ónus sobre as vendas dos produtos. Apenas, na ausência destes, a colheita da 
portagem poderia ser arrecadada pelos oficiais concelhios: “iuiz ou uintaneiro 
ou quadrilheiro do lugar honde quiser uender se os hy achar ou a dous homens 
do dicto lugar ou a hum se mais hy nam achar”, no f. 4v. Somente, na ausência 
dos dois tipos de funcionários (régios e concelhios), os vendedores poderiam 
valer-se de dois “homens-bons” ou apenas de “um homem-bom” do município 
“se mais hy nam achar”, no f. 4v.

Surgem ainda outros funcionários régios ou senhoriais em muitos outros 
registos beirões: juiz de nossos feitos (Fonte Arcada, f. 48v); corregedor da 
comarca (Álvaro, f. 58v); alcaide do castelo (Penedono f. 31r) ou alcaide-mor 
(Castelo Mendo, f. 6v; Belmonte, 10v); juízes (Monsanto, f. 7v; Trancoso, f. 
15r); almoxarife (Seia, f. 16r), mordomo ou mordomo do senhorio (S. João 
da Pesqueira, f. 16v; Vila Cova, f. 44v; Álvaro, f. 59r), oficiais (Seia, f. 16r), 
meirinho (Álvaro, f. 59v), relengueiro (Seia, f. 16r), rendeiros (Monsanto, f. 
7v), rendeiros ou oficiais da portagem (Guarda, f. 4v), mordomos, feitores 
ou rendeiros (Lamego, f. 134r), sacador (S. João da Pesqueira, f. 16v), entre 
outros. Dado que muitos lugares beirões ficavam situados geograficamente na 
Beira interior e na zona de fronteira havia muitos castelos medievais de proteção 
da raia, por isso muitos concelhos tinham de continuar a pagar imposto aos 
alcaides-mores das suas fortalezas. Como acontecia, por exemplo, em Castelo 
Mendo, no f. 6v, em Belmonte, no f. 10v, em Penedono, no f. 31r, entre outros.

Por sua vez, relativamente à justiça local, mais concretamente à eleição de 
novos juízes populares, os registos dão informes culturais muito interessantes. 
No registo de Monsanto, nos fólios 7v e 8r, é elucidado que, com a eleição de 
novos juízes populares, os juízes cessantes, no final do seu mandato de um ano, 
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teriam de oferecer “um almoço ao povo de pão e queijo e duas vezes vinho 
a cada um”, no “dia de São João”, uma forma festiva de celebrar a eleição 
concelhia e festejar um santo poular, no fólio 8r. Na verdade, esta tradição de 
convívio comunitário entre munícipes permaneceu em inúmeras povoações ao 
longo dos tempos tendo chegado aos nossos dias.

No decurso dos forais novos, aparecem, para além dos impostos mencionados 
acima as datas dos solvimentos dos impostos. Vejam-se alguns exemplos: por 
dia de S. Martinho (Almeida, f. 20r), por natal (Candosa, f. 41v), de S. Miguel 
até ao natal (Linhares, f. 17v), S. Mateus (Linhares, f. 17v), por S. João Batista 
(Monsanto, f. 8r), dia de Santiago (Seia, f. 16r), por São Miguel de maio e 
setembro (Trancoso, f. 15r), por mês de maio (Folgosinho, f. 11r); primeiros 
dias de janeiro e maio (Vila de Aguiar, f. 11v); primeiros dias de setembro e 
janeiro (Ranhados, f. 31v); desde S. Martinho até véspera de Santa Maria de 
fevereiro (Santa Comba, f. 43r), entre muitos outros.

Alguns registos citam documentação municipal exarada pelo funcionalismo 
régio ou concelhio. Inúmeros forais beirões fazem alusão ao “Liuro dos Contos 
da Guarda”, no qual surgem os reguengos com as respetivas delimitações. 
A primeira alusão ocorre no registo-modelo da Guarda: “asy como estam 
demarcados nos liuros dos nossos propios dos contos da dicta Cidade”, no f. 1r. 
No registo de Celorico, aflora a menção ao “liuro da camara”, no qual tinham 
sido lavrados os reguengos com as suas confrontações, no fólio 19 v. No diploma 
de Belmonte, há, de igual modo, uma referência aos reguengos e terras foreiras 
que “estam derredor da dicta uila e termo” que estavam “escritas e demarcadas” 
no “Liuro de Contos da Guarda”, no fólio 10v. No registo da Covilhã, surge 
uma menção semelhante, assinalando que eram pertença da coroa os reguengos, 
as propriedades, as casas e herdades que se encontrassem exaradas no “Liuro 
dos Contos da Guarda”, no fólio 9v.

As posturas municipais são citadas, por exemplo, no registo de S. Vicente 
da Beira, no fólio 33v.

Ocorre nalguns registos a referência à existência da “arca da camara”. Como 
consta nas Ordenações Manuelinas, todos municípios teriam de providenciar 
uma arca “grande e boa” para guardar em segurança “todollos foraes, tombos, 
priuilegios e quaisquer outras escrituras”. A arca tinha de possuir duas 
fechaduras, uma chave era dada ao escrivão da câmara e outra era distribuída a 
um dos vereadores (Santana 2010: 37-38).

Atente-se nalguns exemplos: no diploma de Gouveia, no fólio 10r, há a 
menção à arca que conservava a documentação mais importante do município, 
com a indicação que aí seria guardado o exemplar concelhio do foral manuelino. 
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No registo de Santa Comba, são indicados os dois exemplares do foral novo: 
um, do concelho, custodiado na “arca do comçelho” e, o outro, do donatário, 
no fólio 43 v.

Importa recordar que a comarca-província da Beira, era fortemente 
senhorializada, porque fora sempre uma periferia distanciada geograficamente 
da capital, por isso a coroa, nos vários governos, deu terras e proventos às 
classes privilegiadas nesta região. Como elucidou João Alves Dias, no seu 
estudo sobre “A Beira Interior em 1496”, a coroa detinha uma pequena porção 
dos rendimentos desta província, no reinado manuelino. O rei teria tão-só (“6 a 
7%”), ao clero caberia “cerca de 11 a 12%”, aos nobres caberia, de igual modo, 
uma quota-parte dos rendimentos rurais da comarca semelhante aos da coroa 
(Dias 1982: 146).

Os nobres mais poderosos nas terras beirãs eram o infante D. Luís, o 
infante D. Fernando, o conde de Portalegre, Luís Álvares de Távora, D. Duarte 
de Meneses, Pero da Cunha, o marquês de Vila Real, D.ª Antónia Coutinho, 
D. João de Castro, entre outros, isto é, os parentes e apaniguados de vários 
monarcas. Estes mesmos donatários detinham de igual modo os direitos de 
muitos concelhos transmontanos. Aproveitavam o afastamento geográfico desses 
concelhos da capital para conseguirem proventos ofertados pela coroa nas várias 
províncias do interior do reino.

Dum modo geral, de acordo com Armando Castro (1992: 89), no alvorecer 
da modernidade, a coroa possuía muito menos rendimentos fundiários do 
que a nobreza e o clero, porquanto, na primeira Idade Média, as duas classes 
privilegiadas conquistaram proventos diretos (honras e coutos) e indiretos 
(tenças, moradias, casamentos, rendimentos de exercício de cargos políticos, 
militares, económicos e administrativos), subtraindo-se, assim, aos bens régios 
muitos rendimentos.

No governo manuelino, como a economia do reino estava concentrada na 
mercancia, as classes dominantes diligenciaram junto do rei propriedades para 
subarrendar e mantiveram as inúmeras que já detinham. Este pano de fundo está 
bem evidenciado e ficou lavrado, nos forais novos, uma vez que muitas terras 
da coroa estavam sublocadas em contratos enfitêuticos a copiosos foreiros pelos 
donatários laicos e eclesiásticos próximos do soberano.

Os principais senhorios eclesiásticos na província da Beira eram: o 
bispado de Coimbra, que possuía os direitos reais de Arganil, de Avô, de 
Candosa, de Várzea e Vila Chã e anexas, do Couto do Mosteiro, de Coja, de 
Lourosa, de Midões e Póvoa, de Nogueira, de Ogueira, de Santa Comba Dão, 
de S. Sebastião de Riba de Alva, de Vila Cova, de Mouronho. O mosteiro e 
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priorado de Santa Cruz de Coimbra era detentor das rendas de Lagares, de 
Oliveirinha do Prado, de Santa Marinha e Paços, de São João do Monte, de 
Torrozelo e outros. A ordem de Cristo era donatária dos direitos de Castelo 
Branco, Bemposta, Castelo Novo, Longroiva, Idanha a Nova e Idanha a Velha, 
Proença a Velha; Penha Garcia, Rosmaninhal, Segura, Salvaterra do Extremo. 
O mestrado de Cristo era senhorio dos direitos da Aguieira, da comenda do 
Pinheiro, da Meda, da Reigada, de Fontanares e outras cinco vilas, de Silvã. 
A ordem do Hospital era senhora de Oleiros, de Oliveira do Hospital, de 
Pedrógão Pequeno e outros. A ordem de Avis era donatária do Casal da ordem 
de Avis comenda, de Seixo, de S. Vicente da Beira. O mosteiro de Lorvão era 
senhorio de Rio de Asnos, de Sabugosas, entre outros. O cabido e bispado de 
Viseu era senhorio dos direitos de Canas de Senhorim, de São João das Áreas, 
Mouraz. A ordem de S. João detinha os direitos de Alcafache, de Belver, 
do concelho de Álvaro, de Soutelo. O bispado de Lamego era senhorio de 
Aveloso, de Valongo dos Azeites, de Trevões, de Vale de Ladrões, de Pendilhe, 
de Vilarouco, de Parada, de Várzea e de Canelas, entre outros. O priorado do 
Crato era donatário de Alvares do mosteiro de Folques, Pampilhosa, Sertã. A 
abadessa de Arouca era donatária de Arouca, de Fráguas. O mosteiro de S. 
João de Tarouca era senhor de Sande, Alhões, entre outros. Pela amostra vemos 
que são muitos e poderosos os senhorios eclesiásticos na província da Beira, 
no amanhecer da modernidade.

Como nos explica Margarida Sobral Neto:

A situação era particularmente grave nos concelhos cujos termos eram 
dominados por várias entidades senhoriais. Era o caso de Montemor-o-
Velho e Coimbra. Por este motivo, oficiais concelhios e senhores entraram 
com frequência em litígio. A intervenção régia foi repetidas vezes solicitada. 
Mas os senhores acabavam sempre por impor as suas vontades, alicerçadas 
em velhos pergaminhos (Neto 1991, vol. I, pp. 30-32). (Magalhães Vol. III, 
1997: 154).

A sobrepeso fiscal nos domínios senhoriais era enorme. Um caso 
paradigmático ocorre, no registo de Nogueira, pertencente ao bispado de Coimbra, 
no qual está consignado que, os “jugadeiros” deste lugar eram obrigados a pagar 
o “foro real”, e “outros foros por particulares prazos e aforamentos” que se 
achavam “escritos no tombo do senhorio”, no fólio 41v. Em inúmeros concelhos 
beirões eram solvidos tributos reformados pelo foral manuelino e outros ónus 
por contratos enfitêuticos não incluídos no foral.
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Ora a reforma foraleira integrou em ato de direito público o que resultava 
de doações realengas, bem como o que estava consignado nos contratos de 
arrendamento individuais e coletivos muitos deles do foro privado. Este facto 
prejudicou muitíssimo os concelhos e foreiros que ficaram envolvidos em teias 
de impostos que garantiram a subsistência dos senhorios laicos e eclesiásticos 
até ao século XIX.

Nos registos foraleiros manuelinos, a classe popular está presente, entre 
outros, pelas menções discursivas aos diversos tipos de trabalhadores agrários: 
jugadeiros (Nogueira, f. 41v; Mouronho termo de Coja, f. 44v); caseiros 
(Salzedas, f. 70rA); seareiros (Arganil, f. 35v; Candosa f. 41v; Ervedal, f. 91v); 
cavão (Alvoco da Serra, f. 85v; Loriga, f. 86r; Sandemil, f. 89r); cabaneira 
(Lagares, 91r; Eruedal, f. 91v); jornaleiros (Ervedal, f. 91v); foreiros (Penajóia, 
f. 98v; Lamego, f. 134r), herdadores (Arganil, f. 37r), herdeiros (Fermedo, 
f. 65r; Alhões, f. 100r), lavradores (Longroiva, f. 29v; Nogueira, f. 41v; Ervedal, 
f. 92r), povoadores (Ázere, f. 59r); moradores (Marialva, f. 30v; Arganil, f. 35v), 
pagadores (Arganil, f. 35v), possuidores (Valdigem, f. 62 r), reguengueiros 
(Fermedo, f. 65r; Bobadela, f. 116v), trabalhadores na terra (Pombeiro, 
f. 66r), sesmeiros (S. Vicente da Beira, f. 33r), vizinhos e comarcãos (Vila Cova, 
f. 44v). Ocorrem ainda através da antroponímia e das designações de profissões 
correntes naquele período. A título ilustrativo, no registo da Guarda, há referência 
à profissão de “carniceiro”, no f. 2r, de “vendeiro”, no f. 5r, no da Covilhã 
há a menção à profissão de “almocreve”, no f. 9v, no do Casal da Comenda 
da Ordem de Avis a de “vendedor”, no f. 35v, como se atesta nos citados 
vocábulos, os comércios local e regional assomariam também nos forais novos.

É interessante reparar nos antropónimos ilustrativos das profissões epocais. 
Atente-se nalguns exemplos do registo manuelino da vila de Cerzedas: 
“outra herdade do azeiteiro”, no f. 13r; “outra de Pedro Aires Alfaiate” no 
f. 13r; a “herdade nas Naues de Rodrigo Anes Uaqueiro”, no f. 13v. Outros 
antropónimos despontam ligados a um grau de parentesco: “o casal da molher 
de Uasco Martins”, no f. 13r ou à proveniência geográfica: “Ioão Gonçalues 
da Margoeira”, no f. 13r; ou à indicação de acidentes orográficos: “o casal do 
monte de Fernão Caluo” no f. 13r; até mesmo a certas caraterísticas físicas dos 
foreiros ou outras: “o casal de pai gago”, no f. 13r; “Fernão Caluo” no f. 13r; 
“Rodrigo Rabelo”, no f. 12v.

A toponímia é abundante e variada, nos documentos foraleiros manuelinos. 
Basta recordar os nomes de todos os lugares, concelhos, vilas, cidades que 
receberam foral manuelino na comarca-província da Beira, são tão-só cerca de 
duas centenas de topónimos distintos. Acresce-se ainda os topónimos de todas 
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as propriedades de cada concelho. Retenhamos como exemplo o registo de 
Cerzedas, pois mostra uma toponímia muito diversificada: “Herdade na silha 
do Carrasco”, no f. 13r; “Monte das Rochas de Cima”, no f. 13r; “o casal da 
Foz do Souto”, no f. 13r; “casal da Cardosa”, no f. 13r, “casal das Carnadas”, 
no f. 13r; “casal dos Galdiaaes”, no f. 13r; “casal do uale das Ramadas”, no f. 
13r; “casal da Fonte Longa”, no f. 13r; “casal do ual das Ouelhas”, no f. 13r; 
“casal do uale de Pereiros”, no f. 13r; “casal das uesadas”, no f. 13r; “casal de 
Uale Bom” no f. 13r; “casal da Grade” no f. 13r; “casal dos Uilares” no f. 13r; 
“casal da Bafareira” no f. 13r, entre outros. Neste diploma, são inúmeros os 
antropónimos e topónimos.

As localidades do interior, designadamente da Beira interior, dedicavam- 
-se não só às atividades agrícolas, como também à criação de gado e ainda 
ao comércio de carnes e outros produtos. Um imposto que comprova essas 
atividades é o da açougagem ou brancagem, existente desde a Idade Média 
que foi atualizado na reforma foraleira. Encontram-se inúmeros exemplos deste 
imposto em muitos forais novos. Atente-se no registo da cidade da Guarda, 
onde se anuncia que o “mordomo”, o recebedor dos impostos, tinha o direito de 
cobrar anualmente “a cada talho em que os carniceiros” talhassem “carne” 200 
reais e uma arroba de sebo, no f. 2r. Na vila de Pinhel, o imposto da açougagem 
passou a chamar-se de brancagem: “brancagem que se chama antigamente 
açougagem” e era cobrado em numerário pelas reses mortas no talho, no f. 8r. 
Na “uila da Couilhã” o tributo da açougagem era idêntico ao da Guarda, uma 
vez que os carniceiros da Covilhã pagavam uma arroba de sebo, mas ainda 
tinham a obrigação de reparar e fazer a manutenção dos talhos ou “açougues”, 
no f. 9v.

Um outro tributo que onerava as transações comerciais era o direito 
medieval das “ochavas ou colheres” que recaía sobre o pão, sal e legumes. Nos 
forais novos foi convertido noutro imposto ou retirado, nos registos das “uilas” 
ou concelhos de Pinhel e da Covilhã, por exemplo, na vila de Pinhel, o “direito 
das ochavas” pago anteriormente pelos produtos vendidos na vila ao alqueire 
ou almude, a pedido do concelho, foi trocado pela coroa por 1/3 da portagem, 
no f. 8v. Na Covilhã, esse ónus era pago pelos vendedores de fora do concelho, 
os moradores do concelho ficaram isentos desse pagamento, pelo foral novo, 
no f. 9v.

Um dos temas mais críticos da reforma dos forais, foi, sem dúuida, o da 
conflitualidade entre concelhos e senhorios. Este assunto candente vinha da Idade 
Média, foi propalado, durante séculos, em sucessivas cortes, pelos representantes 
concelhios. Foi tomado em consideração em parte, nas inquirições manuelinas, 
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executadas, por Fernão de Pina, todavia em muitos casos não foi solucionado, 
tendo extravasado pendenças vertidas nos introitos dos registos. Na introdução 
do registo da Penajóia, está retratada uma parte do conteúdo da inquirição com 
alusão aos “agravos que seriam adiante declarados”, no f. 98r. Na abertura 
do registo de Alhões, é mencionada a elaboração duma “nova composição” 
entre o senhorio (mosteiro de S. João de Tarouca) e os moradores do lugar, 
no f. 100r, para reparar conflitos. No intróito do documento do concelho de 
Sanhoane de Áreas do bispado de Viseu, há menção aos “exames e inquirições” 
para inspeção aos impostos a solver ao senhorio (bispado de Viseu), no f. 103v, 
numa referência clara às ditas contendas.

O foral novo idealmente deveria devolver a legalidade fiscal. Nalguns casos 
eliminou os esbulhos, como se pode verificar no registo do concelho de Lagares 
pertencente ao mosteiro e priorado de Santa Cruz: “§ E dos moynhos feitos & 
por fazer se pagara por cada hum anno hũa galinha somente & nam as duas que 
ora pagauam porque achamos que hũa fora nouamente posta pellos priores sem 
auçam nem dereito”, fólio 91r. Porém em muitos outros permitiu a cobrança 
indevida de tributos de contratos enfitêuticos.

As opressões senhoriais lavradas, na documentação foraleira medieval e 
acrescidas no conturvado século XV, não foram eliminadas nos forais novos, 
como esperariam os concelhos, ao invés, em grande parte, foram fixadas para 
os próximos séculos, porquanto, na verdade, no governo manuelino, o poder 
senhorial detinha mais peso político junto da coroa do que o poder local. Por 
outro lado, o que interessava, sobretudo, aos poderosos (coroa e donatários) 
era atualizar os tributos medievais, mais onerosos, tais como: a colheita, 
o jantar, a açougagem e brancagem, a jugada, o condado, as ochavas, a 
martinega, a lutuosa, a fossadeira, os montados, os maninhos, alguns direitos 
banais (fornos, lagares, moinhos), a portagem, o relego, a eirádiga, bem como 
juntar novos ónus: a pensão dos tabeliães, a dízima das sentenças, a pena de 
arma, a pena de sangue, o direito das forças, a dízima nova, o gado do vento. 
Os propósitos das classes poderosas não eram, de modo nenhum, os das classes 
populares.

Alberto Carlos de Menezes classificou os forais novos em três grandes 
classes: forais reguengueiros, forais de jugada ou povoação e forais de portagem 
(Menezes 1825: 42-43). Segundo este autor, os forais reguengueiros, tal como 
a designação indica, eram os forais atribuídos aos concelhos fundados nos 
territórios régios. Estes concelhos entregavam, habitualmente, um “foro da 
terra” pelo domínio útil dos reguengos. Pela reforma dos forais, esses municípios 
foram obrigados a pagar, anualmente, à coroa um tributo em numerário. São 
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poucos os concelhos reguengueiros que apenas ficaram a pagar um quantitativo 
fixo. No Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira, por exemplo, o foral 
de Caria, f. 47r e o de Cedavim, f. 49v são reguengueiros. Muitos concelhos 
receberam forais reguengueiros mistos, isto é, entregavam uma tributação em 
numerário, contudo, no capítulo da portagem eram seguidores do foral-modelo 
de portagem, o da Guarda, logo podemos considerá-los tipologicamente como 
forais de classificação mista ou híbrida. É o caso dos registos de Monsanto, no 
f. 7v; de Aguiar, no f. 11v; de Linhares, no f. 16v; de Penedono, no f. 31r; ou de 
Ranhados, no f. 31v, pois pagavam um tributo em moeda, porém no capítulo da 
portagem seguiam o modelo da Guarda.

A mesma situação de classificação mista é evidenciada nos forais de 
jugada ou povoação. Neste tipo de foral, os municípios detinham o domínio 
útil das terras, liquidando o tributo real da jugada ou, em substituição, outra 
contribuição principal de equivalente peso fiscal, por exemplo, a colheita. Nesta 
categoria, também não encontramos muitos exemplos dos forais de jugada 
“puros”, pois ocorre, igualmente, a referência à portagem. Todavia, no Livro de 
Registos da Beira, há alguns forais de jugada, por exemplo, o de São Sebastião 
de Riba de Alva, f. 41 r; o de Sernancelhe, no f. 46r; o de Gompai, no f. 47r; 
o de Paredes, no f. 47v; o de São Cosmado, no f. 47r; o de Horta no f. 49v; 
o de Algodres, no f. 86r; o de Gulfar, no f. 104v; o de Canas de Senhorim, 
no f. 114r.

Como acontece com os forais reguengueiros que são, sobretudo, mistos, os 
de jugada também são, muitas vezes, híbridos, porque conciliam o pagamento 
da jugada ou colheita atualizados com o capítulo da portagem. Atenta-se nalguns 
exemplos de forais de jugada e portagem: o de Jarmelo, no f. 7r; o da Covilhã, 
no f. 8v; o de Belmonte, no f. 10v; o de Folgosinho, no f. 11r; o de Trancoso, no 
f. 14v; o de Seia, no f. 15 v; o de Longroiva, no f. 29v; o de Moreira, no f. 32r; o 
de Arganil, no f. 35v; o de Trevões, no f. 47v; o da Lousã, no f. 52r; o de Zurara, 
no f. 109v e muitos outros. Muitos forais novos registam a atualização do foro 
anual da jugada ou colheita e patenteiam, conjuntamente, como indicamos, o 
título da portagem, remetendo para o registo-modelo da cidade da Guarda ou 
algum seu avatar (Lousã, Lamego, Viseu).

A terceira classe de forais eram os de portagem, os mais comuns. Neste 
tipo de foral, os municípios entregavam foros cerrados, isto é, contribuições 
em quantias fixas. Foram, sem dúuida, os mais atribuídos na reforma foraleira 
manuelina, por razões económicas, fiscais, uma vez que eram os que mais 
seduziam a coroa e os donatários. Por que motivo? Por certo, porque os forais 
de portagem, além do provento dum “foro cerrado” ou em quantitativo fixo, 
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cobravam aos mercadores exteriores ao concelho a entrega de impostos pela 
venda de “fazendas e víveres” entradas e saídas nas cidades, vilas e lugares. 
Eram impostos sobre o consumo indireto, sendo amealhados para os cofres da 
coroa, dos senhorios e, poucas vezes, para os concelhos.

Importa notar que, em relação à classificação dos forais de portagem, 
encontramos a mesma hibridez das classificações anteriores, dado que não 
surgem registos que indiquem que os concelhos solviam apenas o imposto da 
portagem. O mais habitual é os forais de portagem serem igualmente de jugada 
ou reguengueiros. Assim, no Liuro dos Foraes da Beira, aparecem muitos 
forais de portagem híbridos ou mistos, porquanto obrigam os concelhos a 
entregar quantitativos fixos em numerário pelos tributos medievais em géneros, 
incluindo também o capítulo da portagem. São forais de portagem mistos, o 
modelo principal do Liuro, o da cidade da Guarda, f. 1r; o de Sortelha, f. 5v; 
o de Castelo Mendo, f. 6v; o de Pinhel, f. 8r; o de São João da Pesqueira, f. 
16v; o de Linhares, f 17r; o de Almendra, f. 20v; o de Castelo Bom, f. 22v; o 
de Castelo Branco, f. 23r; o de Idanha a Nova, f. 24r; o de Idanha a Velha, f. 
24v; o de Bemposta, f. 25r; o de Proença, f. 25v; o de Pena Garcia, f. 26r; o do 
Rosmaninhal, f. 26r; o de Segura, f. 27r; o de Salvaterra, f. 27v; o de Touro, f. 
28r; o de Castelo Novo, f. 29r; o de Marialva, f. 30v; o da cidade de Viseu, f. 
118v; o da cidade de Lamego, f. 133v, entre muitos outros.

A classificação apresentada por Alberto Carlos de Menezes, no começo do 
século XIX, é um pouco simplificadora, porque não considerou a hibridez dos 
vários tipos, contudo foi a primeira e é a única classificação conhecida, servindo 
como tentativa de enquadramento das mais de cinco centenas de forais novos 
em grandes categorias. A sua tiopologia serviu-nos de base à análise documental 
dos registos da Beira.

Atenhamo-nos um pouco no título da portagem, este item, quando 
desponta no discurso dos forais, costuma ser textualmente expandido, sendo 
de interesse para o descortinar do comércio interno, interconcelhio e inter- 
-regional. Este item revela-se histórica e culturalmente interessante, uma 
vez que permite vislumbrar o modus vivendi das populações no século XVI 
e permite ainda percecionar o peso exagerado da fiscalidade. Quase tudo era 
taxado: os cereais, os legumes, as frutas, o vinho, os laticínios, os produtos 
de primeira necessidade, os produtos manufaturados, os animais domésticos, 
o gado, o pescado e os produtos trazidos pelas Descobertas, tais como: as 
especiarias e os escravos. Para termos uma ideia da quantidade de produtos 
onerados, consulte-se o registo-modelo (cidade da Guarda), no capítulo da 
portagem, nos fólios 2r a 5r.
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Na época dos Descobrimentos, que atingiram o seu apogeu no governo 
do Venturoso, os escravos eram trazidos pelos portugueses de África e eram 
vendidos e trocados como qualquer outra mercadoria. Seria habitual, nesta 
sincronia, encontrar escravos a serem vendidos em todos os mercados e feiras 
do reino e, certamente, a servirem em grande número da casas abastadas. 
No registo da cidade da Guarda, ficou cinzelada a venda e troca de escravos, 
no fólio 4r:

|L585 E do escrauo ou escraua que |L586 uender, hum real & cinco |L587 ceptiis. 
§ E, se se forar per quallqueir con- |L588 serto quei fezer com seu senhor, 
pagara |L589 a dizima de todo o que por sy der pera |L590 a dicta portagem. § 
E se se uenderem |L591 com filhos de mama, nam pagaram senam |L592 pollas 
mãis. § E se se torcarem huns |L593 escrauos por outros sem se tornar |L594 
dinheiro nam pagaram. E, se se tornar |L595 dinheiro por cada hũa das partes, 
pa-|L596 garam a dicta portagem. E a dous dias |L597 depois da uenda feita 
iraão areca- |L598 dar na portagem as pessoas a isso obrigadas.

Os direitos de portagem eram um provento apreciável, tanto para a coroa 
como para os donatários e para os concelhos. Por este motivo, a sua inserção 
nos forais manuelinos foi tão recorrente. Porém, não eram apenas os direitos de 
portagem os únicos que as populações teriam de entregar à coroa e aos senhorios, 
mas também um enorme conjunto doutros impostos ficaram gravados nos forais 
novos, subjugando, até ao século XIX, as classes trabalhadoras em prol das 
casas senhoriais e eclesiásticos. Com a reforma foraleira, ao contrário do que 
esperavam os concelhos, as suas populações com parcos recursos ficaram ainda 
mais dependentes dos seus senhores e da coroa, porque nos seus forais ficaram 
registados pagamentos elevados de foros por contratos enfitêuticos, acumulando 
assim pagamentos esmagadores.

Ao invés, as classes poderosas saíram favorecidas com grandes isenções 
fiscais. Nos forais novos, está consignada uma descomunal lista de privilegiados 
da portagem, a maior parte deles membros do clero e moradores de várias 
cidades, vilas e concelhos de norte a sul do reino que se encontravam isentados 
do solvimento da portagem. Como este item é recorrente nos forais de portagem, 
facultamos o capítulo retirado do foral-modelo (Guarda, f. 4v).

P82 |L721 E asy sam liberdados da dicta |L722 portagem per priuillegio que 
|L723 tem as cidades, uillas & lugares |L724 de nossos reinos que se seguem, 
conuem a saber: a |L725 cidade da Guarda § e a cidade |L726 de lixboa § e a 
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Gaya do Porto, § Po- |L727 uoa de Uarzim, § Guimaraães, |L728 § Braga, § 
Barcellos, § Pra- |L729 do, § Ponte de Lima, § Uiana |L730 de Lima, § Caminha, 
§ Uilla |L731 Noua de Cerueira, § Ualença, |L732 Monçam, § Crasto Leboreiro, 
§ M- |L733 iranda, § Bragança, § Freixo, |L734 do Azinhozo, § Mogadoiro, 
|L735 § Anciaães, § Chaues, § Mon- |L736 forte de Ryo Liure, § Monte- |L737 
alegre. § Crasto Uicente, § Ior- |L738 mello, § Pinhell, § Castell Ro- |L739 
drigo, § Almeida, § Castell[o] |L740 Mendo, § Uillar Maior, § Sa- |L741 bugal, 
§ Sortelha, § Couilhaam, |L742 Monsanto, § Porto alegre, |L743 § Maruam, § 
Arronches, § Cam- |L744 po Mayor, § Fronteira, § Mon- |L745 forte, § Uilla 
Uicosa, § Eluas, |L746 § Oliuença, § a cidade d› Euo- |L747 ra, § Montemoor-
ho-Nouo.

[F. 5r A]

|L748 § Lauar pera os uendeiros somente |L749 § Monçaraz, § BeIa, § Mou- |L750 
ra, § Noudar, § Almodouar, |L751 § Hodemira, § os moradores |L752 no castello 
de Cezinbra. |L753 § E asy seram liberdados da |L754 dicta portagem quaesquer 
pe- |L755 soas ou lugares quei nossos priullegios |L756 teuerem & mostrarem 
ou o terllado |L757 em pruuica forma alem dos açima |L758 contheudos.

Nunca é de mais evidenciar que a atualização dos impostos na reforma 
foraleira foi excessivamente gravosa para as populações, verificando-se 
incrementos percentuais, em muitos foros, superiores a 100%.

Não esqueçamos que um dos principais desígnios da coroa era a conversão 
do pagamento dos impostos em géneros agropecuários, muito habituais, na 
Idade Média, e muito menos rentáveis, visto que eram perecíveis, em moeda, 
mais vantajoso para a fazenda régia e para os senhorios.

Porém, importa recordar mais uma vez que, a reforma foraleira não foi 
apenas uma reforma fiscal, teve outros contributos inapagáveis, tais como: o 
registo escrito duma sincronia da língua portuguesa.

Um último ponto a tratar diz respeito às críticas tecidas à reforma foraleira, 
em geral. A maior reprovação veio de Damião de Góis, e está gravada no 
capítulo XXV, da Crónica de D. Manuel. Sobre a elaboração dos cinco Livros 
de Registos, o cronista mencionou que os “cinquo liuros, que na torre do 
tombo andam destes foraes cada hum de sua comarqua (...) e tam abreuiados 
que seria necessario fazerem-se destes, outros de nouo” (Santana 2010: 84). 
Como já mencionamos noutros trabalhos, o cronista não referiu a organização 
da documentação produzida pela reforma foraleira, aludiu apenas à feitura de 
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2 exemplares: um, do concelho e o registo da Torre do Tombo “trelado autentico 
de todos na torre do Tombo” (Santana 2010: 83). Porém, omitiu o quadro de 
tradição do foral novo que é mais completo, composto por 3 exemplares (original 
da câmara, do senhorio e registo). Inúmeros registos e originais indicam o quadro 
de tradição do foral novo, ou seja, os três exemplares efetuados. Facultamos, 
a título ilustrativo, o remate do original do concelho do foral manuelino de 
Penedono.

E portanto Mandamos que todallas cousas contheudas neste foral que nos 
poemos por ley se cumpram pera sempre. Do teor do quall Mandamos 
fazer tres huum deles pera a camara da dita uilla. E outro pera o Senhorio 
dos ditos direitos. E outro pera a nossa torre do Tombo pera em todo o 
tempo se poder tirar qualquer duuida que sobre isso posa sobreuir. Foral de 
Penedono, [f. XIr]
|L62 ta a portagem, he tall como ha da |L63 cidade da Guarda que esta em prin- 
|L64 cipio que se começa no capitallo |L65 que diz ‘primeiramente decraramos 
|L66 & poemos por ley § atee fim de to- |L67 dollos capitollos domde diz 
dada’, |L68 saluo que nam leuara ho capito- |L69 llo da uizinhança § dada 
em Lix- |L70 boa, a XXVII dias do mes de nouem- |L71 boro de quinhentos 
& doze. E uay |L72 este escripto em X folhas & XX re- |L73 gras com a 
sooescriçam do dicto |L74 Fernam de Pina. (f. 31v)

Ademais em muitos casos os 3 exemplares do foral novo foram antecedidos 
por uma inquirição, efetuada por Fernão de Pina in locu, aos representantes 
concelhios e do senhorio, sempre que houvesse dúvidas sobre o pagamento dos 
direitos reais.

A elaboração dos 3 exemplares para cada lugar foi a prática seguida 
por Fernão de Pina, por conseguinte Damião de Góis não teve motivos para 
enfraquecer o trabalho realizado pelo supervisor da reforma, sobretudo, 
porquanto, por desconhecimento ou propositadamente, omitiu uma parte desse 
trabalho: a feitura do original do donatário, dos quais existem ainda hoje 
inúmeros exemplares em museus, nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo e 
até em colecionadores privados.

É inegável que a nível fiscal a reforma dos forais prejudicou os mais fracos 
e defendeu os mais poderosos, defraudou as vãs esperanças dos concelhos em 
recuperar direitos perdidos. Contudo, quanto à elaboração de documentação 
original duma sincronia específica do português: o dealbar do século XVI é, 
sem dúvida, uma empresa muitíssimo meritória e muito pouco valorizada pelos 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 43

Capítulo I: Para uma leitura histórico-cultural do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

estudiosos das mais diferentes áreas do saber. A escrita de mais de 500 exemplares 
para as câmaras dos concelhos, outros tantos originais para os senhorios e 
mais 537 registos, de acordo com o cômputo de Luís de Carvalho Dias, nos 
cinco Livros de Registos não foi uma empresa menor. Foram redigidos mais 
de 1500 documentos originais, sem contarmos com as centenas de inquirições 
manuelinas produzidas na fase preparatória da reforma.

Como qualquer outro grande projeto a reforma dos forais novos teve as 
suas lacunas. Certamente, uma delas deveu-se à exígua equipa disponibilizada a 
Fernão de Pina para a redação de toda a vasta documentação foraleira (Chorão 
1990). Outra dificuldade prendeu-se com a difícil articulação com todas as 
outras reformas (legislação local e geral, pesos, medidas, moeda), por isso não é 
de admirar que a reforma foraleira tenha demorado mais de vinte anos.

É inegável que houve lapsos na organização do Liuro dos Foraes Nouos 
da Comarqua da Beira um deles refere-se ao surgimento de registos repetidos 
(Castelo Rodrigo, Gualfar, Sande, Valezim, Algodres), outro de registos 
deslocados, assim, o registo de Aregos, um lugar beirão, está copiado no Liuro 
dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes. O registo de Belver que 
deveria aparecer no Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Estremadura 
está por engano no da Beira. O de Melres deveria estar no Liuro dos Foraes 
Nouos da Comarqua de Entre Douro e Minho e ocorre no da Beira. O registo 
do foral de Soalhães surge no Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 
e no Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Trallos Montes, onde deveria 
efetivamente constar. Porém, o supervisor da reforma deu conta dos erros e 
mandou corrigi-los. Alguns registos beirões estão escritos no Liuro de Foraes 
Nouos da Comarqua de Estremadura (Avelãs de Cima, Soutelo do Monte, 
Vila Pouca, Serpins, Ferreiros, Cambra, Castanheira da Beira). A comarca- 
-província da Estremadura abrangeu alguns territórios a norte e um friso 
limítrofe da província da Beira. Estas falhas devem ter acontecido, porque o 
apontamento dos registos nos livros não deve ter ocorrido ao mesmo tempo 
que eram despachados os dois originais, deve ter sucedido um intervalo de 
muitos anos, como adiantou João Pedro Ribeiro (1812: 85-6). Certamente, 
como defendem Martins e Mata (1989: 212) o registo nos Arquivos da Torre do 
Tombo era secundário, o mais importante seria enviar os exemplares originais 
aos concelhos e senhorios, para que se começassem a reger pelos novos 
documentos. Apesar das eventuais falhas nos registos, dado o assincronismo 
na feitura dos originais e dos registos, foram lavrados 192 destes últimos no 
Livro dos Registos da província da Beira. Por outro lado, não esqueçamos que 
Fernão de Pina contou com uma escassa equipa de copistas para a feitura das 
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centenas de forais e registos, pois os melhores copistas e iluminadores estavam 
recrutados para a Leitura Nova. Este esteve atento às omissões, porquanto delas 
deu conta, como atesta uma observação que fez na margem do registo repetido 
de Algodres, onde esculpiu o seguinte: “Uay dupricado per erro do escrivam 
porque ia fica atraz aa sessenta huma folha”, no f. 86r. Num empreendimento 
de tal dimensão, é compreensível que tenham ocorrido algumas inexatidões. 
Parecem-nos exageradas e injustas as críticas de Damião de Góis que exclamou 
que seria necessário “fazer outros de novo”, porque os cinco Livros de Registo 
ficaram “abreviados”. A função dum registo é, precisamente, gravar os assuntos 
principais duma forma sintética. Como respondeu Fernão de Pina, numa carta 
dirigida a D. Manuel, a propósito duma dúvida sobre o pagamento dos impostos 
pelo foral novo de Vila Real “pera taaes cousas mandou Vos’ Alteza fazer tres 
foraes pera cada lugar” (Chorão 1990: 46), para que fosse possível o cotejo 
dos 3 originais. O quadro de tradição dum foral manuelino escusa a remissão e 
abreviação dos assuntos nos registos.

Alguns historiadores continuam a afirmar que os forais novos são listas 
aduaneiras, não tendo reparado na sua importância para o conhecimento e 
evolução da língua portuguesa no século XVI. Não tendo notado a riqueza 
vocabular das áreas económica, jurídica, social, política talhadas nos discursos 
foraleiros. Ademais, uma análise mais apurada pode revelar aspetos históricos, 
culturais e religiosos interessantes neste tipo de fonte, referimo-nos à expulsão, 
em 1496, e à conversão forçada ao cristianismo, em 1497, dos judeus, no 
governo manuelino. A questão dos judeus e mouros “forros” é um aspeto 
histórico, cultural e religioso pouco glorioso do Venturoso, denegrindo a face 
construída pelo ímpeto propagandístico da corte manuelina.

Na abertura do foral novo da Guarda, no fólio 1r A, é referida a inquirição 
feita para a elaboração do foral, como em quase todos os forais. O primeiro 
assunto tratado refere-se aos reguengos da coroa situados nas imediações do 
castelo. O segundo tema abordado é o da “Rua Noua”, das “casas e foros dessa 
Rua” que pertencia à judiaria e que passaram para a posse da coroa, depois da 
expulsão dos judeus de Portugal em 1496, conforme gravado no arrazoado do 
citado foral: “P05 |L33 Rua Noua P06 |L34 E asy sam nossas as casas da Rua 
|L35 Noua & foros della quei soia ser iuda-|L36 rya com as pensoões de cada hũa 
del- |L37 las, particularmente, decraradas no dicto |L38 liuro dos contos dos nossos 
propios”, registo do foral da cidade da Guarda, F. 1r A.

Uma leitura atenta dos registos manuelinos dos cinco Livros de Registos 
e, do da Beira, em especial, atesta que o recurso à remissão, nos modelos de 
incidência geográfica regional, ou seja, nos registos discursivamente mais 
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desenvolvidos, ocorre só nos itens abordados na legislação geral (Ordenações 
Manuelinas). A remissão dos títulos da pena de arma, da pena de sangue, do 
gado do vento, da pena do foral, entre outros, é frequente, dado que esses direitos 
eram cobrados, em quase todos os concelhos, segundo o assentado na lei geral. 
Esse reenvio corrobora que a ligação entre as várias reformas se concretizou 
na feitura dos forais manuelinos. A mesma conexão textual se confirma nas 
inquirições preparatórias, que, muitas vezes, incluem uma minuta do próprio 
registo.

Por outro lado, a coerência discursiva nos arrazoados dos forais novos 
assoma, porque esses diplomas seguiram modelos pré-determinados associados 
a uma incidência regional. O foral da Guarda é o foral-modelo por excelência 
do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira. Logo, apresenta um 
discurso contendo todos os assuntos devidamente tratados, permitindo que 
os registos seguintes do mesmo Liuro pudessem remeter para o discurso dos 
seus títulos. Este foral abre o Liuro e está inscrito nos fólios 1r a 5v. É o 
registo mais seguido pelos restantes forais beirões. Porém, há alguns registos 
contendo o conteúdo dos títulos (gado do vento, pena de arma, portagem, 
pena do foral) mais desenvolvidos, servindo, de igual modo, de paradigma 
a outros registos, geograficamente próximos ou discursivamente próximos na 
sequenciação do Livro de Registos da Beira, são eles: o de Lamego, da Lousã 
ou de Viseu.

O registo de Lamego serve de modelo, nalguns títulos, a muitos registos 
manuelinos, alguns localizados geograficamente na bacia do rio Douro 
(Valdigem; Resende; Samodães), outros mais para o interior (Mouraz; Guardão; 
Fermedo; Cabril; Lalim; Alhões), sendo também modelo dalguns registos da 
comarca-província de Trás-os-Montes particularmente de Vila Real, Couto do 
Peso, Barqueiros, nesses mesmos itens. Por certo, por serem lugares próximos 
geograficamente, tendo alguma similitude quanto às condições naturais e, 
evidentemente, às produções agrícolas, pecuárias, artesanais, produzidas nesses 
concelhos.

Muitos lugares pertencentes a entidades eclesiásticas, seguiram o modelo de 
Lamego e/ou um seu avatar: Viseu. Neste caso concreto, aparecem os registos, 
por exemplo, de Gulfar; Barreiro; Aguieira; Rio de Asnos; Canas de Senhorim; 
Alcafache; São João do Monte; Sabugosas; Mões.

O registo da Lousã, por sua vez, é um modelo seguido, em vários títulos por 
muitos registos beirões: Sinde; Sanguineda; Álvaro; Ázere; Povolide; Matança; 
Carapito; Algodres; Pena Verde; entre outros. Em síntese, os modelos mais 
seguidos são o da Guarda e seus avatares: Lamego, Viseu e Lousã.
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Na nossa perspetiva, uma das vantagens da reforma foraleira foi ter 
conseguido articular as várias reformas: monetária, ponderal, metrológica, 
legislativa na componente geral (Ordenações manuelinas) e local (Regimento 
dos Oficiais das cidades, vilas e lugares destes Reinos), essa conexão ficou 
gravada discursivamente nos copiosos documentos foraleiros manuelinos.

Outros aspetos inovadores da reforma, que devem ser salientados, são os 
inegáveis contributos: linguístico, cultural e artístico.

No aspeto linguístico, o simples facto da documentação foraleira registar 
uma vasta massa documental duma sincronia do português é, a nosso ver, do 
maior interesse para o estudo e conhecimento da história da língua portuguesa. 
Os forais medievos encontram-se grafados em latim tabeliónico, sobretudo, 
os documentos lavrados até ao governo de D. Afonso III e, em português 
antigo, quase toda a documentação escrita do reinado dionisino em diante. A 
documentação manuelina produzida, no dealbar do século XVI, está escrita num 
português de transição do período medieval para o moderno, numa sincronia 
diferente da medieval e evoluída da fase arcaica. O importante contributo da 
documentação manuelina para o conhecimento da evolução de língua portuguesa 
num estado de língua bem datado não é de menosprezar. Ademais, a nível 
lexical, é notório um enriquecimento vocabular aportado ao léxico da língua 
portuguesa nas áreas vocabulares recorrentes nos forais novos: a fiscalidade, o 
direito, a agricultura, o comércio, a sociedade, a cultura, etc.

Como teremos ocasião de salientar, nas definições e contextualizações 
disponiblizadas no glossário, onde foi tratado o vocabulário específico do 
discurso foraleiro manuelino. Os vocábulos distribuem-se por temas variados, 
tais como: as áreas de cultivo e os tipos de propriedade; a hierarquização e 
estratificação sociais; os contratos de arrendamento; os locais de recolha dos 
impostos; os diferentes produtos agrícolas cultivados e comercializados; as 
atividades agrícolas, pecuárias, artesanais, comerciais, relacionadas com a 
fiscalidade, etc. Da área do direito surgem temas, como: o funcionalismo 
administrativo-jurídico (régio, senhorial e concelhio); o direito criminal, entre 
outros. No domínio linguístico, aparecem, temas, como: a metalinguagem do 
discurso foraleiro, a antroponímia e toponímia, entre outros.

Do ponto de vista linguístico, o mais significativo é o facto de toda a 
documentação manuelina cristalizar um estado da língua portuguesa situado 
entre a passagem da Idade Média para a Modernidade.

No aspeto cultural, a mesma documentação veicula o modus vivendi das 
gentes portuguesas quer no interior quer litoral do reino, deixando transparecer 
nas entrelinhas dos diplomas foraleiros os ecos dos Descobrimentos.
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No aspeto artístico, temos de mencionar a Leitura Nova, aplicada à 
reescrita da documentação medieva e a escrita coeva. A introdução da iluminura 
tardo-medieval de cunho religioso aplicada ao domínio laico, graças ao gosto 
pessoal de D. Manuel I, mandando-a embutir, na sua chancelaria, e, igualmente, 
na produção em série das centenas de forais novos, consistindo numa marca 
artística, cultural e propagandística do seu reinado.

Por último, resta-nos memorar ainda a criação dum estilo arquitetónico 
particular: o estilo manuelino.





CAPÍTULO II

EDIÇÃO INTERPRETATIVA
DO LIURO DOS FORAES NOUOS DA COMARQUA DA BEIRA





Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 51

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

1� Breve descrição do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da 
Beira

Os cinco Livros de Registos dos forais manuelinos são diplomaticamente 
Livros de Registo da chancelaria manuelina e codicologicamente incluem-se 
na Leitura Nova. No plano do conteúdo, os cinco volumes são textos novos. 
Durante a reforma foraleira manuelina foram exaradas coleções de documentos 
duma sincronia particular. O primeiro foral manuelino a ser lavrado foi o de 
Lisboa, no ano de 1500, e os mais de quinhentos, em duas versões (concelho e 
donatário) foram grafados até 1520.

As coleções de originais dos senhorios e das câmaras e os cinco Livros de 
Registo formam um manancial de documentação à disposição de investigadores 
dos mais variados domínios do saber. São documentos lavrados no dealbar da 
época moderna, numa sincronia bem circunscrita, são documentos datados, loca- 
lizados e assinados pelo autor moral (D. Manuel), pelo supervisão da reforma 
(Fernão de Pina) e pelos desembargadores (João Façanha, Rui Boto, Rui da Grã).

O Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira está custodiado na 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), com a cota: 
Leitura Nova, 46. É constituído por um conjunto de 192 registos dos forais novos 
da comarca-província da Beira, com 315 fólios de texto, 2 fólios introdutórios 
com grafia recente do século XIX e 6 fólios não numerados da tabuada.

Sabendo nós que todas as edições são provisórias, uma vez que em todas 
elas se encontram omissões, por conseguinte é imperioso reeditar as fontes 
primárias duma forma mais rigorosa, de décadas em décadas.

Relativamente à edição do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira, 
este foi editado pela primeira vez por Luís Fernando de Carvalho Dias em 
1961, isto é, há seis décadas 20. Embora a edição do historiador, em formato 
modernizador, tenha sido importante ao fornecer os teores dos forais manuelinos, 
do ponto de vista editorial mostra muitas limitações, porquanto não apresenta 
um programa editorial com o mínimo de critérios editoriais. Por este motivo, é 
imprescindível, neste momento, completarmos a dupla reedição desta fonte, já 
muito desatualizada, fornecendo uma edição em formato modernizador, com 
um programa editorial bem definido, para um público mais abrangente, de 
historiadores, de juristas e doutros estudiosos e, de igual modo, para o público 
em geral.

20 - Dias, Luís Fernando de Carvalho (1961): Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve 
conforme o exemplar do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa - Beira. Beja: Edição do Autor. 
Direção, edição, transcrição e notas de.
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Em suma, a reedição dos cinco Livros de Registos dos forais novos, em 
formato conservador e modernizador, é essencial para a filologia portuguesa, 
assim como a construção dos glossários de vocabulário específico do tipo de 
fonte em análise. Nesta senda, em breve, estarão disponibilizados os cinco Livros 
de Registo dos forais manuelinos, fontes primárias dum período histórico muito 
pouco editado e estudado entre nós: o dealbar da Época Moderna, reeditadas de 
acordo com um programa editorial rigoroso.
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2� Edição: opção metodológica

Como explicamos, decidimos elaborar uma edição interpretativa do Liuro 
dos Foraes da Comarqua da Beira, para um público mais vasto, uma vez que 
efetuamos uma edição de tipo conservador para um público de especialistas da 
área da linguística 21.

Nos trabalhos de edição de fontes primárias de várias sincronias da língua 
portuguesa e na construção de vocabulários que executamos, há vários anos, 
procedemos a uma dupla edição: uma, de tipo conservador (paleográfica), outra, 
de tipo modernizador (interpretativa), conforme os públicos e as finalidades a 
que se destinavam (Santana 1993, 1998 a, 1999, 2006, 2008).

Desde 2002, que adotamos nas nossas edições e nas orientações de mestrado 22 
e doutoramento 23 os Critérios e Normas de Transcrição e Transliteração da 
autoria de António Emiliano. Para a edição conservadora, escolhemos a “edição 
de Tipo 3 – paleográfica com transcrição larga em tipo normal” (Emiliano 
2002 a: 52-53), para a edição em formato modernizador, adotamos o “Tipo 4 - 
interpretativa” (Emiliano 2002 a: 60-61). A dupla edição parece-nos ser a mais 
ajustada para textos não-literários quer medievais quer modernos. Ademais, 

21 - Santana, M. Olinda R.; Ramos, Maria Filomena Silva (2014): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da 
Beira: contextualização histórico-cultural e edição paleográfica. Vila Real: Fundação para a Ciência e 
Tecnologia; Centro de Estudos em Letras, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

22 - Mota, José Peixoto Pinto da (2003): Documentação foraleira colectiva dionisina dos concelhos de 
Bragança, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro. Vila Real: UTAD, 2003. 2 Volumes. Dissertação 
de Mestrado em Cultura Portuguesa.

 Costa, Ana Lúcia Pereira (2003): Documentação foraleira dionisina dos concelhos Alfândega da Fé, 
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Torre de Moncorvo, 
Vila Flor e Vinhais: edição e contextualização histórico-geográfica. Vila Real: UTAD, 2003. 2 Volumes. 
Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa.

 Mineiro, Mário José (2004): A documentação foraleira dionisina dos concelhos de Montalegre, Boticas, 
Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Chaves e Valpaços: contextualização histórica e edição. Vila 
Real: UTAD. 2 Volumes. Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa.

 Castro, Maria de Lasalette Ferreira de (2006): Tombo e Demarcação do Concelho de Fontes. NA 261. 
Edição e estudo. Vila Real: UTAD, 2006. 2 Volumes. Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa.

 Alves, Cármen Augusta Silva (2007): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua de Entre Douro e Minho: 
contextualização histórica e edição. Vila Real: UTAD. 2 Volumes. Dissertação de Mestrado em Cultura 
Portuguesa.

 Ramos, Maria Filomena Silva (2007): Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira: enquadramento 
histórico e edição. Vila Real: UTAD. 2 Volumes. Dissertação de Mestrado em Cultura Portuguesa.

23 - Costa, Ana Lúcia Pereira (2012): Libro dos Priuilegios e Prouisõis das Liberdades da Çidade de 
Miranda. Edição e Estudo. Dissertação de Doutoramento em Língua e Cultura Portuguesas (3º Ciclo): 
especialização em Linguística Portuguesa. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
2 volumes.
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ambos os tipos podem facilmente ser confrontados com os fac-similes, tanto 
numa versão em papel como numa versão digital, o que simplifica a análise 
e o cotejo dos documentos sem necessidade de acesso ao arquivo que os 
custodia.

2.1 Tipo de edição: escolha e justificação

Neste trabalho, aplicamos, mais uma vez, a “Edição de Tipo IVb – 
interpretativa larga”, uma edição modernizadora, que tem como base uma 
edição paleográfica (Emiliano 2004: 34), previamente editada.

A “Edição de Tipo IVb – interpretativa larga”, tal como defende António 
Emiliano

apresenta um máximo de intervenções editoriais com o propósito de 
apresentar um texto facilmente legível a um leitor não especialista em 
questões filológicas ou linguísticas, ou a um linguista interessado em 
aspectos linguísticos para os quais o acesso à aparência gráfica original não 
é fundamental, como aspectos do léxico e da sintaxe. (Emiliano 2002 a: 60).

Neste tipo de edição a intervenção editorial é, pois, profunda. Tudo aparece 
modernizado de forma a ser entendido pelo leitor comum, sem conhecimentos 
especializados.

Partindo do princípio de que não existem edições definitivas, nem totalmente 
objetivas, as edições de texto devem seguir um programa editorial predefinido 
com a finalidade de serem as mais rigorosas possíveis.

Nas edições interpretativas realizadas, há vários anos, seguimos os 
“Critérios e Normas de Transcrição e Transliteração” propostos por António 
Emiliano no relatório Critérios Para a Realização de Edições Interpretativas de 
Fontes Medievais Para a História da Língua Portuguesa (V.2.0), pois a escola 
editorial criada por Emiliano apresenta-se escorada numa sólida base teórica 
e complementarmente articulada com a execução prática das edições (2002ª; 
2002 b).

No primeiro relatório, o investigador defendeu a necessidade de se proceder 
a “quatro tipos de edição, cada um mais modernizador que o anterior” 
(Emiliano 2002 a: 9). Porém, como pretendemos concentrar a nossa abordagem 
nos aspetos históricos, culturais e vocabulares, escolhemos fazer dois tipos de 
edição: uma, de tipo conservador (paleográfica), outra, de tipo modernizador 
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(interpretativa), conforme os públicos a que se destinam (Santana 1993, 1995, 
1998, 1999, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016).

Em trabalhos posteriores, o investigador concordou que, para historiadores 
e linguistas interessados apenas no estudo do léxico e na construção de índices 
de palavras ou glossários, a edição interpretativa é suficiente se for antecedida 
duma edição de tipo conservador (Emiliano 2003: 1-12) e (Emiliano 2004: 
33-63).

De facto, o campo bibliográfico de um texto medieval não se pode 
considerar esgotado ou preenchido com a publicação de um único tipo de 
edição, por mais fiável e rigorosa que a edição seja; daí a imensa vantagem 
de que se reveste a edição dupla, paralelamente em tipo conservador e em 
formato interpretativo (Emiliano 2004: 38).

A nossa opção editorial de fazermos a dupla edição das fontes foraleiras 
acabou por ser secundada pelo linguista criador do projeto editorial acima citado.

Na edição interpretativa apresentada a seguir, adotamos o programa editorial 
apontado nos Critérios de António Emiliano (Emiliano 2002 b) atrás enunciados.

2�2 Edição de Tipo 4 – interpretativa larga

Fornecemos uma “Edição Tipo IVb – interpretativa larga, com inserção de 
pontuação e capitalização, e com, portanto, um maior grau de intervencionismo 
editorial” (Emiliano 2002 b: 7) do Liuro de Foraes Nouos da Comarqua da 
Beira.

A edição Tipo IVb preconiza o abandono de carateres de tipo medieval. 
Assim sendo, não haverá distinção entre os vários carateres com o mesmo valor 
representacional.

Neste tipo de edição a intervenção editorial é significativa. Tudo aparece 
modernizado de forma a ser entendido pelo leitor comum, sem conhecimentos 
especializados.

Convém também não esquecer que uma das lacunas da filologia portuguesa 
continua a ser a falta de “boas edições interpretativas baseadas em edições 
paleográficas” (Emiliano 2004: 34), como dissemos. Ao elaborar uma edição 
interpretativa rigorosa, escorada na anterior edição conservadora (Santana; 
Ramos 2014), damos, por certo, mais um contributo para colmatar a referida 
carência.
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2�3 Critérios editoriais

Seguidamente, apresentam-se as normas de transcrição da “Edição de Tipo 
IVb - interpretativa larga” (Emiliano 2002 b: 8-9).

Os “traços editoriais” (Emiliano 2002 b: 8-9) seguidos foram:

1.  “...eliminação da pontuação do manuscrito e a introdução de pontuação 
modernizadora” (Emiliano 2002 b: 10), de forma a facilitar a compreensão 
do texto.

2.  “A capitalização é normalizada de acordo com as convenções modernas, 
ou seja, todos os nomes próprios são capitalizados, bem como termos 
referentes a cargos e instituições públicas, e títulos honoríficos (...) e 
é introduzida capitalização depois de ponto final, depois de título ou 
rubrica, e no início do texto ou secção textual.” (Emiliano 2002 b: 10);

3.  “transliteração localizada por til em contextos restritos pré-definidos, com 
transliteração nos contextos restantes por M ou N.” (Emiliano 2002 b: 8);

4.  não introdução de acentuação nas formas gráficas homógrafas (Emiliano 
2002 b: 9);

5. introdução de parágrafos.

6.  indicação dos fólios, páginas, colunas e linhas do manuscrito: [Fólio x]; 
L1.

7.  “...todas as abreviaturas sistemáticas são ‘desabreviadas’ (expandidas) 
sem qualquer sinalização do procedimento editorial, ou seja, transliteradas 
através de sequências literais ‘normais’”(Emiliano 2002 b: 36);

8. “restituição de texto com sinalização editorial” (Emiliano 2002 b: 9);

10. o texto anulado não é transcrito;

11.  sinalização de lacunas/texto ilegível: [texto ilegível] ou?restituição 
duvidosa?

12. “separação de palavras sem sinalização editorial” (Emiliano 2002 b: 9);

13. “junção de partes de palavras sem sinalização editorial” (Emiliano 2002 b: 9);
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14.  “separação de palavras com crase interverbal (com apóstrofe)” (Emiliano 
2002 b: 9);

15. translineação editorial;

16. não separação de clíticos pós-verbais e pós-pronominais.

17. a não sinalização de entrelinhamento ou interpolação;

18. nivelamento de alografias (i/j, u/v, s/∫, ...)

19. manutenção do “i” e do “u” com valor consonântico;

20. “eliminação das plicas sobre as vogais” (Emiliano 2002 b: 9);

Foram acrescentadas outras convenções editoriais:

–  a transliteração dos numerais romanos é feita com letras maiúsculas; 
substituindo-se o “B” por “V”, assim como o “J” por “I”;

–  a supressão dos pontos que habitualmente estão associados aos numerais.

–  os títulos existentes no foral, quer na margem direita, quer na esquerda, e 
na vertical encontram-se a negrito;

–  alguns títulos ocorrem dentro do registo, tendo sido transcritos em carater 
normal;

– os títulos dos registos estão em carater agrandado e a negrito.
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3� Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua 
da Beira

TAuoada 24 dos
Foraes Nouos
da Comarqua da Beira

[F. n. numerado A]

|L1 A
|L2 § Aguiar forall. XI fls.
|L3 § Almeyda forall. XIX fls.
|L4 § Almendra foral. XX fls.
|L5 § Arranhados foral. XXXI fls.
|L6 § Arganil no bispado de Coimbra.
|L7 forall. XXXV fls.
|L8 § Auoo do bispo de Coimbra fo-
|L9 ral. RII fls.
|L10 § Aluaro concelho foral. LVIII fls.
|L11 § Azer concelho foral. LIX fls.
|L12 § Arouca foral LXXIII fls.
|L13 § Aluares do moesteiro de Fol-
|L14 quos da Hordem de Sancto
|L15 Augustinho forall. LXXXIIII fls.
|L16 § Aluoco da serra da Estrella fo-
|L17 ral. LXXXV fls.
|L18 § Algodres conçelho foral. LXXXVI fls.

[F. n. numerado B]

|L19 A

24 - O “T” é uma letra capital com motivos vegetalistas.
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|L20 § Aluarenga concelho foral. LRIX fls.
|L21 § Alhoões do mosteiro de Sam Io-
|L22 ham de Tarouca foral. LRIX fls.
|L23 § Aguieira concelho da comen-
|L24 da do Pinheiro da Hordem de
|L25 Crispto foral. CIX fls.
|L26 § Alcafache da Hordem de Sam Io-
|L27 ham concelho foral CXI fls.
|L28 § Auelloso & as terras & logares
|L29 & concelhos do bispado de Lame-
|L30 go foral. CXXIII fls.
|L31 § Alua concelho foral. CRI fls.
|L32 § Alfayates concelho foral. CXXVIII fls.
|L33 § A Raygada & dos lugares de Fon-
|L34 tanares Pereiro & çinco uillas
|L35 da hordem & mestrado de Chrisptos
|L36 forall. CLVIII fls.
|L37 § Algodres concelho foral. LXI fls.

[F. n. numerado A]

|L38 B
|L39 § Belmonte foral. X fls.
|L40 § Bemposta forall. XXV fls.
|L41 § Barreiro concelho foral. CVII fls.
|L42 § Bobadella conçelho foral. CXVI fls.
|L43 § Besteiros foral. CXXXII. fls.
|L44 § Beluer da Hordem de Sam
|L45 Ioham foral. 25 CLIIII fls.

|L46 C
|L47 § Castell[o] Mendo foral. VI fls.
|L48 § Couilham foral. VIII fls
|L49 § Cerzedas foral. XII fls.
|L50 § Cortizada forall. XVI fls.
|L51 § Celorico foral. XIX fls.

25 - Acrescentado posteriormente uma palavra ilegível.
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|L52 § Castel[o] Boom foral. XXII fls.
|L53 § Castel[o] Branco foral. XXIII fls.
|L54 § Castell[o] Nouo foral XXIX fls.
|L55 § Casal da Hordem d’ Auis comen-
|L56 da foral XXXIII fls.
|L57 § Candossa do bispado de Coim-
|L58 bra & Barzea Uilla Chaam A-
|L59 nexas foral RI fls.
|L60 § Couto do moesteiro do bis-
|L61 pado de Coimbra foral RI fls.
|L62 § Coia do bispado de Coimbra RIII fls.
|L63 foral.
|L64 § Cernancelhe foral. RVI fls.

[F. n. numerado B]

|L65 § Caria. foral. RVII fls.
|L66 § Cedaui. foral. RIX fls.
|L67 § Concelho d’ Aluaro da Hordem
|L68 de Sam Ioham.foral. LVIII fls.
|L69 § Carapito conçelho foral. LXI fls.
|L70 § Castro Dairo concelho foral LXXII fls.
|L71 § Cabri conçelho foral LRV fls.
|L72 § Canudaes termo de Lame-
|L73 go a seu reguengo foral. LRVII fls.
|L74 § Canas de Senhorim do cabi-
|L75 do de Uiseu foral. CX fls.
|L76 § Çatam & Rrio de Moinhos con-
|L77 celho foral. CXVII fls.
|L78 § Castell[o] Rrodrigo foral. CXXVI fls.
|L79 § Caldas do couto de Lafoes
|L80 foral. CXXVIII fls.
|L81 § Castanheiro concelho foral. CXXXVIII fls.
|L82 § Cinfaes concelho foral. CXXXVIII fls.
|L83 § Carualho concelho foral. CXXXIX. fls.
|L84 § Castel[o] Rodrigo foral. CRIIII fls.
|L85 § Colheira da Hordem do Ospi-
|L86 tall foral. CLII fls.
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|L87 § Coudeseiro foral. CLVIII fls.

[F. n. numerado A]

|L88 E
|L89 § Eruedal conçelho foral. LRI fls.
|L90 § Ermida couto foral. LRVII fls.
|L91 § Ermamar conçelho foral. LRIX fls.

|L92 F
|L93 § Folgosinho foral. XI fls.
|L94 § Fonte Arcada foral. RVIII fls.
|L95 § Fermedo conçelho foral. LXIIII fls.
|L96 § Ferreiros foral. LXXII fls.
|L97 § Fragoas do moesteiro de Ta-
|L98 rouca foral. C fls.
|L99 § Ferreira d’ Aues foral. CI fls.
|L100 § Fazcoa Uilla Noua foral. CXXVI fls.
|L101 § Fontello foral. CLII fls.
|L102 § Figueiro da Gramia de Sam
|L103 Ioham de Tarouca. foral. CLVI. fls.

|L104 G
|L105 § Guarda çidade foral. I fls.
|L106 § Gouuea. foral X fls.
|L107 § Gompay. foral. RVII fls.
|L108 § Gardam conçelho. foral. LXIII fls.
|L109 § Gulfar conçelho. foral. LXXVIII fls.

[F. n. numerado B]

|L110 § Gulfar conçelho foral. CV fls.
|L111 § Goes foral. CRVIII fls.

|L112 I
|L113 § Iarmello foral. VII fls.
|L114 § Idanha a Noua. foral. XXIIII fls.
|L115 § Idanha a Uelha foral. XXIIII fls.
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|L116 L
|L117 § Linhares foral. XVII fls.
|L118 § Longroiua foral. XXIX fls.
|L119 § Lousaam foral. LII fls.
|L120 § Lafoões conçelho foral. LXVI fls.
|L121 § Ladayro conçelho foral. LXIX fls.
|L122 § Loriga conçelho foral. LXXXVI fls.
|L123 § Lagares do moesteiro & prio-
|L124 rado de Sancta Cruz foral. LR. fls.
|L125 § Lumiares conçelho foral. LRV fls.
|L126 § Lalim conçelho foral. LRVII fls.
|L127 § Lagos conçelho com outros
|L128 lugares em seu limite. foral. CIII. fls.
|L129 § Lamego cidade foral. CXXXIII fls.
|L130 § Lourosa do bispado de Coimbra fo-
|L131 ral. RI fls.

[F. n. numerado A]

|L132 M
|L133 § Monsanto foral. VII fls.
|L134 § Melhorada. foral. XVIII fls.
|L135 § Marialua. foral. XXX fls.
|L136 § Moreyra foral. XXXII fls.
|L137 § Midoes & Pouoa do bispado
|L138 de Coimbra foral. RII fls.
|L139 § Mouronho termo de Coia fo- RIIII fls.
|L140 ral.
|L141 § Matança conçelho foral. LXI fls.
|L142 § Mouraz conçelho foral. LXII fls.
|L143 § Manteigas conçelho forall. LXXXVI fls.
|L144 § Monçam concelho forall. CIIII fls.
|L145 § Mortaugoa concelho. foral. CXI fls.
|L146 § Mooes concelho foral. CXVI. fls.
|L147 § Merles conçelho foral. CXXX fls.
|L148 § Mello conçelho foral. CRV fls.
|L149 § Mondim do moesteiro de
|L150 Sam Ioham de Tarouca fo-
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|L151 ral. CLIII fls.
|L152 § Moxagata foral. CLV. fls.
|L153 § Meda da Hordem de Chrisptos fo-
|L154 ral. CLV fls.

|L155 N
|L156 § Noinam foral. XXXII fls.
|L157 § Nogueyra bispado de Coimbra
|L158 forall. RI fls.

[F. n. numerado B]

|L159 § Nespreira concelho. foral. CXX fls.

|L160 O
|L161 § Ogueyra do bispado de Coimbra. foral. RI fls.
|L162 § Orta foral. RIX fls.
|L163 § Oliueirinha do prado. de
|L164 Sancta Cruz forall. LR fls.
|L165 § Oboa concelho foral CXII fls.
|L166 § Oleyros do Hospital. de Sam
|L167 Ioham forall. CXXXI fls.
|L168 § Oliueira do Hospitall. forall. CRIII fls.
|L169 § Oliueira do Comde. forall. CRV fls.

|L170 P
|L171 § Pinhel foral. VIII fls.
|L172 § Penamacor foral. XXI fls.
|L173 § Proença foral. XXV fls.
|L174 § Pena Garçia foral XXVI fls.
|L175 § Pena de Dono foral. XXXI fls.
|L176 § Pinheiro foral. RV fls.
|L177 § Paredes foral. RVII fls.
|L178 § Penella forall. RVIII fls.
|L179 § Pereira conçelho foral. L fls.
|L180 § Parada Meeam foral. L fls.

[F. n. numerado A]
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|L181 § Pouolide concelho forall. LX fls.
|L182 § Pena Uerde conçelho forall. LXI fls.
|L183 § Pombeiro conçelho forall. LXV fls.
|L184 § Pampilhosa conçelho. foral. LXXXVII fls.
|L185 § Pedrogão Pequeno da Hordem
|L186 do Hospitall forall. LRIIII fls.
|L187 § Pinheiro conçelho forall. LRV fls.
|L188 § Penaioya termo de Lamego
|L189 forall LRVIII fls.
|L190 § Penalua forall. CVI. fls.
|L191 § Pedrogão Gramde forall. CR. fls.
|L192 § Penalua de Samgiam fo-
|L193 ral. CLI fls.

|L194 R
|L195 § Rosmaninhal foral. XVI fls.
|L196 § Ryo de Moinhos forall. XVIII fls.
|L197 § Reriz concelho foral LXXVII fls.
|L198 § Resende conçelho forall. LRVI fls.
|L199 § Rio d’ Asnos do moesteiro de
|L200 Loruão forall. CV fls.
|L201 § Raigada & dos lugares de
|L202 Fontanares Pereiro & cinco ui-
|L203 llas da Hordem & Mestrado de CVII fls.
|L204 Chrisptos
|L205 § Ranhados foral XXXI fls.

|L206 S
|L207 § Sortella forall. 26 V fls.

[F. n. numerado B]

|L208 § Seya foral. XV fls.
|L209 § Sam Ioham da Pesqueira XVI fls.
|L210 foral.
|L211 § Souoreira Fremossa foral XVIII fls.

26 - Foi acrescentado, posteriormente, “Serzedas foral XII” e “Salzedas Couto Foral ------70 (?)”.
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|L212 § Segura foral. XXVII fls
|L213 § Saluaterra foral. XXVII fls.
|L214 § Sam Uicente da Beira foral. XXXIII fls.
|L215 § Sam Sebastiam de Rriba d’ Al-
|L216 ua do bispado de Coimbra. fo- RI fls.
|L217 ral.
|L218 § Sancta Comba do bispado de
|L219 Coimbra foral. RII fls.
|L220 § Sam Colmado foral. RVII fls.
|L221 § Souto do couto de Leomil fo- RIX fls.
|L222 ral.
|L223 § Sinde conçelho foral. LVII fls.
|L224 § Sanguinheda foral. LVII fls.
|L225 § Siluaam conçelho foral. LXX fls.
|L226 § Samde conçelho foral. LXXI fls.
|L227 § Sul conçelho foral. LXXII fls.
|L228 § Sam Cristptouam de Nogueira
|L229 conçelho foral. LXXIIII fls.
|L230 § Samfiiz foral. LXXIX fls.
|L231 § Sam Martinho de Mouros LXXXIII fls.
|L232 forall.
|L233 § Samdemill concelho foral. LXXXIX fls

[F. n. numerado A]

|L234 § Sancta Marinha & Paçoos de
|L235 Sancta Cruz de Coimbra conce- LRIII fls.
|L236 lho foral.
|L237 § Sertaãe[s] foral. LRIII fls.
|L238 § Samde couto foral. LRVI fls.
|L239 § Seixo da Hordem de Auis com- CII fls.
|L240 çelho forall.
|L241 § Samhoane d’ Arcas do bispa- CIII fls.
|L242 do de Uisseu forall
|L243 § Sam Ioham de Monte do moes-
|L244 teiro de Sancta Cruz concelho. CXIII fls.
|L245 § Senhorim concelho forall. CXIIII fls.
|L246 § Sabugosas do moesteiro de Lor- CXV fls.
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|L247 uão forall.
|L248 § Sabugall forall. CXXXVII fls.
|L249 § Sam Romam conçelho fo-
|L250 rall. XXXVII fls.
|L251 § Soelhaes forall. CRIII fls.
|L252 § Soutello da Hordem de Sam
|L253 Ioham forall. CLII fls.

|L254 T
|L255 § Trancoso forall. XIIII fls.
|L256 § Touro forall. XXVIII fls.
|L257 § Toruoões forall. RVII fls.
|L258 § Tauares terra forall. LI fls.

[F. n. numerado B]

|L259 § Tauora conçelho foral. LXVIII fls.
|L260 § Tendaaes concelho foral. LXXV fls.
|L261 § Tarouca forall. LXXVIII fls.
|L262 § Torrosello do moesteiro de San-
|L263 cta Cruz de Coimbra. foral. LRIII fls.
|L264 § Tauoa concelho forall. CVI fls.
|L265 § Texeido concelho foral. CXXXI fls.

|L266 U
|L267 § Uillar Mayor forall. XXI fls.
|L268 § Uilla Coua forall. RIIII fls.
|L269 § Ualdigem foral. LXII fls.
|L270 § Uallazim conçelho forall. LXIX fls.
|L271 § Ualhelhas foral. LXXXVII fls.
|L272 § Uilla Noua da Serra foral. LXXXIX fls.
|L273 § Uallazim forall. LXXXIX fls.
|L274 § Ualemça do moesteiro de
|L275 Sam Pedro das Agueas forall. C fls.
|L276 § Uisseu cidade forall. 27 CXVIII fls.

27 - Acrescentado, posteriormente, “Uilla Nova de Paya. Foral L.º 3 de D. Joao 1?f? 33”. A seguir está 
grafado “Veja-se o Livro dos foraes do Minho”.
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|L277 Z
|L278 § Zerçedas couto forall. LXX. fls.
|L279 § Zurara concelho forall. CIX fls.
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[F. 1r A]

P01 |L1 [Rubrica] Foral da cidade da Guarda

P02 |L2 DOM MANU- |L3 EL per graça de Deos, rey |L4 de Purtugal & dos 
Algar- |L5 ues daquem & dalem |L6 maar em Africa, |L7 sennhor de Guine |L8 & 
da conquista |L9 & naueguaçam & comercyo de Etio- |L10 pia, Arabya, Persia 
& da India. |L11 A quantos esta nossa carta de foral dado 28 | L12 a cidade da 
Guarda uirem fazemos |L13 saber quei per bem das diligençias, isames |L14 & 
emqueriçoões quei em nossos reynos |L15 & senhrios mandamos, ieralmente, 
fa- |L16 zer pera iustificaçam & decraracam dos |L17 foraaes delles. E per algũas 
sentenças |L18 & determinacoões quei com os do nosso con- |L19 selho leterados 
fezemos, acorda- |L20 mos uisto o foral da dicta cidade |L21 dado per el-rey Dom 
Sancho primeiro |L22 quei nossas rendas & direitos se deuem |L23 hy d’ arecadar 
na forma seguinte.

P03 |L24 Regengos

P04 |L25 Item sam nossos & da coroa |L26 de nossos reinos os reguen-|L27 guos da 
dicta cidade quei estam detras |L28 do castello della asy como estam demar- |L29 

cados nos liuros dos nossos propios |L30 dos contos da dicta cidade dos quaes 
|L31reguengos se pagara de noue huum |L32 de todo o quei se nelles laurar & 
colher.

P05 |L33 Rua Noua

P06 |L34 E asy sam nossas as casas da Rua |L35 Noua & foros della quei soia 
ser iuda-|L36 rya com as pensoões de cada hũa del- |L37 las, particularmente, 
decraradas no dicto |L38 liuro dos contos dos nossos propios.

P07 |L39 Colheita

P08 |L40 E asy se pagara por direito real |L41 na dicta cidade dous miil & cento 
|L42& sasenta reaes de colheita em cada hum |L43 anno quei se chama ientar da 
quall paga |L44 nom sera escuso [ne]nhũa pessoa de qual- |L45queir condiçam, 

28 - Palavra grafada na margem direita.
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posto quei creliguo seia pol- |L46 los beens quei cada hum teuer na dicta cida- 
|L47 de & termo. E na dicta maneira pa-

[F. 1r B]

|L48 garam mais cem reaes pera a dicta colhei- |L49 ta pollo direito quei se soya 
de leuar das |L50 ochauas as quaes nunca se mais leua- |L51ram somente os dictos 
cem reaes por ellas. |L52 Outrosy se paga na dicta ci-

P09 |L53 Direito d’ alcaidaria

|L54 dade outro direito quei chamam |L55 direitos do castello & d’ alcaidarya quei 
|L56 sam dous miil reaes pera a quall paga, isso |L57 mesmo, pagara toda pesoa, 
os quaes |L58 nos auemos d’ auer em cada hum anno |L59 per conçerto que com 
a dicta cidade an- |L60 tiguamente os reys, nossos antecesores, |L61 fezerom por 
todollos direitos & liberdades |L62 que ao dicto alcaide-moor & alcaidarya |L63 da 
dicta cidade podessem pertençer |L64 os quaaes a dicta cidade tem & ha |L65 de ter 
sem o dicto alcaide-moor poder |L66 hy ter alcaide-pequeno nem cadea nem |L67 

corer a cidade de dya nem de noute nem |L68 isso messmo leuar penas das armas 
|L69 nem [ne]nhũas outras, porquei todo o que |L70 a elle pertencya ou podia ao 
diante |L71 pertencer tudo he da dicta cidade & |L72 dos officiaaes della. E os iuizes 
porem |L73 nom demandaram as penas que lhe pertençe- |L74 rem senam perante 
o nosso almoxarife nem |L75 mandaram penhorar por ellas os dictos |L76 iuizes 
senam quando lhe forem pollo |L77 dicto almoxarife iulgadas, conuem a saber: 
duzentos |L78 reaes & a arma perdida. § E de sang[u]e |L79 de sobreolhos leuara 
o mordomo cento |L80 & corenta reaes, os quaes se descontaram |L81 da soma 
dos dictos duzentos reaes. E os |L82 LX reaes pera comprimento dos dictos II c 
reaes |L83 seram dos iuizes & mais arma perdida. |L84 § Com estas decraraçoões, 
conuem a saber: o quei apu-

P10 |L85 § Pena d’ arma

|L86 nhar espada ou quallqueir outra arma |L87 sem atirar ou tomar paao ou pedra 
|L88 sem fazer mal com ella nam pagara |L89 pena. E se em reixa noua & sem 
pre- |L90 posito com o paao ou pedra fezer mal |L91 nam pagara pena. § Nem a 
paga- |L92 ra moco de quinze annos pera baixo |L93 § nem molher de quallqueir 
idade
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L94 que seia. Nem pagaram a dicta |L95 pena aquellas pesoas que castigan- |L96 do 
sua molher & filhos & escrauos |L97 & criados tirarem sange. § Nem |L98 pagara 29 
a dicta pena de sangue quem iugan- |L99 do punhadas sem armas tirar |L100 sang[u]
e com bofetada ou punhada |L101 E as dictas penas & cada hũa |L102 dellas nam 
pagaram, isso mes- |L103 mo, quaaesqueir pesoas quei em defen- |L104 dimento de 
seu corpo ou por apartar |L105 & estremar outras pesoas em aroido |L106 tirarem 
armas posto quei com ellas tirem |L107 sangue.

P11 |L108 § Gado do uento

P12 |L109 O guado do uento he nosso |L110 & recadarsea polla orde- |L111 naçam com 
decraraçam & adiçam quei anda- |L112 ra o gaado a quei nam sair dono hum anno 
|L113 & dya, segundo se hy custuma & |L114 seia primeiro dya de mayo trazido |L115 

ao canpo. E as pessoas a cuio po- |L116 der for ter o tall gaado o uiram escre- |L117 

uer com o escriuam dos direitos reaes do |L118 dya quei a seu poder for a oito 
dyas, |L119 primeiros seguintes, so[b] pena de lhe |L120 ser demandado de furto.

P13 |L121 § Mordomado

P14 |L122 Outrosy se arecadara por |L123 tributo reall na dicta ci- |L124 dade a dizima 
da eixecucam das |L125 sentenças quei se hy dam a eixecuçam, |L126 § saluo se 
polla dada da tal sentença |L127 a tal dizima se ia pagou em outra par- |L128 te, 
porquei em tal casso se nam pagara |L129 outra dizima. § Nem se pagara |L130 

de [ne]nhũa outra sentença, saluo quan- |L131 do se a dicta eixecuçam somente 
ouuer de fa- |L132 zer a quall dizima se nam leuara de |L133 mais cantidade quei 
daquella parte |L134 da sentença em quei se fezer a eixecucam |L135 soldo a liura 
posto que de mor con- |L136 tya seia a dicta sentença. |L137 E o nosso mordomo, 
conuem a saber: a pe- |L138 soa que os taaes direitos de |L139 nos teuer nam poera 
por sy mordo-

[F. 1v B]

|L140 mo que chamam da uara pera as se- |L141 melhantes eixecuçoões fazer. Mas 
|L142 os officiaaes da cidade enlegeram |L143 pera isso em camara por anno ou 

29 - Palavra grafada na margem esquerda.
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por |L144 annos, como lhes melhor parecer pe- |L145 soa a que se entregaram as 
dictas sentenças |L146 escritas per ho escriuam dos direitos reaes |L147 pera as 
ter, fielmente, & asy as fazer ei- |L148 xecutar segundo per direito & nossas |L149 

ordenaçoões se deue fazer a quall pe- |L150 soa sera aprouada & recebida por 
|L151 pertençente pollo senhorio dos dictos direitos. |L152 E, porquanto pollo dicto 
fo-

P15 |L153 § Liberdade

|L154 ral foy concedido & outorga- |L155 do aa dicta cidade por priuillegio es- |L156 

espicial & liberdade que nunca fosem da- |L157 das a outra pesoa senam quei 
fosem sempre |L158 nossos liuremente & da coroa de nossos |L159 reinos. A nos 
prouue & apraz de |L160 neste foral o asy outorgarmos & confir- |L161 marmos 
& reteficarmos pera todo |L162 senpre sem mais auerem mester outras |L163 

confirmaçoões ao diante uisto como |L164 pollo dicto forall pollo dicto rey Dom 
|L165 Sancho primeiro lhe foy dado, primeira- |L166 mente, & outorgado, por milhor 
pouora- |L167 çam da dicta cidade. § E outorga-

P16 |L168 § Maninhos

|L169 mos mais a dicta cidade e os moradores |L170 della presentes & uindoiros os 
mani- |L171 nhos do termo della asy como ora |L172 estam em posse sem nunça em 
algum tempo |L173 lhe poder ser contrariado per nos nem |L174 outrem em nosso 
nome.

P17 |L175 § Tabaliães

P18 |L176 E a pensam dos cinquo tabalia- |L177 ães quei hy somente ha d’ auer he 
|L178 nossa & paga cada hum miil & quatro- |L179 centos & corenta reaes quei sam 
per todos |L180 sete miil & duzentos reaes.

P19 |L181 § Montado

|L182 O gaado de fora pagara aqui |L183 de montado de cabeça maior |L184 oito 
reaes, e de meudo hum real, nom |L140 sendo de Touro ou Iormello que forom 
|L185 seu termo nem dos outros com quei teuerem |L186 uizinhança ou priuilegio 
ou liçença.
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P20 |L187 § Açougaiem

P21 |L188 E recadase mais na dicta ci- |L189 dade per o dicto mordomo de |L190 cada 
hum talho em que os carnicei- |L191 ros talham carne em cada hum anno II c |L192 

reaes & hũa aroua de seuo, comtan-|L193 to quei aa custa do mordomado se core- 
|L194 guam & repairem os dictos acougues |L195 & nom o faz[e]ndo asy nam se 
pagaram. E |L196 outro tanto se fara nas aldeas do |L197 termo onde se quiser fazer 
casa a cus- |L198 ta do nosso mordomado pera isso con- |L199 uemente & doutra 
maneira nam, |L200 determinaçoões ieraes pera a portagem. 30

P22 |L201 Primeiramente, decraramos |L202 & poemos por ley ieral em to- |L203 

dollos foraaes de nossos |L204 reinos que aqueillas pessoas ham soo- |L205 mente 
de pagar portagem em algũa uil- |L206 la ou lugar quei nam forem moradores & 
|L207 uizinhos delle. E de fora do tal lu- |L208 gar & termo delle aiam de trazer 
|L209 cousas pera hy uender de quei a dicta |L210 portagem ouuerem de pagar. 
Ou se |L211 os dictos homens de fora comprarem |L212 cousas nos lugares onde 
asy nam sam |L213 uezinhos & moradores & as leuarem |L214 pera fora do dicto 
termo.

P23 |L215 E porquei as dictas condiçoões |L216 se nam ponham tantas uezes |L217 

em cada hum capitollo do dicto foral |L218 mandamos quei todollos capitollo |L219 

& coussas seguintes da portagem de- |L220 ste foral se entendam & cunpram com 
|L221 as dictas condiçoões & decraracoões, |L222 conuem a saber que a pesoa quei 
ouuer de pagar a |L223 dicta portagem seia de fora da dicta ci- |L224 dade & termo. 
E traga hy de fora |L225 do dicto termo coussas pera uender |L226 ou as conpre no 
tal lugar donde |L227 asy nom for uezinho & morador & |L228 as tire pera fora do 
dicto termo. |L229 E asy decraramos quei todallas |L230 cargas que adiante uam |L231 

postas & nomeadas em carga ma-

[F. 2r B]

|L232 ior se entendam que sam besta muar |L233 ou cauallar. § E por carga menor 
|L234 se entenda carga d’ asno. § E por co- |L235 stal a metade da dicta carga menor 
|L236 quei he o quarto da carga de besta mayor.

30 - Título ocupa toda a linha.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 73

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P24 |L237 E asy acordamos por escusar |L238 prolixidade quei todallas cargas |L239 

& cousas neste foral postas & decrara- |L240 das se entendam & decrarem & 
iulgem |L241 na repartiçam & conta dellas asy como |L242 nos titollos seguintes do 
pam & dos pa- |L243 nos he limitado sem mais se fazer nos |L244 outros capitollos 
a dicta repartiçam |L245 de carga mayor nem menor nem costal |L246 nem arouas, 
somente pollo titollo da |L247 carga mayor de cada cousa se entende- |L248 ra o 
quei per esse respeito & preço se deue |L249 de pagar das outras cargas & pesso, 
|L250 conuem a saber: pollo preco da carga mayor se en- |L251 tenda loguo sem 
mais decrarar quei a car- |L252 ga menor seia da metade do preco del- |L253 la. 
E o costal sera a metade da menor. |L254 E asy dos outros pesos & cantidade, 
|L255 segundo segundo nos dictos capitollos |L256 seguintes he decrarado. § 
E asy queiremos |L257 quei nas cousas quei adiante na fim de ca- |L258 da 
hum capitollo mandamos quei se nam |L259 pag[u]e portagem. Decraramos 
quei das taaes |L260 cousas se nom aia mais de fazer saber na por- |L261 

tagem, posto quei, particullarmente, nos |L262 dictos capitollos nom seia mais 
decrarado.

P23 |L263 E asy decraramos & mandamos |L264 quei quando algũas mercadori- |L265 

as ou cousas se perderem por descaminha- |L266 das, segundo as leis & condiçoões 
|L267 deste foral quei aqueillas soomente seiam |L268 perdidas pera a portagem quei 
forem escondi- |L269 das & sonegado o direito dellas & nam |L270 as bestas nem 
outras cousas em quei as ta- |L271 aes se leuarem ou esconderem.

P24 |L272 § Portagem 31

P25 |L273 § Trigo

|L274 De todo triguo, ceuada,

P26 |L275 § Ceuada

P27 |L276 § Centeo

|L277 centeo, milho, painco, |L278 auea & de farinha de cada hum delles

P28 |L279 § Uinho

31 - Título centrado.
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|L280 ou de linhaça. E de uinho, uina- |L281 gre ou de sall & de cal quei a dicta 
|L282 cidade & termo trouxerem homens |L283 de fora pera uender ou os dictos 
|L284 homens de fora as conprarem & ti- |L285 rarem pera fora do termo pagaram 
|L286 por carga de besta maior, conuem a saber: caua- |L287 llar ou muar, hum 
real. E por car- |L288 ga d’ asno quei se chama menor, meo |L289 real. E por 
costal quei he a metade |L290 de besta menor, dous ceptis & di pera bai- |L291 xo 
em quallqueir cantidade quando ui- |L292 er pera uender, hum çeptiil. § E quem 
|L293 tirar pera fora de quatro alquei- |L294 res pera baixo nam pagara nada |L295 

nem o faram saber: a portagem. E se as |L296 dictas cousas ou outras quaesqueir 
|L297 uierem ou forem em caros ou em caretas |L298 contarsea cada hum por duas 
cargas |L299 maiores se das taaes cousas se ouuer de |L300 pagar portagem. § 
Cousas de quei |L301 se nam pagam portagem 32 |L302 a qual portagem se nam |L303 

pagara de todo pam co- |L304 zido, queiiadas, bizcoto, farellos, |L305 ouos, leite 
nem de cousa delle quei se- |L306 ia sem sall. § Nem de prata |L307 laurada § nem 
de pam que |L308 trouxerem ou leuarem no moinho. |L309 § Nem de canas, uides, 
car- |L310 queiia, toio, palha, uasoiras. |L311 § Nem de pedra § nem de |L312 barro § 
nem de lenha § nem |L313 erua § nem de carne uen- |L314 dida a peso ou a olho. 
§ Nem |L315 se fara saber de [ne]nhũa das dictas |L316 cousas. § Nem se pagara 
porta- |L317 gem de quaesqueir cousas quei se compra- |L318 rem & tirarem da 
cidade pera o ter- |L319 mo nem do dicto termo pera a ci- |L320 dade posto quei 
seiam pera uender |L321 asy uizinhos como nam uezinhos. |L322 § Nem se pagara 
das cousas |L323 nossas nem das quei quaaesqueir peso-

[F. 2v B]

|L324 as trouxerem pera algũa armada no- |L325 ssa ou feita per nosso mandado 
ou |L326 autoridade. § Nem do pano |L327 & fiado quei se mandar fora a tecer 
cu- |L328 rar ou tingir. § Nem dos man- |L329 timentos quei os caminhantes na 
dicta |L330 cidade & termo conprarem & le- |L331 uarem pera seus mantimentos 
& de su- |L332 as bestas. § Nem dos guados |L333 quei uierem pastar alguns 
lugares, pa- |L334 sando nem estando, saluo daqueilles quei |L335 hy somente 
uenderem.

P29 |L336 § Casa mouida

32 - Título no interior do texto.
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P30 |L337 E de casa mouida se nam ha |L338 de leuar nem pagar [ne]nhum direito 
|L339 de portagem de [ne]nhũa condicam & no |L340 nome que seia asy, indo como 
uindo, |L341 saluo se con a casa mouida trouxe- |L342 rem ou leuarem cousas pera 
uender & |L343 quei se aia & deua de pagar portagem, |L344 porquei das taaes se 
pagara honde so- |L345 mente as uenderem & doutra manei- |L346 ra nam a quall 
pagaram segundo a cali- |L347 dade de que forem como em seus |L348 capitolos 
adiante se contem.

P31 |L349 § Pasaiem

P32 |L350 E de quaaesqueir mercadorias |L351 quei a dicta cidade ou ter- |L352 mo 
uierem de quallqueir parte & manei- |L353 ra quei forem de pasaiem pera fora do 
|L354 termo da dicta cidade pera quaesquei |L355 partes nam se pagara [ne]nhum 
direito de por- |L356 taiem nem seram obrigados de o fazere |L357 saber posto quei 
hy descareguem & pousem |L358 a quallqueir tenpo & ora & lugar. E, se |L359 hy 
mais ouuerem d’ estar quei todo ho |L360 outro dia por algũa causa, entam ho 
|L361 faram saber. § Esta liberdade de |L362 pasaiem se nam entendera quando |L363 

forem ou ueerem pera fora do reino |L364 porquei emtam faram saber de todas 
|L365 posto quei de todas nam aiam de pagar |L366 direito. § E isto se entendera 
no deradei- |L367 ro lugar do estremo. |L368 Nem pagaram portagem |L369 os que na 
dicta cidade &

[F. 3r A]

|L370 termo erdarem alguns beens mouees |L371 ou nouidades doutros de raiz que 
|L372 hy erdasem. Ou os quei hy teuerem beens |L373 de raiz propios ou arendados 
& le- |L374 uarem as nouidades & fruitos delles |L375 pera fora. § Nem pagaram 
por- |L376 tagem quaesqueir pesoas quei ouuerem paga- |L377 mentos de seus 
casamentos, tencas |L378 & merçes ou mantimentos em quaes- |L379 quer cousas & 
mercadorias, posto que |L380 as leuem pera fora & seiam para uender.

P33 |L381 § Panos finos

P34 |L382 De todolos panos de seda |L383 ou de laam ou d’ alguodam |L384 ou de 
linho se pagara por carga ma- |L385 ior, noue reaes. § E por menor, quatro |L386 

reaes & meyo. § E por costal, dous |L387 reaes & dous ceptiis. § E por aroua, |L388 

hum real. E dy pera baixo soldo aa |L389 liura quando uier pera uender, por- |L390 

quei quem leuar dos dictos panos ou de |L391 cada hum delles retalhos & pedaços 
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|L392 pera seu usso nam pagaram portagem |L393 nem o faram saber. nem das rou- 
|L394 pas que comprarem feitas dos dictos |L395 panos. Porem, os quei as uenderem 
|L396 pagaram como dos dictos panos |L397 na maneira que acima neste capi- |L398 

tollo he decrarado.

P35 |L399 § Cargas em arouas

|L400 E a carga mayor se entende |L401 de dez arouas. E a menor |L402 de cinco 
arouas. § E o costal de |L403 duas arouas & meya & uem asy |L404 por esta 
conta & respeito cada aro- |L405 ua em cinco ceptiis & hum preto pollos |L406 

quaes se pagara hum real. E pella |L407 dicta conta & repartiçam se pagaram 
|L408 as cousas deste foral quando forem |L409 menos de costal quei fica ia 
posto em |L410 certo preço. § E asy como se aqui |L411 faz esta decraraçam & 
repartiçam pera |L412 emxenpro nas cargas de noue reaes |L413 se fara nas outras 
soldo aa liura |L414 gundo o preço de quei forem. |L415 E do linho em cabello 
fiado

[F. 3r B]

|L415 ou por fiar quei nam seia tecido. § E asy |L416 de laam & de feltros, burel, 
mantas da |L417 terra & dos outros semelhantes panos |L418 baixos & grossos 
por carga mayor, quatro reaes. 33 |L419 E por menor, dous reaes. E por costal, 
|L420 hum real & dii pera baixo atee hum çeptil |L421 quando uier pera uender. 
Porquei quem |L422 das dictas cousas & de cada hũa dellas |L423 leuar pera seu 
usso de costal pera bai- |L424 xo quei he hum real nam pagara portagem |L425 

nem o fara saber. § Nem das roupas |L426 feitas dos dictos panos baixos & cou- 
|L427 sas pera seu usso conprar. § E os que |L428 as uenderem pagaram como 
dos panos |L429 baixos segundo a cantidade quei uenderem |L430 como acima he 
decrarado.

P36 |L431 § Gados

|L432 De todo boy ou uaca quei se uen- |L433 der ou conprar per homens de |L434 

fora por cabeça, hum real. § E do car- |L435 neiro, cabra, bode, ouelha, ceruo, |L436 

corço ou gamo por cabeça, dous çeptis. |L437 § E de cordeiros, boregos, cabritos 
|L438 ou leitoões nam pagaram portagem, saluo |L439 se cada hũa das dictas coussas 

33 - Palavra abreviada grafada na margem direita.
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se con- |L440 prarem ou uenderem iuntamente de quatro |L441 cabecas pera cima 
das quaes pagaram |L442 por cada hũa, hum ceptiil. § E de cada |L443 porco ou 
porca dous çeptiis por cabeça.

P37 |L444 § Carne

P38 |L445 § E da carne quei se conprar de talho |L446 ou enxeca nam se pagara [ne]
nhum direito. |L447 § E de toucinho ou maraam inteiros |L448 por cada hum, hum 
çeptiil. E dos ençetados |L449 nam se pagara.

P39 |L450 § Caça

P40 |L451 E de coelhos, lebres, perdizes, |L452 patos, adens, ponbos, galin- |L453 has 
& de todallas outras aues & caça |L454 nam se pagara [ne]nhũa portagem pollo 
con- |L455 prador nem uendedor nem o faram saber.

P41 |L456 § Coirama

P42 |L457 De todo coiro de boy ou uaca |L458 ou de cada pelle de ceruo, ga- |L459 
mo, corco, bode, cabras, carneiros |L460 ou ou[e]lhas cortidas ou por cortir, dous 
|L461 ceptiis. E, se ueerem em bestas, pagaram |L462 por carga mayor, noue reaes. 
E das

[F. 3v A]

|L463 outras per este respeito.

P43 |L464 § Calcadura

P44 |L465 E na dicta maneira de noue |L466 reaes por carga mayor se paga- |L467 ra 
de capatos, borzeguiis & de toda |L468 outra calçadura de coiro da qual nam pa- 
|L469 gara o que a conprar pera seu usso & |L470 dos seus. § Nem dos pedacos de 
|L471 pelles ou coiros que pera seu usso con- |L472 prarem nam sendo pelle inteira 
nem ilhar- |L473 guada nem lonbeiro dos quaes pagaram |L474 como no capitoll[o] 
de cima dos coiros |L475 se contem.

P45 |L476 § Pelitaria
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P46 |L477 De cordeiras, raposos, mar- |L478 tas & de toda pellitaria ou for- |L479 
ros por carga mayor, noue reaes. § E |L480 de pellicas & roupas feitas de pelles 
|L481 por peça, meyo real. § E quem |L482 conprar pera seu usso cada hũa das |L483 
dictas cousas nam pagara nada.

P47 |L484 § Cera, mel, azeite semelhantes

P48 |L485 De çera, mel, azeite, seuo, |L486 unto, queiios secos, man- |L487 teiga 
salgada, pez, razina, breu, |L488 sabam, alcatram por carga mayor, mayor no- |L489 
ue reaes. § E quem conprar pera seu uso |L490 atee hum real de portagem nam 
pagara.

P48 |L491 § Marcarya, especiaria & semelhantes

P49 |L492 De graam, anil, brasil, e por |L493 todallas cousas pera tingir. |L494 § E 
por papell & toucados de seda |L495 ou d’ alguodam. § E por pimenta |L496 & 
canella & por toda espiciaria. |L497 § E por ruibarbo & por todallas |L498 cousas de 
botica. § E por acucar &|L499 por todallas conseruas delle ou de |L500 mel. § E por 
uidro & cousas delle |L501 quei nam tenham barro. § E por estora- |L502 que & por 
todollos perfumes ou chei- |L503 ros ou aguoas estilladas por carga |L504 mayor de 
cada hũa das dictas cou- |L505 sas & de todallas outras suas seme- |L506 lhantes se 
pagara, noue reaes. § E |L507 quem das dictas cousas conprar pera |L508 seu usso 
atee meyo real de portagem |L509 & dy pera baxo nam pagara.

P50 |L510 § Metaaes

|L511 Do aço, estanho, chunbo,

[F. 3v B]

|L512 latam, arame, cobre & per todo |L513 outro metal. E asy das cousas feitas |L514 
de cada hum delles. § E das coussas

P51 |L515 § Fero laurado

|L516 de fero quei forem moidas, estanhadas ou |L517 emuernizadas por carga 
mayor, no- |L518 ue reaes, das quaes nam pagaram quem as le- |L519 uar pera seu 
usso. § E outro tanto
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P52 |L520 § Armas, feramenta

|L521 se pagara das armas & feramenta |L522 das quaes leuaram pera seu ussoo as 
quei |L523 quiserem sem pagar.

P53 |L524 § Ferro em barra

P54 |L525 E do ferro em barra ou em ma- |L526 çuco & por todallas cousas la- 
|L527 uradas delle que nam seiam das acima |L528 contheudas, limadas, moidas 
nem en- |L529 uenizadas por carga mayor, quatro reaes meyo. |L530 § E quem das 
dictas cousas leuar |L531 pera seu seruiço & de suas quintaans |L532 ou uinhas em 
quallqueir cantidade nam pa- |L533 garam nada.

P55 |L534 § Pescado, marisco

P56 |L535 E de carga mayor de pescado |L536 ou marisco, hum real & cinquo |L5437 
ceptiis § E quem leuar de meya a- |L538 roua pera baixo nam pagara. § E |L539 do 
pescado d’ aguoa doçe atee meya |L540 aroua nam se pagara portagem nem faram 
|L541 saber asy da uenda como da conpra, |L542 sem do somente truitas, bordallos 
|L543 ou bogas & dy pera baixo.

P57 |L544 § Fruita seca

P58 |L545 De castanhas uerdes & sequas |L546 nozes, ameixias, figos |L547 pasados, 
huuas, amendoas & pinho- |L548 ões por britar, auelans, bollotas, |L549 fauas secas, 
mostarda, lentilhas |L550 & de todollos legumes secos por carga |L551 mayor, tres 
reaes. § E outro tanto|L552 se pagara de cumagre & casca pera

P59 |L553 § Casca § cumagre

|L554 cortir. § E quem leuar das dictas |L555 cousas, meya aroua para seu seruico 
|L556 nam pagara.

P60 |L557 § Fruita uerde

P61 |L558 E de carga mayor de laranias, |L559 cidras, peras, cereiias. |L560 huuas 
uerdes & figuos. E por to- |L561 da outra fruita uerde, meyo real |L562 por carga 
mayor. § E outro tamto
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|L563 dos alhos çecos, cebollas & mello- |L564 ões & ortaliça. E qu[a]ndo das 
dictas |L565 cousas se uender ou leuar menos |L566 de meya aroua nam se pagara 
porta-|L567 gem pollo uendedor nem conprador

P62 |L568 § Bestas

|L569 do cauallo, rocim ou eguoa. |L570 E de muu ou mulla, huum |L571 [as]no ou 
asna, hum reall. § E, se as |L572 eguoas ou asnas se uenderem com |L573 criancas, 
nam pagaram portage[m] senam |L574 pollas mãys. § Nem se pagara |L575 direito 
se torcarem hũas por outras. |L576 Porem, quando se tornar dinheiro |L577 pagar se 
a como uendidas. E do |L578 dya que se uender ou conprar ho |L579 faram saber aas 
pessoas a isso obriga- |L580 das atee dous dias seguintes. E |L581 este direito nam 
pagaram os uasallos |L582 nem escudeiros nossos & da rainha |L583 & de nossos 
filhos.

P63 |L584 § Escrauos

|L585 E do escrauo ou escraua que |L586 uender, hum real & cinco |L587 ceptiis. § 
E, se se forar per quallqueir con- |L588 serto quei fezer com seu senhor, pagara 
|L589 a dizima de todo o que por sy der pera |L590 a dicta portagem. § E se se 
uenderem |L591 com filhos de mama, nam pagaram senam |L592 pollas mãis. § E 
se se torcarem huns |L593 escrauos por outros sem se tornar |L594 dinheiro nam 
pagaram. E, se se tornar |L595 dinheiro por cada hũa das partes, pa-|L596 garam a 
dicta portagem. E a dous dias |L597 depois da uenda feita iraão areca- |L598 dar na 
portagem as pessoas a isso obrigadas

P64 |L599 § Telha § Louca § Mallega

P65 |L600 E da carga mayor de telha |L601 ou tigello ou quallqueir louça |L602 de 
barro quei nam seia uidrada, dous |L603 reaes. E de menos de duas arouas |L604 
& meya nam se pa[ga]r portagem pollo conprador. |L605 § E da mallega & de 
quallqueir louca |L606 oubra de baro uidrada do reino |L607 ou de fora delle por 
carga mayor, |L608 quatro reaes. § E de meyo reall de
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|L609 portagem pera baixo nam pagaram |L610 os quei conprarem pera seu usso.

P66 |L611 § Moos

P67 |L612 E de moos de barbeiro, dous |L613 reaes. § E das de moinhos |L614 ou 
atafana, quatro reaes. § E de casca |L615 ou azeite, seis reaes. § E por moos |L616 
de maão pera pam ou mostarda, |L617 hum real. § E quem trouxer ou leuar |L618 as 
dictas cousas pera seu usso nam pa-

P68 |L619 § Pedra § Barro

|L620 gara nhũa cousa de portagem. Nem |L621 se pagara isso mesmo de pedra nem 
|L622 barro quei se leue nem traga de conpra |L623 nem uenda per nhũa maneira.

P69 |L624 § Cousas de pao

P70 |L625 De tonees, arcas, gamellas |L626 & por toda outra obra & louça |L627 de 
paao por carga mayor, cinquo reaes. |L628 § E do tauoado sarado ou por sarar |L629 
§ e por traues tirantes & por outra |L630 madeira semelhante grossa laurada |L631 
ou por laurar, dous reaes por carga maior. |L632 § E quem das dictas coussas leuar 
|L633 de costal pera baixo quei sam duas aro- |L634 uas & meya nam pagara nada.

P71 |L635 § Palma, esparto & semelhantes

P72 |L636 De palma, esparto, iunça ou |L637 iunco seco pera fazer enprei- |L638 ta 
delle por carga mayor, dous reaes. |L639 § E quem leuar pera seu usso de meia 
|L640 aroua pera baixo nam pagara nada |L641 § E por todallas alcofas, esteiras, 
|L642 seiroões & acafates, cordas & obras |L643 & cousas quei se fezerem da dicta 
palma, |L644 esparto & cetera por carga maior, seis reaes. |L645 § E de meia aroua 
pera baixo quem |L646 as tirar nam pagara.

P73 |L647 E as outras cousas conteudas |L648 no dicto foral antiguo ouue- |L649 mos 
aqui por escusadas por se nam u- |L650 sarem per tanto tenpo quei nam ha dellas 
|L651 memorya. E algũas dellas tem ia |L652 sua prouisam per leis ieraaes & orde- 
|L653 naçoões destes reinos.
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P74 |L654 § Como se arecada a por[ta]gem 34

P75 |L655 As mercadorias quei uierem |L656 de fora pera uender nam as

[F. 4v A]

|L657 descaregaram nem meteram em casa sem |L658 o primeiro notificarem 
aos rendeiros |L659 ou officiaaes da portagem. E nam |L660 os achando em casa 
tomaram hum seu |L661 uezinho ou testemunha conhecida |L662 a cada hum dos 
quaes diram as bestas |L663 & mercadorias que trazem & honde |L664 ha de pousar. 
§ Emtam poderam |L665 descaregar & pousar onde quiserem |L666 de noute & de 
dya sem [ne]nhũa pena.

P76 |L667 § Descaminhado

P77 |L668 § E asy poderam descaregar na pra- |L669 ça ou acouges do lugar sem 
a dicta |L670 manifestaçam § dos quaes lugares |L671 nam tiraram as mercadorias 
sem primeiro |L672 o notificarem aos rendeiros ou offici- |L673 aes da portagem 
so[b] pena de as perderem |L674 aqueilas que soomente tirarem & sonega- |L675 
rem & nam as bestas nem as outras cou- |L676 sas. § E, se no termo do lugar qui- 
|L677 serem uender, farão outro tanto se |L678 hy ouuer rendeiros ou officiaes |L679 
da portagem & se os nam ouuer note- |L680 fiquem no ao iuiz ou uintaneiro ou 
qua- |L681 drilheiro do lugar honde quiser ue- |L682 nder se os hy achar ou a dous 
homens |L683 do dicto lugar ou a hum se mais hy nam |L684 achar, com os quaes 
arecadara ou |L685 pagara sem ser mais obrigado a buscar os |L686 officiaes nem 
rendeiros nem emcorera |L687 por isso em algũa pena.

P78 |L688 § Saida per terra

P79 |L689 E os que ouuerem de tirar mer- |L690 cadorias pera fora podellas |L691 
ham conprar liuremente sem n[en]hũa |L692 obrigaçam nem cautella. E seram 
somente |L693 obrigados a as mostrar aos officiaes |L694 ou rendeiros quando as 
quiserem |L695 tirar & nam em outro tenpo. § Das |L696 quaes manifestaçoões de 
fazer saber |L697 a portagem nam seram escusos os priuilligi-|L698 ados, posto quei 
a nom aiam de pagar |L699 segundo adiante no capitollo dos |L700 priuilligiados 
uay decrarado.

34 - Título no interior do texto.
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P80 |L701 § Priuilligiados

P81 |L702 As pesoas eclesiasticas de |L703 todallas igreias & mostei-

[F. 4v B]

|L704 ros asy d’ omens como de molheres. |L705 § E as prouencias & moesteiros 
em |L706 que ha frades & freiras, irmitaães |L707 que fazem uoto de proficam. E 
|L708 os creliguos d’ ordens sacras. § E os |L709 beneficiados em ordens meores, 
posto |L710 quei nam seiam d’ ordes sacras uiuem co- |L711 mo creligos & por 
taaes sam auidos |L712 todos os sobredictos sam isentos & |L713 priuilliados de 
todo direito de portagem |L714 nem usaiem nem custumaiem per |L715 quallqueir 
nome quei a posam chamar asy |L716 das cousas quei uenderem de seus beens 
|L717 & benefiçios como das quei conprarem |L718 trouxerem ou leuarem pera seus 
u- |L719 ssos ou 35 de seus beneficios & casas |L720 & familliares.

P82 |L721 E asy sam liberdados da dicta |L722 portagem per priuillegio que |L723 
tem as cidades, uillas & lugares |L724 de nossos reinos que se seguem, conuem a 
saber: a |L725 cidade da Guarda § e a cidade |L726 de lixboa § e a Gaya do Porto, § 
Po- |L727 uoa de Uarzim, § Guimaraães, |L728 § Braga, § Barcellos, § Pra- |L729 do, § 
Ponte de Lima, § Uiana |L730 de Lima, § Caminha, § Uilla |L731 Noua de Cerueira, 
§ Ualença, |L732 Monçam, § Crasto Leboreiro, § M- |L733 iranda, § Bragança, § 
Freixo, |L734 do Azinhozo, § Mogadoiro, |L735 § Anciaães, § Chaues, § Mon- |L736 
forte de Ryo Liure, § Monte- |L737 alegre. § Crasto Uicente, § Ior- |L738 mello, § 
Pinhell, § Castell Ro- |L739 drigo, § Almeida, § Castell[o] |L740 Mendo, § Uillar 
Maior, § Sa- |L741 bugal, § Sortelha, § Couilhaam, |L742 Monsanto, § Porto alegre, 
|L743 § Maruam, § Arronches, § Cam- |L744 po Mayor, § Fronteira, § Mon- |L745 
forte, § Uilla Uicosa, § Eluas, |L746 § Oliuença, § a cidade d’ Euo- |L747 ra, § 
Montemoor ho Nouo.

[F. 5r A]

|L748 § Lauar pera os uendeiros somente |L749 § Monçaraz, § Beia, § Mou- |L750 
ra, § Noudar, § Almodouar, |L751 § Hodemira, § os moradores |L752 no castello 
de Cezinbra. |L753 § E asy seram liberdados da |L754 dicta portagem quaesquer 
pe- |L755 soas ou lugares quei nossos priullegios |L756 teuerem & mostrarem ou o 

35 - “Ou” foi acrescentado, mas está com carater mais pequeno.
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terllado |L757 em pruuica forma alem dos açima |L758 contheudos.

P83 |L759 § Uizinhança

P84 |L760 E pera se poder saber quaes se- |L761 ram as pesoas que sam aui- |L762 das 
por uezinhos d’ algum lugar pera |L763 gouirem da liberdade delle, decraramos 
|L764 que uezinho se entenda d’ algum lugar |L765 o que for delle natural ou nelle 
teuer |L766 algũa dinidade ou officio nosso ou |L767 do senhor da terra per que 
razoa- |L768 damente uiua & more no tal lugar. |L769 § Ou se, no tal lugar, algum 
for feito |L770 liure da seruidam em que era posto |L771 ou seia hy perfilhado per 
algum hy |L772 morador & o perfilhamento per nos |L773 confirmado. § Ou se teuer 
hy seu do- |L774 micillio ou a mayor parte de seus |L775 beens con preposito de 
ali morar. § E |L776 o dicto domocillio se entendera honde |L777 cada hum casar 
enquanto hy morar. |L778 § E mudando se a outra parte con sua |L779 molher & 
fazenda con tençam de se pe- |L780 ra la mudar tornando se hy depois |L781 nam 
sera auido por uezinho, saluo |L782 morando hy quatro annos continuada- |L783 
mente con sua molher & fazenda & |L784 entam sera auido por uezinho & asy 
|L785 o sera quem uier com sua molher & faze- |L786 nda uiuer a algum outro 
lugar estando |L787 nelle os dictos quatro annos. § E alem |L788 dos dictos casos 
nam sera nenguem aui- |L789 do por uezinho d’ algum lugar para gouir |L790 da 
liberdade delle para a dicta portagem. |L791 E as pesoas dos dictos luga- |L792 res 
priuilligiados nam tira-

[F. 5r B]

|L793 ram mais o terlado de seu priuillegio |L794 nem o trazeram somente traram 
çertidam |L795 feita pollo escriuam da camara & com |L796 o sello do conçelho 
como sam uezin- |L797 hos daquelle lugar. § E posto quei |L798 aia duuida nas 
dictas certidoões, |L799 se sam uerdadeiras ou daqueilles que |L800 as apresentam 
poder lhes ham sobre |L801 iso dar iuramento sem os mais |L802 deterem, posto 
quei se diga que nam sam |L803 uerdadeiras. § E se se depois pro- |L804 uar quei 
eram falsas, perdera o escriuam |L805 quei a fez ho offiçio & degradado dous 
|L806 annos pera çepta. E a parte perdera |L807 em dobro as cousas de que asy 
em- |L808 ganou & sonegou aa portagem. |L809 A metade pera a nossa camara & 
|L810 a outra pera a dicta portagem, |L811 § dos quaaes priuillegios usaram |L812 as 
pesoas nelles contheudas pollas |L813 dictas çertidoões, posto quei nam uam com 
|L814 suas mercadorias nem mandem |L815 suas procuraçoões contanto que |L816 
aquellas pesoas que as leuarem |L817 iurem que a dita çertidam he uerda- |L818 
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deira & que as taaes mercadorias |L819 sam daquelles cuia he a certidam |L820 que 
apresentam.

P85 |L821 § Pena do foral

P86 |L822 E quallqueir pesoa que for |L823 contra este nosso foral le- |L824 uando 
mais direitos dos aqui no- |L825 meados ou leuando destes maio- |L826 res contias 
das aqui decraradas ho |L827 auemos por degradado hum anno |L828 fora da cidade 
& termo & mais pa- |L829 ge da cadea trinta reaes por hum de to- |L830 do o que 
asy mais leuar pera a parte |L831 a que os leuou. E, se os nam quiser leuar 36, |L832 
seia a metade pera quem os acusa |L833 e a outra metade pera os catiuos. |L834 
E damos poder a qualqueir iustiça |L835 honde aconteçer asy iuizes como |L836 
uintaneiros ou quadrilheiros quei |L837 sem mais proçeso nem ordem de iuizo.

[F. 5v A]

|L838 Sumaryamente sabida a uerdade con- |L839 denem os culpados no dicto caso 
de |L840 degredo & asy do dinheiro atee con- |L841 tya de dous miil reaes sem 
apellacam |L842 nem agrauo & sem diso poder conhecer |L843 almoxarife nem 
contador nem outro o- |L844 ficial nosso nem da nossa fazenda em |L845 caso que 
ho hy aia. § E, se o senhorio dos 37 |L846 dictos direitos o dicto foral quebrantar 
per |L847 sy ou per outrem, seia loguo sospenso |L848 delles & da iurdiçam do 
dicto lugar |L849 se a teuer emquanto nossa merçe |L850 for. § E mais, as pesoas 
que em |L851 seu nome ou por elle o fezerem, em- |L852 coreram nas dictas penas. 
§ E os almoxa- |L853 rifes & escriuaães & officiaes dos |L854 dictos direitos que o 
asy nam conprirem, |L855 perderam loguo os dictos officios |L856 & nam aueram 
mais outros. § E, por- |L857 tanto, mandamos que todallas |L858 cousas contheudas 
neste foral que |L859 nos poemos por ley se cunpra pera |L860 senpre do teor do 
quall mandamos fa- |L861 zer trez: hum delles pera Camara da |L862 dicta cidade, e 
outro pera o senhorio |L863 dos dictos direitos, e outro pera a no- |L864 ssa Torre do 
Tonbo pera em todo tenpo |L865 se poder tirar quallqueir duuida que so- |L866 bre 
isso possa sobreuir. § Dada |L867 em a nossa mui nobre & senpre leal |L868 uilla 
de Sanctarem, ao primeiro dya |L869 de iunho, anno do nacimento de |L870 Nosso 
Senhor Ihesu Chrispto, de miil & |L871 quinhoentos & dez. § E eu, Fer- |L872 nam 
de Pina, caualeiro da casa |L873 d’ el-rey, Nosso Senhor & Ministrador |L874 dos 

36 - A palavra “leuar” foi grafada na margem direita.
37 - “Do/s/” foi grafado na margem direita.
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mustey[ro]s 38 de Tibaães & Uimiei- |L875 ro quei tenho cargo per espicial manda- 
|L876 do dicto Senhor dos dictos foraaes fiz |L877 escreuer & concertei & uai hum 
em XIII |L878 folhas & meya & em treze regras & ho |L879 outro em outras tantas 
folhas & dez |L880 regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla de Sortelha

[F. 5v B]

P02 |L2 DOM MANUEL & cetera uisto o foral, da- |L3 do por el-rey Dom Sancho 
primeiro. Fatella no qual pagam |L4 de IX, hum do quei nelle lauram quando 
uem a folha |L5 e o tempo quei esta ualdio arendam na erua del- |L6 le a quem 
queirem pollo preço quei se auem.

P03 |L7 § Fatella

P04 |L8 E quando os do Sabugual |L9 quiserem uir montar a elle |L10 & pacer 
podellohão fazer, paguando |L11 soomente cada hum, dous frangos. § E o |L12 
senhorio podera con elles, todauia, me- |L13 ter quaesqueir outros gados quei 
quiser com |L14 a decraracam da sentença que sobre isso |L15 uimos, conuem a 
saber, por estes franguons nom pode- |L16 ram os do Sabugal meter mais gaado 
|L17 quei os bois de laurar & duas uacas a |L18 cada singel & mais nam. § E serão 
|L19 obrigados a sse uirem escreuer ao |L20 dya conuinhauel que lhe o alcaide 
|L21 asynar & nom uindo leuara por cabe- |L22 ça de gaado grande, dez reaes & 
cinquo |L23 de pequena.

P05 |L24 § Sant’ Antonio

P06 |L25 Item he nosso outrosy o re- |L26 guenguo de Sancto Antonio |L27 que esta 
no termo da dicta uilla do |L28 quall pagaram a nos, em cada huum |L29 anno, 
cada hum caseiro emcabecado |L30 delle treze alqueires & meyo de trigo |L31 & 
onze alqueires de centeo & cada |L32 hum hũa galinha & cinco ouos sem |L33 mais 
pagar outro direito, trebuto nem |L34 pensam de todo pam nem de quaesqueir |L35 
outras sementes que no dicto regen- |L36 guo colherem, nom entrando nesta |L37 
conta & paga os chaãos & terras de |L38 regadyo do dicto reguengo porque |L39 

38 - Mancha de tinta no final da palavra.
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estes de qualqueir pam ou semente quei |L40 tenham pagam de sete, hum.

P07 |L41 § Montar

P08 |L42 Reguengo

P09 |L43 E os moradores da uilla & |L44 termo posto que nam seiam |L45 caseiros 
do dicto reguenguo podem |L46 pacer & cortar madeira & erua

[F. 6r A]

|L47 nelle como fazem os mesmos caseiros |L48 sem pena algũa contanto que nam 
|L49 seia na coutada dos bois nem facam |L50 dano nos semeados.

P10 |L51 § Pena d’ arma

P11 |L52 Da pena d’ arma se leuara |L53 dozentos reaes & arma perdi- |L54 da, segundo 
a ordenaçam com estas |L55 decraraçoões, conuem a saber: o que apunhar espa- 
|L56 da ou quallqueir outra arma sem atirar |L57 ou tomar paao ou pedra sem fazer 
|L58 mal con ella, nam pagara pena. § E |L59 se em reixa noua & sem preposito 
com |L60 paao ou pedra fezer mal, nam paga- |L61 ra pena. § Nen a pagara moço 
|L62 de quinze annos pera baixo. § Nem |L63 molher de quallqueir idade que seia. 
|L64 Nem pagaram a dicta pena aque- |L65 llas pesoas que castigando sua |L66 
molher & filhos & escrauos & criados |L67 tirarem sangue. § Nem pagaram |L68 a 
dicta pena de sangue quem iugando |L69 punhadas sem armas tirar sange |L70 con 
bofetada ou punhada. § E as |L71 dictas penas & cada hũa dellas nam |L72 pagaram 
isso mesmo quaaesqueir peso- |L73 as que em defendimento de seu cor- |L74 po 
ou por apartar & estremar outras |L75 pessoas em aroido tirarem armas, |L76 posto 
quei con ellas tirem sange.

P12 |L77 § Maninhos

P13 |L78 Os maninhos sam do con- |L79 celho dados per os offici- |L80 aes da 
camara & nam pagam disso |L81 a nos foro nem trebuto algum.

P14 |L82 § Gaado do uento

P15 |L83 O gaado do uento se leuara |L84 pella ordenaçam com decraraçam |L85 que 
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a pessoa a cuio poder for ter ho |L86 dicto guado o uenha escreuer ao lu |L87 gar 
con a pesoa quei pera isso sera or- |L88 denada so[b] pena de lhe ser demanda- 
|L89 do de furto.

P16 |L90 § Pensam dos tabaliães

P17 |L91 A pensam dos tabaliães |L92 que hy ha he nossa sam |L93 dous paga cada 
hum, duzentos |L94 & corenta reaes.

[F. 6r B]

P18 |L95 § Foros de casas

P19 |L96 Item se pagara mais de ca- |L97 da casa da dicta uilla huum |L98 real por 
seis dinheiros que se por |L99 o foral mandaua pagar.

P20 |L100 § Dizima da eixecuçam das sentencas

P21 |L101 A dizima da eixecuçam das sentencas, |L102 sentenças se recadara pera nos 
|L103 & nam se leuara mais dizima que de |L104 quanta parte se fezer a eixecuçam 
& nom |L105 mais. E o mordomo della sera in- |L106 leito pollo concelho a prazer 
do senhorio.

P22 |L107 § Medidas

P23 |L108 O alcaide ha de ter as medidas |L109 do uinho, alqueire & almude |L110 & 
leuara huum real de todallas cargas |L111 de uinho que os homens de fora uierem 
|L112 conprar a dicta uilla ou termo. § E |L113 o dicto alcaide sera obrigado de 
teer |L114 as dictas medidas nos lugares hon- |L115 de se o dicto uinho custuma de 
uender |L116 § E nom se leuara na dicta uilla

P24 |L117 § Ochauas

|L118 nem termo os direitos que se algum tempo |L119 leuaram das colheres, 
ochauas & aco- |L120 ugaiem, porquanto nom ha hy casas |L121 pera isso nem 
menos o lugar he conue- |L122 niente pera se poderem auer nem fazer.

P25 |L123 § Montado
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P26 |L124 O montado he do dicto conce- |L125 lho & uilla & leuaram de gado |L126 
uacum de uinte cabeças pera baixo |L127 a dez reaes por cabeça. E das U[...]e 39 
pera |L128 cima leuaram hũa uaca. § E, se |L129 coenta cabecas de gaado meudo 
pera |L130 baixo entrando porcos, leuaram por ca- |L131 beça, hum real. § E di 
pera cima leua- |L132 ram cinco cabeças de quallqueir do dicto |L133 gado. § Estas 
coimas se entendam |L134 dos que nom teuerem uizinhança ou en- |L135 trarem 
sem licença, § as quaes penas |L136 se nam emtenderam nem le[...]ram 40 senam 
des |L137 quei cada hum dos dictos gaados teuerem |L138 todo o malham cuberto. 
E o gaado an- |L139 dar todo dentro do seu limite & dou- |L140 tra maneira nam.

P27 |L141 § Cortar madeira

P28 |L142 E as pesoas de fora que uierem |L143 a seu termo cortar madeira |L144 sem 
licença perderam a feramenta

[F. 6v A]

|L145 somente se nom trouxerem car[r]o nem |L146 besta. E, se trouxerem cada 
hũa das |L147 dictas cousas, pagaram mais trinta |L148 reaes e perderam a dicta 
feramenta. |L149 Aqui se acabaram os direitos par- |L150 ticulares da dicta uilla. E 
|L151 quanto monta a portagem he tal |L152 como ha da cidade da Guarda quei esta 
|L153 em principio asy no priuillegio de nam |L154 pagar portagem como nas outras 
|L155 cousas dependentes della. Da- |L156 da em a nossa mui nobre & senpre |L157 
leal uilla de Sanctarem, ao primeiro |L158 dya de iunho, anno do nacimento |L159 
de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mii1 & |L160 quinhentos & dez. E eu, Fernam 
de Pi- |L161 na, caualeiro da cassa d’ ell-rey |L162 Nosso Senhor & Ministrador dos 
|L163 Musteiros de Tibaães & Uimieiro |L164 quei tenho cargo por espicial manda- 
|L165 do do dicto Senhor dos dictos foraes |L166 o fiz escreuer & concertei & uai 
huum |L167 delles escrito em XIII folhas e quinze |L168 regras. E o outro em outras 
tantas |L169 folhas & cinco regras com esta soo- |L170 escriçam.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Castel[o] Mendo

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera uisto |L3 o foral dado per el-rey Dom |L4 

39 - Mancha de tinta
40 - Mancha de tinta.
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Sancho, o segundo, que os direitos |L5 reaes se recadem na forma seguinte.

P03 |L6 § Direitos d’ aldea reguengua

P04 |L7 Sam nossos os direitos d’ al- |L8 dea reguengua que esta no |L9 termo da 
dicta uilla que chamam a |L10 de <...> na qual ha doze casaaes. E pa-|L11 gam de 
todo ho que hi colhem de dez, |L12 huum & mais de cada cassal quatro al- |L13 
queires de pam, conuem a saber: dous de trigo & dous |L14 de çenteo. E cada 
hum hũa galinha |L15 & dez ouos sem mais outra cousa.

P05 |L16 § Maninhos

P06 |L17 Os montados sam do conce- |L18 lho. E leuaram de coima quem |L19 
emtrar sem licença ou uizinhança |L20 de cabeça de gaado uacum, oyto reaes,

[F. 6v B]

|L21 e do miudo, emtrando porcos a re- |L22 al por cabeça.

P07 |L23 § Tabaliães

P08 |L24 Sam tres tabaliães na dicta |L25 uilla. E paga cada huum, seis |L26 çentos 
reaes.

P09 |L27 § Maninhos

P10 |L28 Os maninhos sam do conçe- |L29 lho dados pollos officiaes |L30 da camara 
sem pagarem a nos foro algum. |L31 A dizima da eixecucam das |L32 sentenças he 
nossa, e arecadarssea |L33 pera o alcaide-moor, § a quall somen- |L34 te se leuara 
de tanta parte quanta se |L35 fezer a eixecucam a quall se nam leua- |L36 ra se ia 
se leuou polla dada della em |L37 outra parte.

P11 |L38 § Pena d’ arma

P12 |L39 Da pena d’ arma se leuara so- |L40 mente dozentos reaes & mais |L41 
arma perdida segundo nossa ordena- |L42 cam a qual sera do alcaide. Com estas 
|L43 decraraçoões, conuem a saber: o que apunhar espada |L44 ou quallquer outra 
arma sem atirar ou |L45 tomar pao ou pedra sem fazer mal |L46 com ella nam 
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pagara pena. § E, se |L47 em reixa noua & sem preposito com |L48 pao ou pedra 
fezer mal, nam pagara |L49 pena. § Nem pagara moço de |L50 quinze annos pera 
baixo. § Nem |L51 molher de quallquer idade que seia. |L52 § Nem pagaram a dicta 
pena aquellas |L53 pesoas que, castigando sua molher & fi- |L54 lhos & escrauos 
& criados, tirarem |L55 sang[u]e. § Nem pagaram a dicta pe- |L56 na de sang[u]
e quem iugando quem iu- |L57 gando punhadas sem armas tirar |L58 sang[u]e 
com bofetada ou punhada. |L59 § E as dictas penas & cada hũa de- |L60 llas nom 
pagaram, isso messmo, quaes- |L61 quer pesoas que em defendimento de seu |L62 
corpo ou por apartar & estremar |L63 outras pesoas em aroido tirarem |L64 armas 
posto que con ellas tirem sang[u]e.

P13 |L65 § Uento

P14 |L66 O gaado do uento se areca- |L67 dara per nossa ordenaçam |L68 com mais 
decraraçam que a pesoa a cuio

[F. 7r A]

|L69 poder for ter o dicto gaado ho ira diz- |L70 er a dicta uilla a a pessoa que pera 
isso for |L71 emlegida so[b] pena de lho demanda- |L72 rem de furto. |L73 Aqui 
se acabaram os direitos |L74 particullares da dicta uilla. |L75 § E quanto monta a 
portage[m] he tal |L76 como ha da cida[d]e da Guarda que esta, |L77 em principio, 
asy no priuillegio de nam pa- |L78 gar portagem como nas outras co- |L79 usas 
dependentes della. § Dada |L80 em a nossa mui nobre & senpre leal |L81 uilla de 
Sanctarem, primeiro dya |L82 de iunho, anno do nacimento de |L83 Nosso Senhor 
Ihesu Chrispto, de miil & qui- |L84 nhentos & dez. E eu, Fernam de Pina, |L85 
caualeiro da casa d’ ell-rey Nosso Senhor |L86 e Ministrador dos musteiros de 
Ti- |L87 baães & Uimieiro que tenho cargo por |L88 espicial mandado do dicto 
Senhor |L89 dos dictos foraaes o fiz escreuer & con-|L90 sertei & uay hum delles 
em quinze fo- |L91 lhas & quatro regras. E o outro em XIIII |L92 & çinco regras 
com esta sooescriçam.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla de Iarmelo

P02 |L2 DOM MANUEL & cetera manda- |L3 mos que os dereitos reaes se are- |L4 
cadem na forma seguinte.
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P03 |L5 § Colheita

P04 |L6 Auemos d’ auer pollos mora- |L7 dores da dicta uilla & termo |L8 miil & 
quinhentos & doze reaes pollas |L9 liuras. § E o dicto concelho recadara

P05 |L10 § Sentenças

|L11 pera sy a dizima da eixecuçam das |L12 sentenças, que chamam do mordomado.

P06 |L13 § Uento

P07 |L14 § E o gaado do uento segundo no- |L15 ssa ordenaçam. § E o que das 
dictas |L16 cousas faleçer pera conprimento dos |L17 dictos miil & quinhentos & 
doze reaes |L18 he repartido per elles soldo a liura |L19 dos beens que cada hum 
tem pera a quall |L20 paga nam seram escusos n[en]hũas pesoas |L21 priuilligiadas 
posto que creligos seiam |L22 dos bee[n]s de raiz que teuerem na uilla |L23 & 
termo.

[F. 7r B]

P08 |L24 § Montados

P09 |L25 O montado he do senhorio. |L26 E leuara do gado dos lu- |L27 gares que 
nam forem priuilligiados |L28 & emtrarem em seu termo sem licença |L29 ou 
auença. De gaado uacum por ca-|L30 beça, oyto reaes, e do meudo, hum real |L31 
§ E isto se nam entendera no gaado |L32 da Guarda porque foy seu termo & |L33 
ficam em uizinhança. § E do outro |L34 gaado se nam leuara coima senam des- 
|L35 que andar todo dentro do termo & |L36 o malham descuberto.

P10 |L37 § Maninhos

P11 |L38 § Os maninhos sam do conçe- |L39 lho quando os hy ouuer, |L40 dados em 
camara pollo conçelho.

P12 |L41 § Tabaliães

P13 |L42 Os tabaliaães nam paguam |L43 pensam. |L44 Item sam mais da coroa real 
|L45 os foros que se pagam na al- |L46 dea da Rabaça. E nas outras alde- |L47 as & 
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lugares do dicto termo os quaes, |L48 posto que em algum tenpo, fosem beens |L49 
patrimuniaes sam agora iaa aui- |L50 dos por direitos reaes & pagarsea delles |L51 
como se senpre fez.

P14 |L52 § Pena d’ arma

P15 |L53 A pena d’ arma he dos iuizes. |L54 E leuaram por ella duzentos |L55 reaes 
& arma perdida, segundo nossa |L56 ordenaçam com estas lemitacoões, conuem 
a saber: |L57 o que apunhar espada ou qualquer ou- |L58 tra arma sem atirar ou 
tomar pao |L59 ou pedra sem fazer mal con ella nam |L60 pagara pena. E, se em 
reixa noua |L61 & sem preposito com pao ou pedra fezer |L62 mal, nam pagara 
pena. § Nem a pa- |L63 gara moco de quinze anos pera bai- |L64 xo. § Nem molher 
de quallquer idade |L65 que seia. § Nem pagaram a dicta |L66 pena aquellas pesoas 
que castigan- |L67 do sua molher & filhos & escrauos |L68 & criados tirar sangue. 
§ Nem |L69 pagara a dicta pena de sange quem |L70 iugando punhadas sem armas 
ti- |L71 rar sangue com bofetada ou punhada.

[F. 7v A]

|L72 § E as dictas penas & cada hũa |L73 dellas nam pagaram, isso mesmo, quaes- 
|L74 quer pesoas que em defendimento de |L75 seu corpo ou por apartar & estermar 
|L76 outras pesoas em aroido tirarem |L77 armas posto que con ellas tirem sang[u]
e. |L78 Aqui se acabam os direitos |L79 particullares da dicta uilla. |L80 E quanto 
monta a portagem he |L81 tal como a da cidade da Guarda que |L82 esta, em 
principio, asy no priuillegio de |L83 nam pagar portagem como nas cou- |L84 sas 
dependentes della. § Dada |L85 em a nossa mui nobre & sempre leal |L86 uilla 
de Sanctarem, ao primeiro dya de |L87 iunho, anno do nacimento de Nosso |L88 
Senhor Ihesu Chrispto, de miil & quinhen- |L89 tos & dez. E eu, Ferna[m] de Pina, 
|L90 caualleiro da casa d’ el-rey Nosso |L91 Senhor & Ministrador dos mosteiros 
|L92 de Tibaães & Uimieiro, que tenho car- |L93 rego por espicial mandado do 
dicto |L94 Senhor dos dictos foraaes o fiz escre- |L95 uer & consertei & uai hum 
delles escri- |L96 to em XII folhas & tres regras & ho |L97 outro em XI folhas & 
meya & XII regras |L98 com esta soobescricam.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Monsanto

P02 |L2 Foral
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P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto |L4 ho foral dado por el-rey |L5 Dom 
Afomso, conde de Bolhonha, que |L6 os direitos reaes se deuem de recadar |L7 na 
forma seguinte.

P04 |L8 § Foro da terra

P05 |L9 Primeiramente, nos auemos |L10 d’ auer em cada hum anno do |L11 concelho 
& moradores da dicta uilla |L12 noue miil reaes per contrauto que pellos |L13 reis 
pasados, nossos antecessores, |L14 foy feito com o dicto conçelho por to- |L15 
dollos direitos reaes que nos & a coroa |L16 do reino poderiamos auer na dicta |L17 
uilla os quaaes direitos reaes sam |L18 do dicto concelho em solido pera sem- |L19 
pre saluo a pensam dos tabaliães

[F. 7v B]

|L20 que sam fora do dicto contrauto & |L21 fiçam liu[r]es pera nos. E sam tres, 
& |L22 paga cada hum quatroçentos & oyten- |L23 ta reaes. § E mais certos beens 
& cousas |L24 patremuniaaes segundo estam demar- |L25 cadas & decraradas por 
nossas & da coroa |L26 do reino.

P06 |L27 § Montados

P07 |L28 E os montados & maninhos |L29 se arecadaram pera o dicto con-

P08 |L30 § Maninhos

|L31 çelho per seus officiaes & rendeiros |L32 pera auença que fazem. Porem, do 
|L33 mo sem sua licença que nam seia sua |L34 uizinhança nam se leuara mais por 
ca- |L35 beça que, oyto reaes. § E do gaado |L36 meudo por cabeça, hum real. E 
menos |L37 das dictas contias poderam leuar & |L38 fazer auença & mais nam.

P09 |L39 § Pena d’ arma

P10 |L40 A pena d’ arma he dos iuizes |L41 per conçerto & prazer da dicta |L42 uilla 
os quaaes nam leuaram mais que |L43 os duzentos reaes da ordenaçam. Com 
|L44 estas decraraçoões, conuem a saber: o que apunhar |L45 espada ou quallquer 
outra arma sem |L46 atirar ou tomar pao ou pedra sem |L47 fazer mal con ella nam 
pagara pena. |L48 § E, se em reixa noua & sem prepo- |L49 sito com paao ou pedra 
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fezer mal, nam |L50 pagara pena. § Nem a pagara |L51 moço de quinze annos pera 
baixo |L52 nem molher de quallquer idade que seia. |L53 § Nem pagaram a dicta 
pena aque- |L54 llas pesoas que, castigando sua |L55 molher & filhos & escrauos & 
criados, |L56 tirarem sang[u]e. § Nem pagara a |L57 dicta pena de sang[u]e quem 
iugando |L58 punhadas sem armas tirarem san- |L59 ge com bofetada ou punhada. 
|L60 § E as dictas penas & cada hũa |L61 dellas nam pagaram, isso mesmo, quaes- 
|L62 quer pesoas que em defendimento de |L63 seu corpo ou por apartar & estremar 
|L64 outras pesoas em aroido tirarem |L65 armas posto que com ellas tirem

[F. 8r A]

|L66 sang[u]e. § Estas penas sam atry- |L67 buidas aos dictos iuizes porque sam |L68 
obrigados na fim de seu anno quan- |L69 do entram outros per dya de Sam Ioham 
|L70 darem hum almoco ao pouo de pam & |L71 queiio & duas uezes de uinho a 
cada hum.

P11 |L72 § Gados do uento

P12 |L73 E asy sam do dicto |L74 concelho & uilla os gaados |L75 do uento segundo 
nossa ordenaçam com decraraçam|L76 que a pesoa a cuia mao for ter o dicto |L77 
gado o uenha escreuer a dez dias so[b] |L78 pena de lhe ser demandado de furto 
|L79 & farsea aiuntamento ou outeiro |L80 duas uezes no anno. § E asy sam |L81 
do dicto concelho as portagens as |L82 quaes se recadaram na forma que se |L83 
adiante segue. |L84 Aqui se acabam os direitos parti- |L85 cullares da dicta uilla. E 
|L86 quanto monta a portagem he tal co- |L87 mo a da cidade da Gu[a]rda que esta, 
|L88 em principio, que se comeca. Primeira- |L89 mente, decraramos & cetera asy 
no priui- |L90 legi[o] de nam pagar portagem como nas |L91 cousas dependentes 
della. § Da- |L92 da em a nossa mui nobre & senpre |L93 leal uilla de Santarem, 
ao primeiro dya |L94 de iunho, anno do nacimento de |L95 Nosso Senhor Ihesu 
Chrispto, de miil & qui- |L96 nhentos & dez. E eu, Fernam de Pina, |L97 caualeiro 
da casa d’ el-rey Nosso Senhor |L98 & Ministrador dos musteiros de |L99 Tibaães 
& Uimieiro, que tenho car- |L100 reguo por espicial mandado do |L101 dicto Senhor 
dos dictos foraaes o fiz |L102 escreuer & consertei & uai hum delles |L103 escrito 
em XII folhas & meya & em cinco re- |L104 gras & ho outro em outras tantas 
fo- |L105 lhas & em onze regras com esta soescricam.
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P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Pinhel

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom |L5 
Sancho, primeiro rey, que os direitos |L6 reaes se deuem de recadar na forma 
seguinte.

[F. 8r B]

P04 |L7 Acougaiem

P05 |L8 Recadarsea, primeiramente, |L9 por direito real na dicta uilla |L10 somente 
& nam no termo o direito da |L11 brancaiem que se chama, antiga- |L12 mente, 
acougaiem polla quall se |L13 pagara as cousas seguintes & |L14 mais nam, conuem 
a saber, de cada boy ou uaca, |L15 hum real. E do porco, quatro çeptis. |L16 E do 
carneiro ou ouelha, tres |L17 ceptiis. E do bode ou cabra, dous |L18 ceptis § E do 
cordeiro ou cabrito, |L19 hum çeptill, o qual direito se pagara |L20 daquellas reses 
que se matarem |L21 ao talho & doutras nam. Contanto |L22 que os acouges em 
que as dictas car- |L23 nes cortarem seiam feitos & repaira- |L24 dos per nos ou por 
aquellas pesoas |L25 que os dictos direitos teuerem.

P06 |L26 § Dizima da eixecucam das sentencas

P07 |L27 Item se arecadara por di- |L28 reito real na dicta uilla & |L29 termo a dizima 
da eixecuçam de to- |L30 dallas sentenças que se derem hy a |L31 eixecuçam seia 
a das taaes sentenças se |L32 nam leuou a dizima polla dada de- |L33 llas em 
outra parte. § E, se a parte |L34 condenada quiser pagar a dicta |L35 sentença ante 
de ser condenada, nam |L36 pagara a dicta dizima as quaes |L37 sentencas seram 
entregues ao mordo- |L38 mo que sera a |L39 prazer dos officiaes da dicta uilla |L40 
com seu escriuam. E de tanta parte |L41 aueram a dicta dizima da tall sentença |L42 
de quanta fezeram a uerdadeira eixe- |L43 cucam & entrega a parte & mais nam.

P08 |L44 § Terra d’ el-rey

P09 |L45 Item se leuara coima na |L46 terra que se chama d’ el-rey |L47 ao gaado 
folgado por todo ho anno |L48 por cabeca de gado uacum, uinte reaes |L49 ou hum 
carro de lenha qual mais |L50 quiser o sennhor do gaado. § E do |L51 outro gaado 
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nem de boys d’ arado |L52 nem de bestas nam se leuara nem pa- |L53 gara nem 
[ne]nhum tributo nem direito.

[F. 8v A]

P10 |L54 § Uento

P11 |L55 O gaado do u[e]nto he direito re- |L56 al & andara anno & dya sem |L57 ser 
iulgado nem auido por nosso. E a pe- |L58 soa a cuio poder for ter sera obrigado 
de o |L59 uir escreuer no liuro da camara a dez |L60 dias primeiros seguintes so[b] 
pena de lhe |L61 ser demandado de furto.

P12 |L62 § Pena d’ arma

P13 |L63 Da pena d’ arma se leuara do- |L64 zentos reaes & arma perdida, |L65 
segundo a ordenaçam a qual pena |L66 he dos iuizes ordinairos da dicta uil- |L67 
la, isentamente. E nam leuaram mais |L68 os setecentos reaes que se leuauam de 
sang[u]e |L69  41sobreolhos nem outra [ne]nhũa cousa. Com |L70 estas decraracoões, 
conuem a saber: e quanto a ma- |L71 is decraracam he asy como a pena d’ arma 
de |L72 Iormello.

P14 |L73 § Tabaliães

P15 |L74 A pemsam de seis tabaliaaes |L75 que ha na dicta uilla he no- |L76 ssa, 
conuem a saber: dous do pubrico & quatro do |L77 iudicial. E pagara cada hum, 
noue- |L78 centos reaes em cada hum anno.

P16 |L79 § Montado

P17 |L80 E porquanto pollo dicto foral |L81 foy dado o montar, e cortar |L82 da 
madeira aa dicta uilla. Portanto, |L83 o gaado uacum que sem sua licença ui- |L84 
er pastar a seu termo leuara de cada |L85 cabeça, cincoenta reaes atee chegarem 
a |L86 dez. § E di pera cima, leuaram de ca- |L87 da rabanho grande ou pequeno, 
|L88 hũa rez. § E do gaado meudo atee |L89 cincoenta por cabeça, hum real. E dy 
|L90 pera cima da manada grande & peque- |L91 na, quatro cabecas. § E isto se 
enten- |L92 dera, sendo o malham todo cuberto. |L93 § Porem, quando hũa parte 

41 - A sílaba “so” foi grafada na margem esquerda.
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andar fo- |L94 ra do malham & outra dentro man- |L95 damos que lhe nom leuem 
as dictas pe- |L96 nas nem [ne]nhũas outras pollo dicto |L97 foral nem por posturas 
que pollo |L98 concelho seiam postas.

P18 |L99 § Cortar madeira

P19 |L100 E do cortar da madeira per |L101 pessoas de fora em seu termo sem |L102 
sua licença posto que seia pera quei-

[F. 8v B]

|L103 mar perderam pera aa dicta uilla somente |L104 a feramenta com que ha 
cortarem. E nam os |L105 carros nem bestas em que a leuarem. Nem |L106 peito a 
calidade da ter[r]a a qual, pos- |L107 to que tenha o foral d’ Euora nam se de- |L108 
ue ussar neste capitollo doutra ma- |L109 neira saluo como dicto he. § Porem, |L110 
se leuarem madeira pera casas em car- |L111 ros perderam somente os carros & a 
dicta feramenta.

P20 |L112 § Ochauas

P21 |L113 E, porquanto |L114 per bem do dicto foral era da- |L115 do a dicta uilla 
o terco da portagem del- |L116 la. A nos prouue a requerimento |L117 seu de lhe 
soltarmos & quitarmos pera |L118 senpre o direito das ochauas que auiamos |L119 
d’ auer das cousas que se uendiam na |L120 dicta uilla per alqueire ou almude. 
|L121 § E aueremos pera nos o terço da dicta |L122 portagem que a dicta uilla auia 
a qual |L123 portagem se recadara na maneira se- |L124 guinte.

P22 |L125 § Liberdade

P23 |L126 E porquanto pollo dicto foral |L127 foy dado per priuillegio aa |L128 dicta 
uilla de nunca ser dada a [ne]nhũa |L129 pessoa, mas ser senpre da coroa de nossos 
|L130 reynos. A nos praz de lho asy confirmar |L131 & prouar pera senpre. |L132 Aqui 
se acabam os direitos par- |L133 ticulares. E quanto monta |L134 a portagem he tal 
como a da cidade |L135 da Guarda que esta, em prencipio, que se |L136 começa no 
capitollo que diz. Primeira- |L137 mente, decraramos & poemos por ley |L138 & asy 
nas cousas dependentes della |L139 & no priuilegio de nam pagarem portagem. 
|L140 § Dada em Sanctarem, ao primeiro dya |L141 de iunho, anno de Nosso Senhor 
Ihesu |L142 Chrispto, de miil de miil & quinhentos & dez. |L143 E uay hum delles 
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escrito com a sobescri- |L144 çam de Fernam de Pina, em treze folhas |L145 & XX 
regras & o outro em XIII folhas |L146 & meya & XIII regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Couilhaam

P02 |L2 Foral

[F. 9r A]

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto o fo- |L4 ral dado per el-rey Dom Sancho 
|L5 primeiro que as rendas se deuem d’ are- |L6 cadar na forma seguinte.

P04 |L7 Primeiramente, auemos d’ auer |L8 da dicta uilla em cada hum anno |L9 
quatro mil & setecentos & oytenta & |L10 dous reaes da colheita que chamam d’ 
angoa |L11 & recadase de cada morador dezasete |L12 ceptiis em cada hum anno 
pera a dicta pa- |L13 ga & o que disso cresçe alem da dicta |L14 soma he pera as 
rendas do conçelho |L15 da quall paga nam sera escusa [ne]nhũa pe- |L16 ssoa por 
[ne]nhum priuillegio que tenham nem |L17 issensam posto que creliguos seiam.

P05 |L18 § Uento

P06 |L19 O gaado do uento posto que, ieral- |L20 mente, em todos nossos reinos 
|L21 pertença a nos em solido. Porem, na dicta uilla 42 |L22 se guardara o que atee 
ora senpre custu- |L23 maram, conuem a saber que, sendo o gado iunto na Ser- 
|L24 ra da Estrella no ueram quando uem |L25 ao pasto se fazem tres aiuntametos 
na mesma 43 |L26 sera per alcaides pera isso |L27 ordenados aos quaes uaão os 
pastores |L28 & criadores da comarca que teuerem perdi- |L29 do algum gaado 
& conhecendo seus do- |L30 nos o leuaram. E o gaado a que nom he |L31 achado 
senhorio he trazido a dicta uilla |L32 de Couilhaam, dya de Santiaguo, honde |L33 
isso mesmo ho uam buscar as pesoas |L34 que o perderam & conhecendo lhe he 
|L35 isso mesmo entregue. § E pasado |L36 o dicto dya de Sanctiago depois da |L37 
audiencia he iulgado por perdido |L38 todo o gaado a que nam sai dono, o |L39 qual 
he feito em tres partes & a hũa dellas |L40 leuam os alcaides da serra por terem 
car- |L41 rego d’ aiuntar o gaado. § E o ou- |L42 tro terço aos iuizes ordenairos da 

42 - Palavra grafada na margem direita.
43 - Palavra grafada na margem direita.
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|L43 dicta uilla. § E o outro terço he pera |L44 nos ho qual se arecadara pello nos- 
|L45 so alcaide-moor. E asy mandamos |L46 que se cumpra pera ao diente. § E os 
|L47 alcaides-moores ou outras pesoas

[F. 9r B]

|L48 que ouuer d’ auer o dicto direito do gaado |L49 do uento nos lugares da dicta 
comarca |L50 nam tomaram o dicto gaado aos criadores |L51 que ouuerem de uir a 
dicta sera saluo aquelle |L52 que nos outros tenpos do anno se aiunta- |L53 se em 
outra parte ou perdesse nam sendo em |L54 [ne]nhum dos tenpos que os dictos 
gaados uaa |L55 ou uenha da dicta serra, porque este tal |L56 em quallquer tempo 
& lugar que se perder que- |L57 remos que se iulgue na dicta serra & |L58 uilla 
como dicto he & nam em outros lu- |L59 gares, posto que lla seia achado. E os 
do- |L60 nos porem, dos taaes gaados ho poderam |L61 hir buscar em todo tempo 
& lugar &, sendo |L62 conhecido lhe sera entreg[u]e.

P07 |L63 § Pena d’ arma

P08 |L64 A pena das armas he do alcai- |L65 de-moor & pagarsea por nossa |L66 
ordenaçam, conuem a saber: duzentos reaes sem mais |L67 outra cousa con 
decraraçam de que a dicta |L68 uilla tinha priuilegio antigo confirma- |L69 do per 
nos que a dicta pena se nam leue se- |L70 nam de ferro muido, a qual auemos, 
por |L71 bem, que pera senpre asy se guarde com as ou- |L72 tras cousas deste 
foral. Com estas de- |L73 craraçoões, conuem a saber, o que apunhar espada ou 
qual- |L74 quer outra arma sem atirar ou tomar pao |L75 ou pedra sem fazer mall 
con ella nam pa- |L76 gara pena. § E se em reixa noua & sem |L77 preposito com 
paao ou pedra fezer mal |L78 nam pagara pena. § Nem a pagara |L79 moço de 
quinze annos pera baixo nem |L80 molher de qualquer idade que seia. § Nem 
|L81 pagaram a dicta pena aquellas pesoas |L82 que, castigando sua molher & 
filhos |L83 & escrauos e criados, tirarem sang[u]e. § Nem |L84 pagara a dicta 
pena de sang[u]e quem iugan- |L85 do punhadas sem armas tirar sangue |L86 con 
bofetada ou punhada. § E as dicas |L87 penas & cada hũa dellas nam pagaram, |L88 
isso mesmo, quaesquer pesoas que em defen- |L89 dimento de seu corpo ou por 
apartar & |L90 estremar outras pesoas em aroido tira- |L91 rem armas, posto que 
con ellas tirem sang[u]e. |L92 § E se os iuizes da dicta uilla chega-
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[F. 9v A]

|L93 rem ao aroido primeiro as armas |L94 que se hy no tal caso perderem leuaram 
|L95 liuremente os dictos iuizos. E a pena |L96 dellas ficara todauia pera a dicta 
alca- |L97 idaria como senpre se custumou.

P09 |L98 § Acougaiem

P10 |L99 Item se pagara de cada talho |L100 em que se talhar carne hũa aro- |L101 
ua de seuo em cada hum anno, contanto que |L102 os acougues pera isso seiam 
coregidos |L103 de todo & repairados a custa dos dictos |L104 direitos ou de quem 
os de nos teuer a qual |L105 aroua de seuo asy leuaram tambem no |L106 termo 
onde se carne ouuer de talhar |L107 a peso se no tall lugar isso mesmo lhe |L108 der 
açougues ou casas pera isso conue- |L109 nientes sem embarguo da quall aroua 
|L110 os carniceiros se poderam concertar por |L111 menos quando lhe bem parecer.

P11 |L112 § Ochauas

P12 |L113 Item porqu[a]nto atee ora se |L114 pagauam na dicta uilla o direito |L115 
das ochauas do pam, sall & legumes |L116 que homens de fora da dicta uilla 
uin- |L117 ham uender. Foy ora concordado & per |L118 nos aprouado que as dictas 
ochauas |L119 se nam leuem mays daqui em diente nem |L120 se faca sobre isso 
emnouaçam, mas pagaram |L121 as pesoas de fora que o dicto direito somente |L122 
auiam de pagar asy pollo direito como |L123 pollo que lhe montase de portagem 
quatro |L124 reaes por besta mayor. E por besta me- |L125 nor, dous reaes. E se 
forem pesoas que |L126 per priuillegyo nam aiam de pagar por- |L127 tagem nam 
pagaram. Porem, as dictas ocha- |L128 uas como se soiam de pagar, mas pa- |L129 
garam somente pollo dicto direito |L130 das ochauas & em seu nome & lugar |L131 
o meyo da dicta contia, conuem a saber: dous rreaes por |L132 besta mayor & 
huum por menor.

P13 |L133 § Acougaiem

P14 |L134 E pagaram os almocreues so- |L135 mente da dicta uilla que trou- |L136 
xerem pescado a uender a dicta uilla |L137 & praça della por anno dez reaes que 
|L138 chamam de brancaiem por acharem a pra- |L139 ça & alpenderes della pera 
isso core-
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[F. 9v B]

|L140 gidos aa custa do senhorio & asy, man- |L141 damos que se faça:

P15 |L142 § Eixecuçam das sentenças

P16 |L143 Item se arecadara mais por |L144 direito real na dicta uilla a dizi- |L145 ma 
da eixecucam da sentencas que se na dicta 44 |L146 uilla & termo der a eixecuçam 
se da |L147 tall sentença se nam pagou ia a dizima |L148 en outra parte polla dada 
della. E |L149 de tanta parte se leuara a dicta dizima |L150 de quanta somente se 
fezer a eixecucam |L151 polla dicta sentença & mais nam, posto que |L152 de mor 
contya seia.

P17 |L153 § Tabaliães

P18 |L154 Outrosy sam nossas as pen- |L155 soões dos tabaliães que sam |L156 noue 
& paga cada hum, IX c reaes.

P19 |L157 § Maninhos

P20 |L158 Os maninhos posto que se |L159 ora recadem por nos como |L160 direitos 
reaes dos quaes se pagara por direito |L161 de dez, hum. Nos auemos, por bem, 
sem |L162 embargo disto ficar resguardado aa |L163 dicta uilla & concelho todo o 
direito que |L164 nisso entenderem de ter o quall poderam |L165 demandar quando 
quiserem & manda- |L166 mos a nossas iusticas que lhe guar- |L167 dem nisso 
inteiram[en]te sua iustiça.

P21 |L168 § Liberdade

P22 |L169 E, porquanto no dicto foral |L170 dado aa dicta uilla he posto |L171 por 
priuilegio & liberdade espicial que |L172 nunca seia dada nem tirada da nossa |L173 
coroa do reino. A nos praz de o asy |L174 aprouar & confirmar pera senpre |L175 
sem mais outra confirmaçam auer |L176 pera isso nunca mester.

P23 |L177 E alem das cousas sobre- |L178 dictas que sam nossas como |L179 direitos 
reaes sam auidos sam, isso me- |L180 smo, nossas & da coroa de nossos |L181 

44 - Palavra grafada na margem direita.
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reinos os reguenguos & propieda- |L182 des da dicta uilla & termo & casas & |L183 
erdades, segundo estam particullar- |L184 mente escritas & demarcadas no liuro 
|L185 dos contos da nossa cidade da Guarda. |L186 Aqui se acabam os direitos |L187 
particulares da dicta uilla.

[F. 10r A]

P24 |L188 E quanto monta a portagem he tal |L189 como a da cidade da Guarda que 
|L190 esta em prencipio que se comeca no |L191 capitollo que diz, primeiramente, 
decra- |L192 ramos & poemos por ley. E asy, nas |L193 cousas dependentes della 
& asy no |L194 priuilegio de nam pagar portagem. |L195 Dada em Sanctarem, ao 
primeiro dia |L196 de iunho, anno do nacimento de Nosso |L197 Senhor Ihesu 
Chrispto de miil & quinhentos & |L198 dez. E uai hum delles escrito com a soo- 
|L199 escriçam de Fernam de Pina, em XIIII folhas |L200 & em XVIIII regras. E o 
outro em outras |L201 XIIII & XXII regras.

P01 |L1 [Rubrica] Foral dado a uilla de Gouuea

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto o fo- |L4 ral dado por el-rey Dom San- 
|L5 cho primeiro, rey que as rendas & |L6 direitos reaes se arecadam na forma 
seguinte.

P04 |L7 § Montados

P05 |L8 Os montados da dicta uilla & |L9 termo sam da coroa de nossos |L10 
reynos. E pagaram delles como ate |L11 qui fezeram sem n[en]hũa mais emnoua- 
|L12 cam nem outra contradiçam, tirando somente |L13 certa parte da dicta terra 
que chamam |L14 ho emxido, a qual senpre foy e que- |L15 remos que seia ao 
diante dos iuizes |L16 & oficiaes da dicta uilla o anno que forem. |L17 E alem da 
dicta terra que em solido |L18 he dos officiaes da uilla como |L19 dicto he. § Tem 
mais os morado- |L20 res soomente da dicta uilla & nam do ter- |L21 mo a coutada 
& monte que chamam d’ Al- |L22 iam no quall os sobredictos moradores |L23 da 
uilla & nam do termo como dicto he |L24 lauraram & paçeram & montaram na 
ma- |L25 neira que atee qui fezeram ou como a- |L26 diante milhor lhe pareçer sem 
diso |L27 pagarem nenhum foro nem trebuto a nos, |L28 nem ao dicto concelho. 
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Nem ha outra |L29 [ne]nhũa pesoa somente o dizimo a Deus. |L30 § E o gado que 
entrar no dicto co- |L31 uto sem licença ou auenca dos sobre- |L32 dictos leuaram 
de cabeça de gaado ma-

[F. 10r B]

|L33 yor, dez reaes. E o outro gaado meu- |L34 do, hum real. A quall pena nam 
leuaram |L35 senam desque o gaado andar todo den- |L36 tro de seu lemite & 
marcos. § E sera |L37 a dicta pena em solido dos iuizes hor- |L38 denairos da dicta 
uilla ho anno que |L39 forem iuizes. § E o quinto della |L40 sera do senhorio. § E 
os pegos seram

P06 |L41 § Coutados

|L42 do concelho & nom fara hy ninguem cou- |L43 tada nos ryos nem nos 
montes pera caçar. |L44 Item sam mais |L45 da coroa real as teras & chaos & |L46 
propiedades no dicto termo no dicto |L47 termo das quaes he feito tonbo antiga- 
|L48 mente onde todas as sobredictas cou- |L49 sas estam demarcadas & aforadas. 
|L50 E asy, se usaram daqui em diante como a- |L51 tee qui fezeram sem [ne]nhũa 
outra emno- |L52 uacam nem contradiçam do quall tonbo |L53 os officiaes da dicta 
uilla mandaram |L54 tomar o terllado autorizado & ho po- |L55 ram n’ arca da 
camara da dicta uilla.

P07 |L56 § Tabaliães

P08 |L57 Item paga cada hum dos tres |L58 tabaliães que ha na dicta uilla |L59 cada 
hum seu cruzado d’ ouro por anno

P09 |L60 § Uento

P10 |L61 O gaado do uento he do senhorio |L62 leuarsea segundo a ordenaçam |L63 
contanto que facam duas uezes aiun- |L64 tamento & outeiro no anno. E a pe- |L65 
soa a cuia maão for teer o dicto gaado |L66 ho uaa escreuer aos dez dias so pena 
|L67 de lhe ser demandado de furto, guardan- |L68 do se a ordenaçam do Outeiro 
da Ser[r]a.

P11 |L69 § Pena d’ arma
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P12 |L70 § E quanto a pena d’ arma he tal |L71 como ha da uilla de Sortelha. |L72 
Aqui se acabam os direitos |L73 particulares. E quanto mon- |L74 ta a portagem, he 
tall como a da cida- |L75 de da Guarda que esta em principio que |L76 se começa 
no capitollo que diz, prime- |L77 iramente, decraramos & poemos por |L78 ley. 
E asy, no priuillegio de nam pagar |L79 portagem como nas cousas depen- |L80 
dentes della. Dada em Sanctarem, ao

[F. 10v A]

|L81 primeiro dia de iunho, anno de miil |L82 & quinhentos & dez. E uai hum 
delles |L83 escrito com a soescricam de Fernan de |L84 Pina, em XIII folhas menos 
hũa |L85 regra. E o outro em outras XIII folhas |L86 menos VI regras.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Belmonte

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom |L5 
Sancho primeiro, rey que os direitos |L6 reaes se recade na forma seguinte.

P04 |L7 § Colheita

P05 |L8 Auemos d’ auer da dicta uilla |L9 & conçelho em cada hum anno |L10 
quinhentos & quatro reaes de colheita & ian- |L11 tar como atee qui se pagou.

P06 |L12 § Maninhos

P07 |L13 Os maninhos sam nossos re- |L14 cadados pollo alcaide-moor |L15 da dicta 
uilla daquellas terras que se |L16 nouamente ronpem & lauram, contan- |L17 to 
que nam tenham erdeiros nem seiam de |L18 igreias. § E pagaram de noue, hum 
do pam |L19 que laurarem & nam das outras sementes. |L20 A pena das armas he 
direito |L21 d’ alcaidaria & leuaram por ella |L22 somente duzentos reaes sem mais 
leua- |L23 rem sangue sobreolhos nem outra pe- |L24 na como se atee qui fazia. 
E mais le- |L25 uara as armas. § Porem, se os iuizes |L26 chegarem ao aroido, 
poderam tomar |L27 as armas & a pena sera sempre do al- |L28 caide. § E as 
dictas penas penas |L29 se nam leuaram quando algũas pessoas |L30 apunharem 
espada ou quallquer outra ar- |L31 ma sem atirar. § Nem pagaram a |L32 dicta pena 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira106

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

aquellas pesoas que sem pre- |L33 posito & em reixa noua tomarem paao |L34 ou 
pedra, posto que con ella façam mal.

P08 |L35 § E posto que de preposito tomem o |L36 dicto paao ou pedra se nam 
fezerem mal |L37 com elle, nam pagaram a dicta pena. |L38 § Nem a pagara moco 
de doze anos |L39 pera baixo nem molher de quallquer idade |L40 que seia. § Nem 
pagaram a dicta |L41 pena aquellas pesoas que, castigando

[F. 10v B]

|L42 sua molher & filhos & escrauos & cri- |L43 ados tirarem sangue. § Nem 
para a |L44 dicta pena quem, iugando punhadas |L45 sem armas tirarem sangue 
con bofetada |L46 ou punhada. § E as dictas penas |L47 & cada hũa dellas nam 
pagaram, isso |L48 mesmo, quaesquer pesoas que em defendi- |L49 mento de seu 
corpo ou por apartar & est- |L50 remar outras pesoas em aroido tira- |L51 rem 
armas, posto que con ellas tirem sang[u]e.

P09 |L52 § Uento

P10 |L53 § O gaado do uento |L54 he direito real & recadarsea pe- |L55 ra nos, 
segundo nossa ordenaçam com |L56 decraracam que a pesoa a cuio poder for |L57 
ter o dicto gaado perdido ho uaa escre- |L58 uer aa uilla com a pesoa que pera 
isso |L59 seraa hordenada a dez dias so[b] pena |L60 de lhe ser demandado de furto.

P11 |L61 § Tabaliaães

P12 |L62 He nossa a pensam dos tabali- |L63 ães que ha na dicta uilla. E |L64 paga 
cada hum, trezentos & uinte reaes.

P13 |L65 § Reg[u]engos

P14 |L66 E alem das dictas cousas & |L67 direitos sam tambem nossos os |L68 
reguengos & terras foreiras que sam |L69 d’ aredor da dicta uilla & termo as |L70 
quaes estam particularmente escritas |L71 & demarcadas no liuro dos propios |L72 
que estam nos contos da nossa cida- |L73 de da Guarda, segundo o quall pagaram, 
|L74 segundo se no dicto tonbo contem.

P15 |L75 § Montado
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P16 |L76 O montado he do concelho. |L77 E leuaram de cabeca de gaado |L78 uacum 
se ueerem ao dicto termo sem licença |L79 por cabeça de gaado uacum dez reaes 
por |L80 cabeça atee uinte cabeças. E dy pera |L81 cima em quallquer numero 
a uinte reaes por |L82 cabeça. § E do gaado meudo de XXX |L83 cabeças pera 
baixo nom pagaram nada. |L84 E dy pera cima pagaram a real por |L85 cabeça. E 
esto, andando todo o gaado |L86 dentro do termo &, sendo ho malham |L87 todo 
descuberto porque doutra ma- |L88 neira nam pagaram [ne]nhũa pena nem |L89 
coima.

[F. 11r A]

P17 |L90 § Eixecucam das Sentencas

P18 |L91 A dizima da eixecucam das sentenças |L92 se leuara na dicta uilla por |L93 
direito real da quall parte somente da sentença |L94 de que se fezer a eixecucam 
& mais nam. E a |L95 dicta dizima se leuara se iaa da tall sentença |L96 se nom 
leuou em nossa corte polla dada de- |L97 lla. E as sentenças que se ouuerem de 
dar |L98 a eixecuçam na dicta uilla seram entregues |L99 ao mordomo da uarra 
que sera emlei- |L100 to polla camara & aprouado pollo senhorio, |L101 & se nom 
for contente de hum apresentar- |L102 lhe am dous atee tres & mais nam dos 
|L103 quaaes podera escolhe[r] hum sem lhe da- |L104 rem mais outros. |L105 Aqui 
se acabam os direitos par- |L106 ticullares da dicta uilla. E |L107 quanto monta a 
portagem he tall co- |L108 mo ha da cidade da Guarda que se come- |L109 ca na 
capitollo que diz, primeiramente, de- |L110 craramos & asay no priuillegio de nam 
pa- |L111 gar portaiem como nas outras cousas |L112 dependentes della. § Dada 
em Santa- |L113 rem, primeiro dya de iunho, anno de mil |L114 & quinhentos & 
dez. E uai hum delles es- |L115 crito com a sobescriçam de Fernam de Pina, em 
|L116 XI folhas & VI regras & ho outro em |L117 outras tantas folhas [e] III regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Folgosinho

P02 |L2 Fora

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto o fo- |L4 ral dado por ell-rey Dom Denis 
|L5 que as rendas & direitos reaes se deuem d’ a- |L6 recadar na forma seguinte.

P04 |L7 § Colheita
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P05 |L8 Auemos d’ auer pollos mora- |L9 dores do dicto lugar em cada |L10 
hum anno tres miil & duzentos & quorenta |L11 reaes, conuem a saber: miil & 
oytocentos & quorenta |L12 pollas rendas & direitos reaes do dicto lu- |L13 gar 
que lhe foram arendadas pollos reis |L14 pasados. § E miil & quatrocentos que 
|L15 pagam no mes de mayo polla colheita. |L16 E os miil & oytocentos reaes 
pagaram |L17 os quarteiros § os quaes tres miil |L18 & duzentos & corenta reaes 
pagara o |L19 dicto concelho pollas rendas & direitos

[F. 11r B]

|L20 reaes porque lhe foram arendadas & |L21 uendidas § as quaes arecadaram 
|L22 pera sy como nos o mandariamos |L23 fazer per nossos officiaes. E pera 
com- |L24 primento da dicta soma quando a ella |L25 nom chegarem as dictas 
rendas reparti- |L26 ram per sy per todallas pesoas & beens |L27 que ouuerem no 
dicto conçelho pera |L28 a quall paga nam sera escusa nenhũa pe- |L29 soa por 
priuillegio que tenha. § E os |L30 direitos que auera o dicto conçelho sam |L31 
estes, conuem a saber: o montado do gaado de fora |L32 que uem paçer a seu 
termo sem uizin- |L33 hança ou licença do quall leuaram per auen- |L34 ça o que se 
com elles consertarem & dos |L35 que entrarem sem a dicta licença |L36 leuaram 
de gaado uacum, dez reaes |L37 & do gaado meudo, hum real, § a qual |L38 pena 
nam leuaram senam depois que ho |L39 gaado andar todo em seu termo & ti- |L40 
uer o malham descuberto.

P06 |L41 § Maninhos

P07 |L42 E os maninhos sam, isso me- |L43 smo, do conçelho dos quaes le- |L44 
uaram de quinze, hum do pam que se ne- |L45 lle laurar. E as terras dos dictos 
|L46 maninhos seram dadas em camara |L47 pollos officiaes pera isso ordenados.

P08 |L48 § P[e]na d’ arma

P09 |L49 E a pena d’ arma sera do dicto |L50 concelho polla quall leuaram |L51 
duzentos reaes & arma perdida, segundo |L52 nossa ordenaçam. § E, quanto monta 
|L53 a mais decraraçam da dicta pena, he tal |L54 como a da uilla de Sortelha que 
estaa |L55 a seis folhas.

P10 |L56 § Uento
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P11 |L57 Outrosy o gaado do uento |L58 he do dicto concelho & leuallo- |L59 am 
quando se perder segundo nossa |L60 ordenaçam com decraraçam que a pesoa 
a cuia |L61 maão for ter o dicto gaado ho uenha |L62 dizer ao escriuam pera isso 
ordenado |L63 so[b] pena de lhe ser demandado de furto. |L64 E a portagem da 
conpra & |L65 uenda arecadara ho conçe- |L66 lho pera sy.

[F. 11v A]

|L67 Aqui se acabam os direitos par- |L68 ticulares da dicta uilla. E, |L69 quanto 
m[o]nta a portagem, he tall co- |L70 mo ha da cidade da Guarda que esta |L71 em 
principio saluo que nam leuara ho capitollo |L72 da uizinhança. E en lugar dos 
capitollos dos |L73 priuilligiados leuara este que se segue, |L74 emtrando por parafo 
na fim do capitollo |L75 das pesoas eclesiasticas dizendo. § E |L76 asy, o seram os 
moradores & uizinhos |L77 da dicta uilla & termo no mesmo lugar |L78 de todo 
o dicto direito de portagem liure- |L79 mente. § E asy, seram peruilligiados |L80 
da dicta portagem na dicta uilla & ter- |L81 mo os lugares seguintes, conuem a 
saber: Couilhaam, |L82 § Pinhell, § Castel[o] Mendo, § Sor- |L83 telha, § Guarda, 
§ Euora, § O- |L84 demira, § Ualença, § Uiana, § Mon- |L85 çam, § Prado, § 
Crasto Leboreiro, |L86 § Mogadoiro, § Bragança, § Ui- |L87 llar Mayor, § Castel[o] 
Rodrigo, § Beia, |L88 § Monçaraz, § Moura, § Gaya, |L89 § Chaues, § Monforte 
de Ryo |L90 Liure, porquanto lhe foy dado per |L91 priuillegio de nam pagarem 
portagem |L92 ante da era de miil & trezentos & cin- |L93 coenta no quall tempo 
foy dado ho foral ao |L94 dicto lugar & uendidos ou dados todo- |L95 llos direitos 
reaes pollos dictos tres miil |L96 & duzentos & quorenta reaes. § E asy |L97 o 
seram quaes lugares que os se- |L98 melhantes priuillegio teuerem ante do |L99 
dicto tenpo. § Dada em Lixboa, aos |L100 XX dias de setenboro, anno de miil & 
|L101 quinhentos & doze. Uai escrito com ha |L102 soescriçam de Fernam de Pina, 
em XII fo- |L103 lhas & meya.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla d’ Aguiar

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom |L5 
Afomso, conde de Bollonha, que os |L6 direitos reaes se deuem d’ arecadar na 
forma seguinte



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira110

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P04 |L7 Auemos d’ auer |L8 do dicto concelho em cada hum

[F. 11v B]

|L9 anno aas terras delle dez mil & oytocen- |L10 tos reaes, conuem a saber: a 
primeira terra per o primeiro dia |L11 de setenboro & as outras duas pollos

P05 |L12 § Foro da terra

|L13 primeiros dias de ianeiro & de mayo, os |L14 quaaes dez miil & oytocentos 
reaes se mon- |L15 tam em trezentas liuras da moeda anti- |L16 ga porque foram 
dados ao dicto conçe- |L17 lho todollos direitos reaes, § saluo a pen-

P06 |L18 § Tabaliães

|L19 sam dos tabaliães que sam quatro pa- |L20 ga cada hum cento & oytenta 
reaes que se |L21 arecadaram pera nos. § E o dicto con- |L22 çelho auera estroutos 
direitos seguin-

P07 |L23 § Uento

|L24 tes conuem a saber: ho gaado do uento o quall anda- |L25 ra anno & dya em 
pregam se primeiro lhe |L26 nom sair dono. § E das sentenças que

P08 |L27 § Sentenças

|L28 se derem a eixecuçam leuaram o direito como |L29 atee ora leuaram, conuem 
a saber: a saber de quinze, hum. |L30 E isto de tanta parte quanta derem a eixe- 
|L31 cuçam se ia se nom uençeo polla dada em ou- |L32 tra parte. § E os maninhos 
sam do

P09 |L33 § Maninhos

|L34 conçelho & leuaram delle de dez, hum |L35 do que se nelles colhe os quaes se 
daram |L36 per sua ordenaçam, segundo ate qui fezerom.

P10 |L37 § Propiedades do concelho
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P11 |L38 § E das propiedades que o dicto conçelho |L39 tem, leuam a dinheiro, 
segundo se con- |L40 sertam com as pes[s]oas a que as dam. |L41 § E alem destes 
direitos ha hy hum re- |L42 guengo de Sam Ioham da Tarouca & a |L43 quintaam 
da Lizira que ora he de Dona Fe- |L44 lipa que pagam os direitos ao senhorio, |L45 
segundo seus aforamentos ou titollos.

P12 |L46 § Pena d’ arma

P13 |L47 A pena d’ arma sera, isso messmo, |L48 do dicto concelho a quall 
leuaram, |L49 segundo nossa ordenaçam, conuem a saber: duzetos |L50 reaes & 
arma perdida. E quanto a mais |L51 decraraçam da dicta arma, he tall como a |L52 
da uilla de Sortelha que esta [em] VI folhas.

P14 |L53 § Liberdade

P15 |L54 E porquanto pollo dicto foral |L55 lhe foy conçedido ao dicto con- |L56 
celho por priuillegio & liberdade de nom |L57 serem dados senam aos reis destes 
rei- |L58 nos & a seus filhos ou a quem o dicto con- |L59 celho demandase & 
requerese. Por- |L60 tanto, nos auemos, por bem, de lho a-

[F. 12r A]

|L61 ssy confirmar per este nosso foral pera senpre.

P16 |L62 § Reparticam do foro

P17 |L63 E quando os direitos |L64 acima conteudos nom soprirem |L65 aa dicta 
copia dos dictos dez miil & oy- |L66 tocentos reaes ho dicto conçelho lancara |L67 
finta antre sy per todollos beens & pro- |L68 piedades que ouuer no dicto concelho, 
|L69 a quall faram de sete em sete annos por se mais |L70 uerdadeiramente fazer. § 
E aueram, |L71 isso mesmo, pera a paga do dicto foro a |L72 portagem da compra 
& uenda a quall se |L73 arecada na maneira que se segue: |L74 aqui se acabam os 
direitos |L75 particulares. E qua[n]to a por- |L76 tagem, he tall como ha da cidade 
da |L77 Guarda que esta em principio & se come- |L78 ça no capitollo que diz: 
primeiramente, de- |L79 craramos, sa[l]uo que este lugar nam le- |L80 uara os dous 
capitollos, conuem a saber, da uizi- |L81 nhança & da liberdade de nam pagar por- 
|L82 tagem, saluo em lugar deste capitollo de li- |L83 berdade entrara per parafo 
na fim do |L84 capitollo das pes[s]oas eclesiasticas este capitollo. |L85 § E asy o 
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seram os moradores |L86 & uizinhos & da dicta uilla |L87 & termo no mesmo lugar 
de todo o di- |L88 to direito de portagem liuremente. § E |L89 asy seram liberdados 
da dicta portagem |L90 estes lugares, conuem a saber: Couilhaam, § Pinhel, |L91 
§ Sortelha, § a Guarda, § Euo- |L92 ra, § Uiana, § Ualença, § Mon- |L93 çam, 
§ Crastro Leboreiro, § Moga- |L94 douro, § Bragança. E, per o conseguin- |L95 
te, o sera qualquer outra uilla ou lugar |L96 que semelhante priuillegio teuer de 
nam |L97 pagar portagem, contanto que o tall pri- |L98 uilegio seia dado ante que 
os direitos |L99 reaes fossem dados ao dicto lugar polla |L100 contia & preco no 
comeco deste foral |L101 conteudo. O quall contrauto foi dado |L102 na era de miil 
& duzentos & sesenta & |L103 seis. E os priuillegios acima decrarados |L104 foram 
dados ante da dicta era. |L105 § E emtam escreueram os dous capitollos

[F. 12r B]

|L106 deradeiros, conuem a saber: e as pesoas, e quallquer |L107 pes[s]oa & em fim 
dira. Dada em |L108 Lixboa, a quatro de mayo, anno de |L109 miil & quinhentos & 
doz[e]. E uai o foral |L110 escrito com a sobescricam de Fernam de |L111 Pina, em 
XI folhas & meya & em XX |L112 regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Cerzedas

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto o |L4 foral dado per Dom Gill San- |L5 
cho, filho d’ el-rey Dom Sancho, que as |L6 rendas & direitos reaes se deuem d’ 
areca- |L7 dar na forma seguinte.

P04 |L8 Foy pollo dicto foral, primeira- |L9 mente reseruado pera o senhorio, |L10 
ha seista parte de toda a terra da dicta |L11 uilla & termo per bem do quall foy 
logo |L12 feita a repartiçam da dicta terra an- |L13 tre o senhorio e os moradores 
della com |L14 particullar decraraçam das terras & co- |L15 usas que a cada hũa 
ficaram, a quall |L16 repartiçam mandamos ora iustificar |L17 outra uez com o 
senhorio que ora he |L18 dos dictos direitos e com os morado- |L19 res & pouoo 
da dicta terra a quall re- |L20 partiçam com todas suas particulari- |L21 dades de 
nomes & confrontaçoões |L22 aqui mandamos poer neste nosso |L23 foral pera 
em todo tenpo se saber a |L24 parte do dicto seisto que he nosso per |L25 o dicto 
foral pertencente. E, per con- |L26 seguinte, nom se pode meter com as dictas |L27 
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nossas terras de seisto outras teras |L28 dos moradores do dicto conçelho & de |L29 
seus soçessores. E as propiedades & |L30 terras nossas do seisto sam as seguintes.

P05 |L31 Item, primeiramente, o casal de |L32 Mozinho. § Item a erdade dos |L33 
Bogios. § Item a erdade do Ual da Perei- |L34 ra que ora he casal. Item o casal 
|L35 da Fonte Longa que foy d’ Amtam Es- |L36 teuenz. § Item o casal da Lisga. 
§ Item |L37 o casall de Pousa Folhas. § Item o casal |L38 do Machial. § Item a 
erdade de Uall

[F. 12v A]

|L39 Bom. § Item hum cassal n’ Almaçeda. |L40 § Item o cassal das Rochas de 
Çima. |L41 § Item o Monte do Concelho. § Item |L42 § o casal do Copigall. § Item 
hũa er- |L43 § dade dos Peraaẽs. § Item o uall de |L44 Pero Ferrnandez. § Item 
a erdade do uall |L45 do Asno. § Item o uall de Esteuam |L46 Ioanis. § Item na 
erdade do uall |L47 de Ioham Paaez de seis quinhoões |L48 hum. § Item no uall do 
Grou hũa co- |L49 urela. § Item o casal do Pumar. |L50 § Item o casal do Sesmo. § 
Item o ca- |L51 sal da Grade. § Estas sam as uinhas |L52 & Cham da Uilla. § Item o 
Uall de Pero |L53 Babado foy uinha. § Item Uall Fermo- |L54 so foy uinha. § Item 
tres uinhas |L55 no Uall de Mapiche Uiuas. § Item a |L56 uinha do Paço. § Item 
o cham de Cami- |L57 nho da Fonte de Pay Diaz. § Item ho |L58 cham de Tras da 
Casa da Estalagem. |L59 § Item o cham da Coredoira. § Item o cham |L60 de tras 
da casa de Rodrigue Annes |L61 da Telha. § Item o cham da Ladeira |L62 de Sancta 
Margarida. § Item hũa coi- |L63 rella abaixo de Sancta Margarida. |L64 § Item 
outro cham caminho do ribei- |L65 ro. § Item outro cham na rua de Cima. |L66 § 
Item hũa coirella na Ladeira de San- |L67 cta Maria. § Item hum cham ao Can- 
|L68 panario com oliueiras. § Item detras |L69 da casa de Christouam Gonçalluez 
estaa hũa o- |L70 liueira. § Item dous pardieiros sob |L71 campanairo & detras hũa 
figueira |L72 do Negual. § Item hum cham Camin- |L73 ho da Fonte. § Item hum 
castanheiro |L74 em Paidiz.

P06 |L75 X Dominiuez? 45

P07 |L76 § Titollo das Erdades Nouas 46

45 - “X Dominiuez?” foi grafado por outra mão.
46 - Título no centro.
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P08 |L77 Item ho cham da Uaam. § Item |L78 toda ha Estabeira contra ho |L79 cham 
da Uaam. Item anbas as Ma- |L80 lhadas do Ceruo. § Item o uall da Lou- |L81 sa. 
§ Item a cernada de Ioham Lourenco. |L82 § Item a cernada de Goncallo Afomso. 
|L83 § Item a cernada de Llois Pirez. § Item

[F. 12v B]

|L84 a cernada de Rodrigo Afonso da Silueira. |L85 § Item a cernada que foy de 
Gonçallo Ferrnandez. |L86 § Item a cernada de Ioham Gonçalluez. § Item |L87 a 
cernada de Lopo Rodriguiz ao Marco. § Item |L88 ho Uall do Freixo. § Item a 
erdade das |L89 Bregias. § Item a cernada da Corega |L90 do Sintram. § Item o 
casal dos Pereiros. |L91 § Item a cernada de Uicente Pirez. |L92 § Item a cernada 
d’ Oraqua com hũa si- |L93 lha. § Item hũa cernada do Uall do |L94 Porco. § 
Item as cernadas de Ioaninho. |L95 § Item as cernadas da Uozalha. § Item |L96 
as Guaridas. § Item a Foz das Barocas. |L97 § Item ho Muro do Ual do Grou 
com sua |L98 erdade. § Item o Uall das Poças. § Item |L99 o Uall d’ Auelleira. § 
Item o casal das Tei- |L100 geiras. § Item a metade do casal |L101 em que morou 
Aluaro Annes. § Item a cer- |L102 nada que uem pera o Uall do Grou. |L103 § Item 
a cernada da de Bento. § Item a cer- |L104 nada de Fernam Rodriguiz aa Fonte 
d’ Alcoutim. |L105 § Item hũa courella nos Uillares. § Item |L106 hũa cernada em 
Uall Cabeiro. § Item |L107 outra em Uall de Meyos. § Item outra |L108 em Uall d’ 
Almalho. § Item o casal da |L109 Siluosa.

P09 |L110 § Titollo d’ Almaceda 47

P10 |L111 Item no loguo d’ Almacada |L112 ha fora ha da foz do Uall d’ Ei- |L113 ra 
pera cima. § Item no Uall da Fonte |L114 da foz d’ Aguilhada pera riba. § Item 
|L115 no Ameal de Fundo da Selhada pera |L116 riba. § Item no Emgreual o Uall d’ 
A- |L117 guoa. § Item outra erdade Antre-os- |L118 Breios. § Item outra herdade no 
Enger- |L119 uall ho Uall d’ Agroia. § Item o Carua- |L120 lhal do Corisco. § Item 
mais a erdade |L121 do Uall do Criado. § Item os Poeyros. |L122 Item Alcaria de 
Cabalhos de Rey. |L123 § Item outra no Uidigall.

P11 |L124 Titollo do que nom foy seisto 48

47 - Título no centro.
48 - Título no centro.
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P12 |L125 Item o casal do Pee da Sera. |L126 § Item o casal que foy de Rui 
Gonçalluez. |L127 § Item o casal de Rodrigo Rabello na ribei- |L128 ra das Çarzedas. 
§ Item ho casall do

[F. 13r A]

|L129 Monte da Cabaça. § Item a uinha de |L130 Costança Pirez. § Item ho casal 
em que |L131 mora Andre Uaz de Rodrigo Rabello. § Item |L132 a Meyra Coua. § 
Item hũa alcaria no |L133 Ualladar. § Item outra erdade na Silha |L134 do Carasco. 
§ Item outra erdade na Si- |L135 lha do Carasco. § Item a Malhada Uelha. |L136 § 
Item mais dixeram os hommes-boons |L137 que sam os maninhos & as aguoas 
|L138 das ribeiras & asy os montados tudo |L139 do senhorio.

P13 |L140 Titollo das erdades do Conçelho 49

P14 |L141 Item, primeiramente, o monte das |L142 Rochas de Cima. § Item n’ Alma- 
|L143 ceda o casal d’ Amtam Diaz. § Item o ca- |L144 sall de Ioham Esteuenz. § Item 
o casal |L145 de Uasco Rodriguez. § Item o casall de |L146 Antam Uaz. § Item o 
casall de Marti- |L147 nhenes. § Item o casal que foy de Uecente |L148 Gonçalluez. 
§ Item nas Rochas de Fundo o ca- |L149 sall que foy de Rodrigo Aluarez. § Item 
o ca- |L150 sall de Pay Gago. § Item o casal da Foz |L150 do Souto. § Item o casall 
da Cardosa. |L151 § Item o casal das Carnadas. § Item ho |L152 casall do Pee da 
Serra. § Item o casall de |L153 Rodrigo Aluarez. § Item o casal que foy de Rui |L154 
Gonçalluez. § Item o casall que foy de Ioham |L155 Gonçalluez de Margoeira. § 
Item o casal dos |L156 Galdiaaes. § Item o casal da molher |L157 de Uasco Martinz. 
§ Item o casall do Ual das |L158 Ramadas. § Item o casall da Fonte Lon- |L159 ga. 
§ Item o casall do Uall das Ouelhas. |L160 § Item o casall do Monte de Fernam 
Cal- |L161 uo. § Item o casal do Uall dos Pereiros. |L162 § Item o casall de Uasco 
Lourenço do |L163 Outeiro. § Item o casall de Lourenco |L164 Dominguiz. § Item o 
casal de Rodrigo Annes da Te- |L165 lha. § Item o casall das Uesadas. § Item |L166 

o casall do Uall das Foradas. § Item |L167 da Grade.

P15 |L168 Estes sam os Cassaaes Nouos 50

P16 |L169 Item o casal dos Uillares. |L170 Item ho casall da Bafareira.

49 - Título no centro.
50 - Título no centro.
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[F. 13r B]

|L171 § Item o casall de Ficalho. § Item o ca- |L172 sall do Salgueiral. § Item o 
casall do |L173 Souericho. § Item ho casall das Fera- |L174 rias. § Item o casall do 
Uall d’ Arada. |L175 § Item ho casall de Domingos Martinz. |L176 § Item ho casall 
do Uall dos Zebros. |L177 § Item ho casall das Teigueiras. |L178 § Item o casall de 
Ioham Mendes.

P17 |L179 Titollo das erdades Caluas 51

P18 |L180 Item, primeiramente, ha erda- |L181 de dos Uillares da Corea. |L182 § 
Item nos dictos Uillares a d’ Afomso |L183 Dominguez. § Item outra nos Uilla- 
|L184 res d’ Afomso Rodrigues. § Item ou- |L185 tra nos Uillares de Berardo. § 
Item |L186 outra nos Uillares de Uasco Esteuez. |L187 § Item outra nos Uillares 
d’ Afomso Do- |L188 minguez. § Item outra nos Uillares |L189 das Murteiras d’ 
Afomso Rodriguiz. § Item |L190 outra nos Uillares da Barbalada. |L191 § Item 
outra de Bertollameu Domi- |L192 guez. § Item outra herdade de |L193 Pedrairas. 
§ Item outra que se cha- |L194 ma do Uall dos Abegoões. § Item ou- |L195 tra 
erdade de Corea. § Item outra |L196 herdade de Uasco Afomso. § Item ou- |L197 
tra herdade das Murteiras. § Item |L198 outra herdade ha estrada. § Item |L199 outra 
na Azanboegueira.§ Item |L200 outra ao Poço do Seixo de Maria Dominguiz. 
|L201 § Item outra erdade d’ Afomso Martinz. |L202 § Item outra da foz de Sam 
dos de |L203 Pedre Annes. § Estes sam dos Uilla- |L204 res. § Item outra herdade 
do Azei- |L205 teiro. § Item nos Pereiros. § Item |L206 outra de Pedr[o] Aires, 
alfaiaite, aquem |L207 dos Pereiros. § Item outra de Diego |L208 Fernandez. § Item 
outra de Mend[ez] Aires. |L209 § Item outra no Carualhal de Afomso |L210 Annes. 
§ Item outra na Curugeyra d’ Ai- |L211 res Pires Pires. § Item outra da Afonso 
|L212 Dominguez na Lagoa. § Item outra |L213 da erança de Picamilho. § Item |L214 
outra d’ Afomso Rodriguiz com seus ereos.

[F. 13v A]

|L215 § Item outra erdade do Azeiteiro. |L216 § Item outra herdade do Pellado. |L217 
§ Item outra herdade no Uall da Raiz |L218 de Lopo Uaz. § Item outra herdade 
no |L219 Uall dos Mocos da Uasco Afomso & dos |L220 Bencudos. § Item outra 
herdade de Camo- |L221 ees com as naues & fozes. § Item ou- |L222 tra herdade 

51 - Título no centro
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nas naues de Rodrigo |L223 Annes Uaqueiro. § Item outra her- |L224 dade nos 
Marmelleiros de Lopo Uaz & |L225 seus ereos. § Item outra nos dictos |L226 
Marmelleiros de Pero de Tomar. |L227 § Item outra herdade nos Marmellei- |L228 
ros de Lopo Uaaz com seus hereos. |L229 § Item outra herdade no mesmo lu- 
|L230 gar de Lopo Uaaz & seus ereos. |L231 § Item outra na de cima de Gonçalo 
Ferrnandez. |L232 § Item outra na Rapoulla de Uasco |L233 Esteuez. § Item outra 
no Uall das Al- |L234 moinhas. § Item o uall de dos Men- |L235 dez. § Item outra 
erdade no Uall |L236 de Diego Esparo da Afomso Domingez |L237 com seus ereos. 
§ Item outra erdade |L238 de cima do Semilho de Bertollameu |L239 Domingez 
con seus ereeos. § Item |L240 outra no Semilho da Afomso Rodriguiz. |L241 § Item 
outra no Semilho de Corea. |L242 § Item outra no dicto Semilho de Março |L243 
que he de Pero Gonçalluez. § Item outra Azi- |L244 nheira de Corea no Semilho. 
§ Item |L245 outra de Lopo Uaaz no Semilho. |L246 § Item outra no Semilho d’ 
Afomso Ro- |L247 drigues. § Item outra de Ioham Afomso |L248 no Semilho. 
§ Item outra no ual do Ra- |L249 mainho de Uasco Afomso. § Item outra |L250 
erdade em Uall Salgueiro de Pica- |L251 milho.§ Item outra herdade nos |L252 
Guarlhadinhos. § Item outra aa |L253 foz dos Garlhadinhos de Goncallo |L254 
Afomso. § Item outra erdade de |L255 Goncallo Afomso ao Pereiro. § Item |L256 
outra no Pereiro de Nuno Gonçalluez. |L257 § Item outra erdade nas Borachei- 
|L258 ras de Bertolameu Dominguez.

[F. 13v B]

|L259 § Item outra herdade nas Barocas de |L260 Uasco Afomso. § Item outra 
herdade |L261 no dicto loguo de Uasco Afomso. § Item |L262 outra erdade nas 
Galhas de Ana Pirez. |L263 § Item outra herdade nas Lameiras Fun- |L264 deiras. § 
Item outra no dicto logo do A- |L265 zeiteiro. § Item outra em cima de Ber- |L266 
tollameu Dominguez.§ Item outra her- |L267 dade no Uall d’ Agrua. § Item outra 
|L268 herdade no Uall do Grou de Rodrigo Annes. |L269 § Item ho Uall de Pero 
Trigo da Afomso |L270 Dominguez. § Item outra herdade |L271 no Uall da Salla 
de Fernam Uicente. |L272 § Item outra herdade no dicto loguo de |L273 [Nu]no 
Goncalluez. § Item outra herdade no |L274 Uall de Ioham Coudo de Bertollameu 
|L275 Dominguez. § Item outra herdade nos |L276 Cafurdaaes. § Item outra herdade 
no |L277 Uall da Pereira de Lois Pirez. § Item |L278 outra herdade de Goncallo 
Andre de |L279 Luis Pirez. § Item outra herdade na |L280 Panasqueira d’ Afomso 
Annes. § Item |L281 outra herdade no Baracall d’ Ana Pirez. |L282 § Item outra 
herdade no Uall da Caraca. |L283 § Item ho Uall do Grou de Rodrigo Annes. |L284 
§ Item ho Uall de Maria Dona de Lopo |L285 Uaaz. § Item ha erdade de Sanctilla- 
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|L286 fomso de Uasco Afom[so]. § Item as erda- |L287 des da de Martim Branco 
de Uasco Ruiz.

P19 |L288 E posto que em algum tenpo os se- |L289 nhorios pasados dos dictos |L290 
direitos reaes quisesem custumar ou le- |L291 uar ho seisto das moendas & enien- 
|L292 hos das aguoas das ribeiras da |L293 dicta terra como leuauam das erda- |L294 
des & propiedades da terra. Nos nem os |L295 dictos senhorios nom leuaremos 
porem, |L296 daqui em diante, nem outro em nosso |L297 nome das dictas aguoas 
& moendas |L298 o dicto seisto nem outro direito, § saluo |L299 o moinho de Uasco 
Fernandez na Ribeira de |L300 Mageiia. § E outro n’ Almaceda |L301 de Ioham 
Lourenco. § E outro nas |L302 Rochas de Cima de Ioham Firnandez & de

[F. 14r A]

|L303 seus irmaãos, os quaaes somente |L304 ficaram isentamente em repartiçam 
|L305 com os direitos reaes quando se fez a ieral |L306 repartiçam do dicto seisto 
& de toda |L307 a terra. E asy mandamos que se cumpram |L308 pera sempre con 
todallas outras deste foral. |L309 E posto que atras |L310 diga que he nossa a terra 
do Cham |L311 da Uaam os herdeiros della estam ora |L312 porem, em posse per 
sentença da nossa ro- |L313 laçam na quall seiam manteudos.

P20 |L314 § Maninhos

P21 |L315 Os maninhos sam nossos & |L316 nom ronpera nimguem terra |L317 noua 
sem primeiro auirem com as pe- |L318 soas que os dictos direitos de nos teue- 
|L319 rem ou com os officiaes dos dictos direitos |L320 os quaes maninhos, a nos, 
pertençem |L321 E ficaram quando se fez a dicta reparti- |L322 çam do dicto seisto.

P22 |L323 § Montados

P23 |L324 E, per o consegimte, na dicta ma- |L325 neira nos ficaram os monta- |L326 
dos dos gaados que de fora do termo |L327 uierem pastar ou montar, dos quaes 
|L328 entrando sem liçença ou uizinhança nom |L329 se podera leuar de coima mais 
que atee |L330 dez reaes por cabeça maior. E do gado |L331 meudo hum real a quall 
pena & coima |L332 se nom leuara, saluo des que o malham |L333 for todo cuberto 
& o gaado andar todo |L334 dentro no dicto termo. E isto se guar- |L335 dara em os 
lugares com que nom teuerem |L336 irmindade ou antiga uizinhança de |L337 per 
outra maneira se leuar. § E per |L338 este respeito, nom podera ninguem de fora 
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|L339 do dicto termo tomar silhas pera col- |L340 meas sem liçen[ç]a ou concerto 
de nossos |L341 officiaes. E fazendose se leuara de |L342 cada colmea quatro reaes 
por colmea |L343 & mais nam.

P24 |L344 § Tabaliães

P25 |L345 Pagara cada hum dos dous |L346 tabaliães que ha na dicta uil- |L347 la de 
pensam em cada hum anno, cento |L348 & oytenta reaes.

P26 |L349 § Colheita

P27 |L350 Outrosy se pagara na dicta

[F. 14r B]

|L351 uilla hũa colheita por tributo real, |L352 conuem a saber: de cada morador que 
uiue por sy |L353 em casa asy na uilla como no termo |L354 della, dous alqueires 
de pam, conuem a saber: hum |L355 de triguo & outro de çenteo & hum |L356 real 
de seiis ceptiis ho reall. |L357 E, porquanto pollos nossos de- |L358 senbargadores, 
iuizes dos

P28 |L359 § Determinacoões

|L360 foraaes foram determinadas certas |L361 cousas antre Francisco da Silueira 
& o pouo. |L362 Coudel-moor que ora de nos tem a |L363 dicta terra & o pouoo 
portanto, ou- |L364 uemos por bem de as mandar poer |L365 em este foral as quaes 
queremos que |L366 se guardem como as outras cousas |L367 della, conuem a saber, 
que as dizimas das sentencas con- |L368 denatorias se nam leuaram mais na |L369 
dicta terra per nos nem per nhũa pesoa |L370 a que a tenhamos dada ou os direitos 
|L371 della. § E leuar se a somente a di- |L372 zima da eixeçuçam das sentenças 
quan- |L373 do se derem a eixecuçam. E de tanta par- |L374 te somente leuara a 
dizima de canta |L375 se fezer a eixecuçam posto que a sentença de |L376 moor 
contia seia. A quall se nom le- |L377 uara se polla dada da sentença se leuou |L378 
em outra parte. § E asy nom toma- |L379 ra aos moradores da dicta terra suas |L380 
casa d’ apousentadarya pera os seus |L381 ne[m] pera outras pesoas. § Nem, iso 
|L382 mesmo, lhe tomara roupa [ne]nhũa pera |L383 [ne]nhũa apousentarya, saluo 
quando |L384 nouamente de fora uier a dicta terra. |L385 Auera a dicta apousentaria 
pollos |L386 officiaes della por hum mes & mais nam.
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P29 |L387 § Uento

P30 |L388 O gaado do uento |L389 se recadara per nossa orde- |L390 naçam com 
decraraçam que a pesoa |L391 a cuia maão for ter o dicto gaado |L392 ho uenha 
dizer ao escriuam pera |L393 iso hordenado so[b] pena de lhe ser de- |L394 mandado 
de furto.

P31 |L395 § Pena d’ arma

P32 |L396 A pena d’ arma se leuara per |L397 nossa ordenaçam, conuem a saber: 
duzentos

[F. 14v A]

|L398 reaes & arma perdida. Com estas de- |L399 craraçoões, conuem a saber, que 
a dicta pena se nam |L400 leuara quando algũas pesoas ap- |L401 unharem espada 
ou quallquer outra ar- |L402 ma sem atirar. § Nem pagaram |L403 a dicta pena 
aquellas pesoas que sem |L404 preposito & em reixa noua tomarem |L405 paao ou 
pedra posto que con elle façam |L406 mall. § E posto que de preposito |L407 tomem 
ho dicto paao ou pedra se nom |L408 fezerem mal com elle, nam pagaram |L409 a 
dicta pena. § Nem a pagara mo- |L410 co de quinze annos pera baixo nem |L411 
molher de quallquer idade. § Nem pa- |L412 garam a dicta pena aquellas pesoas 
|L413 que, castigando sua molher & filhos |L414 & escrauos tirarem sangue. § Nem 
|L415 pagaram a dicta pena quem, iugando |L416 punhada sem armas tirar sangue 
|L417 com bofetada ou punhada. § E as |L418 dictas penas nem & cada hũa dellas 
nam |L419 pagaram, isso mesmo, quaesquer pesoas |L420 que em defendimento de 
seu corpo ou |L421 por apartar & estremar outras peso- |L422 as em aroido tirarem 
armas, posto |L423 que con ellas tirem sangue. § Nem |L424 escrauo de quallquer 
idade que con pao |L425 ou pedra tirar sangue. |L426 Aqui se acabam os direitos |L427 
particulares. E quanto mon- |L428 ta a portagem he tall como a da ci- |L429 dade da 
Guarda, saluo que este nom tem |L430 o capitollo da uizinhança nem o capitollo 
da liber- |L431 dade da portagem he em lugar do capitollo |L432 da liberdade 
emtrara este em parafo |L433 na fim do capitollo das pesoas eclesiasticas |L434 & 
dira. § E asy sam liberdados da |L435 dicta portagem per priuilegio que tem |L436 
as cidades & uillas & lugares de no- |L437 ssos reinos que se seguem, conuem a 
saber: a cidade |L438 de Lixboa, § e a Gaya do Porto, § Po- |L439 uoa de Uarzim, 
§ Guimaraães, |L440 § Braga, § Barcellos, § Prado |L441 § Ponte de Lima, § Uiana 
de Lima,
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|L442 § Caminha, § Uilla Noua de Cer- |L443 ueira,§ Ualença, § Monçam, |L444 § 
Castro Leboreiro, § Miranda, |L445 § Bragança, § Freixo, § Azinho- |L446 zo, § 
Mogadoiro, § Anciaães, § Chaues |L447 § Monforte de Ryo Liure, § Montalegre, 
§ Crasto Uicente, |L448 § Uila Real, § a cidade da Guar- |L449 da, § Iormello, § 
Pinhel, § Cas- |L450 tell[o] Rodrigo, § Almeida, § Castello |L451 Mendo, § Uillar 
Mayor, § Sabu- |L452 gall, § Sortelha, § Couilhaam, |L453 § Monsanto, § Portalegre, 
§ Mar- |L454 uam, § Aronches, § Canpo Maior |L455 § Fronteira, § Monforte, § 
Uilla |L456 Uicosa, § Oliuença, § Eluas, |L457 § a cidade d’ Euora, § Montemoor- 
|L458 ho-Nouo, § Lauar, § Moncaraz, |L459 § Beia, § Moura, § Noudar, |L460 § 
Almodouuar, § Odemira, |L461 § os moradores no Castello de Cezim- |L462 bra. 
§ E asy seram liberdados da |L463 dicta portagem quaaesquer luga- |L464 res ou 
pesoas que nossos priuille- |L465 gios teuerem & mostrarem ou o terla- |L466 do em 
prubica forma alem dos a- |L467 cima contheudos. § E acabado |L468 este capitollo 
escreueram os dous deradei- |L469 ros, conuem a saber: e as pesoas dos dictos 
luga- |L470 res, e o outro, e quallquer pesoa, e |L471 emfim. Dada em Lixboa, ao 
primeiro |L472 dya d’ agosto, era de miil & quinhen- |L473 tos & doze. E uai hum 
delles escrito |L474 com a sobescricam de Fernam de Pina, |L475 em XVII folhas 
& meya & em XII |L476 regras. E o outro em outras tantas folhas |L477 & XVIII 
regras.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da Uilla de Trancosso

P02 |L2 Foral

P03 |L3 Dom Manuell & cetera uisto |L4 o forall dado por el-rey Dom |L5 Afomso 
terceiro que as rendas & diireitos |L6 reaes se deuem d’ arecadar na forma seginte.

P04 |L7 Primeiremente, se paga na |L8 dicta uilla por trebuto real,

P05 |L9 § Colheita

[F. 15r A]

|L10 cinco miil & qurenta reaes pollas |L11 cento & corenta liuras antiguas |L12 que 
se na dicta uilla atee ora pagou |L13 de colheita pera a paga da quall nom se- |L14 
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ram escusas [ne]nhũas pesoas posto que |L15 eclesiasticas seiam pollos beens que 
na |L16 dicta uilla & termo teuerem.

P06 |L17 § Colheres

P07 |L18 As colheres que se, antigamen- |L19 te, pagauam na dicta uilla pos- |L20 to 
que ora se leixarem de pagar depo- |L21 is que se iulgou & tirou a pasagem. |L22 
Auemos, por bem, que se nom leue co- |L23 mo dantes se leuaua somente paga- 
|L24 ra a dicta uilla por ella pera as pesoas |L25 que ouuerem a dicta portagem 
della |L26 cento & uinte reaes as quaes ochauas |L27 ou colheres se nam use mais. 
E a dicta |L28 uilla pag[u]e em cada hum anno os dictos |L29 cento & uinte reaes 
por liberdade da |L30 dicta uilla os quaes se tiraram quando |L31 se tirar a paga 
pera a colheita.

P08 |L32 § Tabaliães

P09 |L33 E sam nossos os tabaliães |L34 da dicta uilla que sam ora |L35 sete paga 
cada hum, quinhentos & |L36 quoremta reaes.

P10 |L37 § Uento

P11 |L38 O gaado do uento he nosso |L39 & segundo ordenacam se are- |L40 cadara 
com decraraçam que se fara |L41 cad’ ano dous outeiros por dya de |L42 Sam 
Miguel de mayo, hum. E outro |L43 por Sam Miguel de setenboro. § E o |L44 
criador ou a pesoa em cuio poder |L45 for ter o dicto gaado se o nom uier escre- 
|L46 uer a oyto dias ao escriuam a que perten- |L47 cer ser lhe ha demandado de 
furto.

P12 |L48 § Montado

P13 |L49 Do montado dos gaados |L50 que uem montar a dicta uil- |L51 la & termo 
doutros lugares de fora |L52 delles he a renda repartida per tercos |L53 & as duas 
duas partes della he nossa |L54 & anda com alcaidarya da uilla & a ou- |L55 tra he 
do conçelho & camara da dicta |L56 uilla. E leuaram do gaado que |L57 uier pastar 
sem liçença do uacum
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|L58 por cabeça, oyto reaes. E do meudo, hum |L59 real, § a quall coima se nam 
leuara |L60 senam depois que o gado andar to- |L61 do dentro do dicto termo, 
sendo o ma- |L62 lham cuberto do dicto gaado em outra |L63 maneira nam.

P14 |L64 § Maninhos

P15 |L65 Os maninhos sam, isentamen- |L66 te, do concelho como cousa |L67 sua 
propia sem nos auermos hy |L68 [ne]nhum dicto como direito real, somente |L69 o 
terco pera os muros como de ren- |L70 das propias do concelho.

P16 |L71 § Pena d’ arma

P17 |L72 As armas em uotas sam |L73 do concelho & per conseguin- |L74 te dos 
iuizes que em cada hum anno hy |L75 forem a pena das quaes leuaram |L76 per 
nossa hordenança, conuem a saber: duzentos |L77 reaes & mais arma perdida & 
nam em |L78 outra maneira. § Porem, se o m- |L79 eirinho da nossa coreicam da 
comar- |L80 ca se hy asertar ao tenpo dos malle- |L81 ficios & ante dos tres dyas 
serem |L82 pasados depois do malleficio as |L83 demandar primeiro que os iuizes 
|L84 seram de quem primeiro demandar, |L85 com estas decraraçoões. E quanto |L86 
a mais decraracam da dicta pena he |L87 tall como a da uilla de Sortelha que |L88 
esta [em] 3 fo 52 folhas.

P18 |L89 § Liberdade

P19 |L90 E, porquanto no dicto foral |L91 dado a dicta uilla he posto |L92 por 
priuilegio & liberdade espicial |L93 que nunca seia dada nem tirada da |L94 nossa 
coroa do reino. A nos praz |L95 de o asy aprouar & confirmar pera |L96 senpre sem 
mais outra confirmaçam |L97 auerem pera isso nunca mester. |L98 Aqui se acabam 
os direitos |L99 particullares. E quanto |L100 monta a portagem, he tall como |L101 
a da cidade da Guarda que se comeca |L102 no capitollo que diz: primeramente, 
de- |L103 craramos atee o cabo somente nom |L104 leuara o capitollo da uizinhança

52 - As letras “3 fo” foram grafadas posteriormente.
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|L105 porque ho lugar nom he priuiligia- |L106 do. Dada em Santarem, ao prim- |L107 
eiro dya de iunho, anno de miil & |L108 quinhentos & dez. E uai huum del- |L109 
les escrito em XII folhas menos |L110 VI regras. E o outro em XII folhas |L111 & 
meya com a sobescriçam de Fernam de Pina. 53

P01 |L1 [Rubrica] Foral dado a uilla de Seya

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto |L4 o foral dado per el-rey Dom |L5 
Afomso Anriquez, primeiro rey, sendo |L6 Infante que as rendas & direitos |L7 
reaes se deuem d’ arecadar na forma seguinte.

P04 |L8 Posto que no dicto |L9 foral muitos direitos & cousas |L10 fosem atrebuidas 
a coroa real na |L11 dicta uilla. Nos estamos em posse |L12 somente de auermos & 
se recadarem |L13 pera nos as cousas seguintes, conuem a saber: a-

P05 |L14 § Iugada

|L15 uemos d’ auer de toda pesoa nom pri- |L16 uilligiada que laurar com iunta de 
|L17 bois no lemite & aro da dicta uilla, |L18 segundo esta hy demarcado no no- 
|L19 sso tonbo hum moyo de pam da me- |L20 dida antiga que fazem destes al- |L21 
queires d’ agora, dezaseis alquei- |L22 res, leuando ho alqueire d’ agora, |L23 por 
quatro dos antigos. E per esta |L24 conta hera o moyo antiguo de se- |L25 senta 
& quatro alqueires pequenos |L26 como agora he dos grandes d’ ago- |L27 ra. E o 
dicto moyo que asy se paga |L28 de dezaseis alqueires ha de ser o quarto |L29 dele 
de trigo & o outro quarto de centeo, |L30 e os outros dous quartos de milho. |L31 § 
Do quall foro & trebuto sam escusos |L32 os creligos & caualeiros ou quaesquer 
|L33 pesoas que teuerem cauallo de cella re- |L34 cebondo. E, se lhe morer o tall 
caualo, |L35 sera escuso do dicto foro dy a hum anno |L36 & mais nam pera poder 
auer outro. |L37 § E na dicta maneira se pagara do |L38 uinho & linho que se colhe 
no dicto lemi- |L39 te & terra per todallas pesoas que pa-

53 - A sílaba “na” foi grafada na margem direita.
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|L40 gam a dicta iugada de pam. Pagaram |L41 o dizimo do dicto uinho & linho 
na |L42 maneira & forma que atee qui sem- |L43 pre pagaram. § E seram escusos 
da |L44 dicta iugada as pesoas que com enxa- |L45 da semearem pam ou com bois 
alheos |L46 atee duas ieiras posto que nam tenham cauallos.

P06 |L47 § Regengos

P07 |L48 Item he nosso |L49 o reguenguo que chamam pa- |L50 sarela no termo da 
dicta uilla no quall |L51 paga toda pesoa que nelle laura sem eicei- |L52 cam de 
[ne]nhum priuilegio nem liberdade. O |L53 dicto moyo de desaseis alqueires na 
|L54 maneira que pagam os dictos iuga- |L55 deiros acima conteudos ora laurem 
|L56 pouco ora muito, saluo algũas peso- |L57 as de fora do dicto reguengo que por 
hi 54 |L58 quererem laurar pouca cousa fazem |L59 auença com o nosso almoxarife.

P08 |L60 § Lageas

P09 |L61 Temos mais no dicto termo |L62 honde chamam as Lageas ou- |L63 tro 
regengo & terra em que pagam |L64 todas as pesoas que nelle lauram do |L65 
oyto, hum. E outros foros de trigo & |L66 carne & outras cousas, segundo esta 
|L67 decrarado no tonbo & foral dos direitos |L68 reaes da dicta uilla § no quall 
ton- |L69 bo, isso mesmo, esta a quintam da Folha-

P10 |L70 § Folhadosa

|L71 dosa & outras terras casaaes & erda- |L72 des que per desuairadas maneiras 
pa- |L73 gam foros & trebutos a nos & a coroa |L74 reall, segundo o quall tonbo 
mandamos |L75 que se page daqui em diante sem ne- |L76 nhũa emnouaçam nem 
contradiçam.

P11 |L77 § Mordomado

P12 |L78 Item se recada na dicta uilla |L79 & termo por direito real a dizima |L80 da 
eixecuçam das sentenças de que se hy |L81 fezer a eixecuçam, salluo se se pagou 
a |L82 dicta dizima da eixecuçam em outra |L83 parte polla dada della. § E de tanta 

54 - A sílaba “hi” foi grafada na margem direita.
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|L84 parte se leuara a dicta dizima de quan- |L85 ta somente se fezer a eixecuçam 
posto |L86 que de mor cantidade seia a dicta sentença.

P13 |L87 § Acougaiem

P14 |L88 Item 55 auemos d’ auer polla

[F. 16r A]

|L89 acougaiem & brancaiem que se soya de |L90 pagar na dicta uilla pollas cabecas 
do |L91 gaado que se nella matauam. Agora, so- |L92 mente, pagaram cento & 
oytenta reaes |L93 cad’ ano a custa do carniceiro que matar |L94 a dicta carne.

P15 |L95 § Rellego

P16 |L96 Item o relego do uinho dos |L97 nossos foros se a de uender a- |L98 
tauernado no mes de ianeiro & outro |L99 uinho nam no quall mes nom podera 
nin- |L100 guem uender sem licença de nosso |L101 mordomo ou relengueiro. E, 
uenden- |L102 do sem sua licença, pagaram de cada |L103 carga seu almude polla 
primeira uez. |L104 E polla segunda perderam ho dicto ui- |L105 nho pera o rellego 
§ no qual re- |L106 leguo se nom metera outro uinho nem |L107 uendera senam o 
que se ouuer dos dictos |L108 nossos reguenguos. E se for tan pou- |L109 co que 
nam dure a uenda delle todo o |L110 dicto mes tanto que se acabar de uen- |L111 
der nom aia hy mais relleguo. § E |L112 tanto que se nom uenda no dicto mes do 
|L113 relleguo, nom se uendera mais nos outros |L114 meses seguintes atauernado 
na dicta |L115 uilla nem nos outros lugares do termo |L116 se nelles ouuer rellego. 
§ E pera iu- |L117 stificaçam do que dicto he, os officiaes da |L118 dicta uilla seram 
dilligentes tanto que |L119 o uinho for recolhido na [a]dega do dicto |L120 relleguo 
irem uer com os officiaes |L121 a que pertençer & saberem o uinho que |L122 esta 
na dicta adega & em que uasilhas |L123 & quanto & de que sorte & pera depois 
nam |L124 poderem meter outro.

P17 |L125 § Colheita

P18 |L126 Item auemos d’ auer pollos |L127 moradores da dicta uilla & ter- |L128 mo 
em cada hum anno de colheita, dous |L129 miil & duzentos & oytenta reaes com 

55 - O “I” capital está desenhado na horizontal.
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as |L130 liuras da quall paga nam seram escusas |L131 [ne]nhũas pesoas que beens 
de raiz hy te- |L132 uerem posto que priuilligiados nem cre- |L133 liguos seiam. 
Nem o seram as igreias |L134 dos beens que teuerem & ouueram

[F. 16r B]

|L135 de cento annos a esta parte ou de quall |L136 outro tenpo atras que se prouar 
per es- |L137 critura que ouuerom ao tempo que |L138 a dicta colheita seia pagaua.

P19 |L139 § Maninhos

P20 |L140 Item os maninhos da dicta |L141 uilla & termo sam nossos & |L142 sam 
dados pollo nosso almoxarife |L143 per aquelles precos & foros que se com as |L144 
partes conçertam aos quaes ficam |L145 as cousas que asy tomam com seu foro 
|L146 pera senpre suas como patermoniaes.

P21 |L147 § Montados

P22 |L148 Item os montados sam, isso |L149 messmo, nossos & andam em a- |L150 
rendamento com os montados da |L151 sera da estrella em cuio termo cae |L152 
parte do montado da dicta serra. E, |L153 portanto da dicta uilla & termo |L154 nom 
pagam o dicto montado da serra.

P23 |L155 § Tabaliães

P24 |L156 Item na dicta uilla & sua co- |L157 marca ha onze tabaliães |L158 paga 
cada hum quatrocentos & oyten- |L159 ta reaes os quaes seruem em outras |L160 
iurdicoões.

P25 |L161 § Citacoões

P26 |L162 Item de toda pesoa citada |L163 que nam parecer em iuizo le- |L164 ua o 
nosso almoxarife sete reaes. E o |L165 porteiro alem diso leua XI ceptis.

P27 |L166 § Uento

P28 |L167 O gaado do uento he nosso, |L168 s[e]gundo a ordenacam & far |L169 se 
a mesta que chamam outeiro hũa |L170 uez no anno per dya de Santiaguo na |L171 
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serra. E as pesoas a cuia mão for ter |L172 o dicto gaado ho ira escreuer & mani- 
|L173 festar ao dicto tenpo so[b] pena de lhe ser |L174 demandado de furto.

P29 |L175 § Pena d’ arma

P30 |L176 A pena d’ arma he tal como |L177 a da uilla de Sortelha que |L178 esta VI 
folhas. |L179 Aqui se acabam os direitos |L180 particullares. E quanto mon- |L181 ta 
a portagem, he tall como a da cida- |L182 de da Guarda que esta em pricipio que 
|L183 se começa no capitollo que diz: primei- |L184 ramente decraramos atee o cabo 
somen-

[F. 16v A]

|L185 te nom leuara ho capitollo da uizin- |L186 hança. Dada em a nossa uilla |L187 
de Sanctarem, ao primeiro dya de iunho, |L188 anno de miil & quinhentos & dez. 
E |L189 uay escrito com a sobescricam de Fernam de |L190 Pina hum delles em 
XIIII folhas e o |L191 outro em XIII folhas & menos IX |L192 regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a Sam Ioham da Pesqueira

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera uisto |L3 ho foral dado per el-rey Dom |L4 
Afomso Anriquez, sendo Infante que |L5 as rendas & direitos se arecadam na |L6 
forma seguinte.

P03 |L7 § Foro das pesoas

P04 |L8 Toda pesoa que teuer cassa |L9 na dicta uilla & termo ou |L10 fazenda 
pagara por direito reall em |L11 cada hum anno, hum alqueire de ceuada |L12 ou 
de centeo & outro alqueire de ui- |L13 nho per esta medida corente, posto |L14 que 
pollo dicto foral por respeito dos |L15 dictos alqueires se mandase pagar |L16 hum 
almude por cada hum.

P05 |L17 § Fora da terra

P06 |L18 E pagara mais cada hũa das |L19 das dictas pesoas pollos do- |L20 us paães 
que se pollo dicto foral man- |L21 daua pagar, conuem a saber: hum de triguo & 
outro |L22 de centeo, quatro reaes em cada hum anno. |L23 Ou pagaram os dictos 
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dous paães, |L24 em pam de quallquer sorte, que o cozerem |L25 pera sua casa. E 
seram de tall canti- |L26 dade que quinze delle posam fa- |L27 zer hum alqueire do 
dicto pam. E o |L28 dicto conçelho sera obrigado de dar |L29 sacador & tirador do 
dicto trebuto. |L30 Ou daram mais miil & seiscentos reaes |L31 em cada hum anno 
ao senhorio por nom |L32 poer o dicto mordomo & sacador quall |L33 das dictas 
cousas ante o dicto conce- |L34 lho quiser. Porem, quando o dicto |L35 sacador for 
posto pollo dicto conce- |L36 lho, nom sera o sacador obrigado a pa- |L37 gar de 
sua casa as pagas & paradas |L38 daquellas pesoas que nom forem achadas

[F. 16v B]

|L39 na dicta terra & termo, no quall casso |L40 o dicto conçelho tomara a terra & 
pro- |L41 piedade a que se asy nom achar dono & |L42 ha repartira per aquellas 
pesoas a que |L43 todos bem pareçer. E pagaram o dicto |L44 foro & tributo pellas 
dictas terras que |L45 asy daram a que se nom achar dono sem |L46 o dicto sacador 
ou mordomo ficar mais |L47 obrigado a dicta paga como dicto he.

P07 |L48 § Orfaãos

P08 |L49 § E o direito sobredicto do dicto pam |L50 & dinheiro nam pagaram 
mocos orfonos |L51 nem solteiros, posto que tenham fazenda. |L52 § E os uiuuos 
& uiuuas pagaram |L53 se teuerem fazenda.

P09 |L54 § Dizimo do pam

P10 |L55 E auemos mais d’ auer como |L56 direito real o dizimo do pam & li- |L57 
nho & cousas que Deus der nas uarzias |L58 de Freixil ao longo do Doiro como 
ter- |L59 ra que senpre foy & he nossa foreira. O qual |L60 dizimo se pagara depois 
de tirado o |L61 dizimo pera Deus o qual direito se le- |L62 uara per aquellas 
marcas & confronta- |L63 coões. E naquella maneira que se senpre |L64 atee ora 
custumou de leuar, o quall |L65 direito custumaram de chamar redizima.

P11 |L66 § Pesqueiras

P12 |L67 E auemos mais d’ auer das pes- |L68 queiras do dicto Doiro as cou- |L69 
sas seguintes as quaaes per bem do di- |L70 to foral forom asy iulgadas em nossa 
cor- |L71 te & rollacam, conuem a saber: da pesqueira grande |L72 que chamam 
a pena, sera nosso a meta- |L73 de de todo o pescado que se nella matar |L74 & 
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tomar. § E do outro pescado que se |L75 matar nas outras pescarias antigas |L76 se 
recadara a quarta parte pera nos.

P13 |L77 § Pastar no reguengo

P14 |L78 Outrosy podera o gaado da |L79 dicta uilla pastar & andar |L80 liuremente 
sem pena algũa nem o senhorio |L81 o podera acoimar na ribeira de Frea- |L82 
mil nem lhe leuara por isso algũa pena |L83 nem coima porque nam foy achado 
direito |L84 por onde se deuesse de leuar, posto que |L85 o contrairo ate ora se 
fezesse.

P15 |L86 § Tabaliães

P16 |L87 Item 56 auemos d’ auer a

[F. 17r A]

|L88 pensam de quatro tabaliães que ha |L89 na dicta uilla, conuem a saber: de cada 
hum duzentos reaes.

P17 |L90 § Maninhos

P18 |L91 Os maninhos sam do |L92 concelho isentamente & faram |L93 delles o que 
lhe aprouuer per acordo |L94 de todollos officiaes da camara da dicta uilla.

P19 |L95 § Montados

P20 |L96 Os montados, isso |L97 messmo, sam do dicto conçelho |L98 & leuaram 
do gaado que uier de fora |L99 do termo aquillo que se con elles concerta- |L100 
rem. E dos que entrarem sem sua liçença |L101 ou auença leuaram de cabeça de 
gado |L102 mayor, dez reaes. E do meudo por cabe- |L103 ça, hum reall. E isto 
se emtendera dos |L104 que o malham for cuberto do dicto ga- |L105 do & doutra 
maneira nam.

P21 |L106 § Pena d’ arma

56 - O “I” capital está desenhado na horizontal.
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P22 |L107 A p[e]na d’ arm[a] he tall como ha |L108 da uilla de Sortelha que esta |L109 
VI folhas & daquella maneira se |L110 fara a eixecucam na dicta uilla. |L111 Aquy 
se acabam os direitos par- |L112 ticullares da dicta uilla. E |L113 quanto monta a 
portagem, he tall co- |L114 mo a da cidade da Guarda que esta em |L115 principio 
que se comeca no capitollo que |L116 diz: “primeiramente decraramos atee o ca- 
|L117 bo sem tira capitollo [ne]nhum”. Dada em |L118 Lixboa, ao primeiro dya de 
iunho, anno |L119 de miil & quinhentos & dez. E uai hum |L120 delles escrito em 
X folhas & XIIII re- |L121 gras & ho outro em XI folhas & cinco |L122 regras com 
a soescriçam de Fernam |L123 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla de Linhares

P02 |L2 DOM MANUEL & cetera. Uisto ho |L3 forall dado per el-rey Dom |L4 
Afomso, o segundo, que as rendas & |L5 direitos reaes se arecadam na forma 
seginte.

P03 |L6 Primeiramente, auemos |L7 d’ auer na dicta uilla em cada |L8 hum ano 
por foro & tributo real, no- |L9 ue miil & nouenta reaes que se monta |L10 em 
duzentas & cincoenta & duas |L11 liuras & meya que el-rey Dom Dinis

[F. 17r B]

|L12 mandou pagar por cento & hum ma- |L13 rauidis d’ ouro nouos & a cincoenta 
|L14 soldos por marauidi nas quaes mo- |L15 edas de hũa maneira & doutra, se- |L16 
gundo a decraraçam das dictas moe- |L17 das montam os dictos noue miil & |L18 
nouenta reaes a quall paga se fara |L19 pellos beens que cada hũa pesoa teuer |L20 
na dicta uilla & termo sem [ne]nhũa ser |L21 escusa por priuilegio que tenha po- 
|L22 sto que creligo seia pera a quall pa- |L23 ga os de Uilla Franca pagam por |L24 
trezentos soldos quinhentos & corenta reaes

P04 |L25 § Tabaliães

P05 |L26 Os tabaliães sam nossos |L27 & sam quatro & pagaram todos |L28 
iuntamente per elles repartido IIII c |L29 & LXXX reaes em cada hum anno.

P06 |L30 § Acougaiem
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P07 |L31 Item pagaram os carniçeiros |L32 por cada talho em que cortarem |L33 
carne pera uender em cada hum anno cada |L34 hum, hũa aroua de ceuo. E nos 
luga- |L35 res do termo onde se as dictas carnes |L36 asy cortarem, meya aroua. E 
isto |L37 sera dando o senhorio que os dictos |L38 direitos reaes teuer casas pera 
os dictos |L39 acougues coregidos a sua custa & |L40 nom o fazendo assy nam se 
pagara o dicto |L41 direito nem [ne]nhum outro por elle.

P08 |L42 § Montado

P09 |L43 O direito dos montados dos |L44 gaados de fora do termo he |L45 repartido 
per tercos dos quaaes le- |L46 uara o senhorio as duas partes. E os ca- |L47 uareiros 
& escudeiros da dicta uilla |L48 leuaram ho outro terco. E leuaram do |L49 gado 
uacum que entrar a pacer no seu |L50 termo sem auença ou uizinhança, oito |L51 
reaes por cabeça. E do meudo, hum real. |L52 E isto depois que o gaado andar 
todo |L53 dentro do termo & for ho malham cuber- |L54 to porque doutra maneira 
nam se le- |L55 uara pena nem coima.

P10 |L56 § Maninhos

P11 |L57 E na dicta maneira se repar- |L58 tiram os direitos dos maninhos |L59 dos 
que lauaram na serra que a isso

[F. 17v A]

|L60 sam obrigados, conuem a saber: as duas partes ao |L61 senhorio & a outra 
terceira aos dictos caualei- |L62 ros & escudeiros os quaaes manin- |L63 hos & 
terras delles estamos nos em po- |L64 se de darmos per nossos alcaides-mores |L65 
que da dicta uilla forem & asy se faça |L66 ao diante.

P12 |L67 § Uento

P13 |L68 O gaado do uento he nosso |L69 como direito real o quall se recada |L70 
per nossas ordenaçoões com estas de- |L71 craraçoões, conuem a saber que o 
gaado uacum ou be- |L72 stas quaaesquer andem hum anno na |L73 maão de quem 
as acha. E o gaado |L74 meudo faz dous outeiros & aiunta- |L75 mentos, conuem a 
saber: hum per dia de Sam Mateus |L76 & outro per Sam Miguell seguinte. |L77 E 
os que asy uem conheçer seu gado |L78 ou ante nas maãos dos que o trazem |L79 
leuam no. E o outro he nosso o quall |L80 se iulgara asy per sentença.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 133

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P14 |L81 § Pena d’ arma

P15 |L82 A pena d’ arma se leuara |L83 per nossa ordenaçam a qual |L84 se nam 
le nom tomara, saluo sendo iul- |L85 gada pella dicta ordenaçam com estas |L86 
decraraçoões, conuem a saber: e quanto a mais decra- |L87 racam da dicta pena 
he tall como ha |L88 uilla de Sortelha que esta VI folhas.

P16. |L89 § Eixecuçam das sentenças

P17 |L90 A dizima da eixecuçam das |L91 sentenças se leuara segundo a- |L92 diante 
uay decrarado, segundo per an- |L93 tiguo custume se senpre leuou, conuem a 
saber: |L94 leua o mordomo de toda sentença que |L95 eixecuta doze reaes por 
sete soldos que, an- |L96 tigamente, se soiam leuar ora a conde- |L97 naçam seia 
grande ora seie pequena |L98 dos quaes doze reaes o mesmo mordo- |L99 mo que 
he official da dicta eixecuçam |L100 leuara hum real & oyto pretos que sam |L101 
cinco çeptiis. E o mais he do senhorio |L102 o qual mordomo ha de ser posto he 
|L103 emlegido pella camara da dicta uilla |L104 & confirmado pello senhorio & se 
nom |L105 for contente de hum o dicto concelho |L106 lhe apresentara tres dantre 
os quaes

[F. 17v B]

|L107 o senhorio dos dictos direitos reaes sera obri- |L108 gado de tomar hum delles 
sem lhe mais |L109 darem outros.

P18 |L110 § Regengos

P19 |L111 E alem dos dictos direitos reaes |L112 & cousas conteudas sam ain- |L113 
da tambem nossos os reguengos ca- |L114 saes & herdamentos & casas & propios 
|L115 que na dicta uilla & termo estam por |L116 nossos & da coroa de nossos 
reinos, |L117 segundo largamente estam escritos & |L118 demarcados nos liuros 
dos nossos |L119 propios & contos da nossa cidade |L120 da Guarda pollo quall 
mandamos que |L121 daqui adiante se arecadem.

P20 |L122 § Liberdade

P21 |L123 E porquanto pollo dicto foral |L124 for dado & concedido por pri- |L125 
uillegio espicial que nunca fosem da- |L126 dos a [ne]nhũa pessoa contra suas |L127 
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uontades. A nos praz de lho asy con- |L128 firmar & aprouar pera senpre sem |L129 
nunca mais auerem outra confirmacam. |L130 Aqui se acabam os direitos parti- 
|L131 cullares da dicta uilla. E quan- |L132 to a portagem, he tall como a da çi- |L133 
dade da Guarda que esta em principyo & |L134 se comeca no capitollo que diz: 
primeira- |L135 mente decraramos atee o cabo somente |L136 nom leuara o capitolo 
da uizinhança |L137 & todos os outros sy. Dada em San- |L138 tarem, ao primeiro 
dya de iunho, |L139 anno de miil & quinhentos & dez. E |L140 uay hu[m] delles 
escrito em XIII folhas |L141 & meya e o outro em XIII folhas & meya |L142 & VI 
regras com a soescriçam de Fernam |L143 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla Melhorada que se chamaua 
Cortiçada

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto |L4 ho foral dado pollo prior |L5 do 
espritall quer as rendas & porta- |L6 gem se arecade na forma seguinte.

P04 |L7 § Decrarações das terras da quarta parte

P05 |L8 Mostrase pollo dicto forall |L9 foy tomada & reseruada |L10 a quarta parte 
de toda a terra da dicta |L11 uilla & termo asy da boa como da maa

[F. 18r A]

|L12 per bem do quall foral foy, antigamente, |L13 feita a dicta repartiçam &, 
per conseginte |L14 forom loguo repartidas as dictas terras |L15 & apartadas a 
dicta ordem em desuair- |L16 ados lugares aquella parte que lhe |L17 direitamente 
coube do dicto quarto das quaes |L18 usou senpre & usa como em cousa sua |L19 
propya. Aforando os casaaes per prazos |L20 & as terras maninhas per reçam, 
segundo |L21 se com as partes auem. E asy o faram |L22 daqui adiante sem [ne]
nhũa contrarieda- |L23 de nem emnouaçam. E per este respei- |L24 to & repartiçam 
ficaram & sam do dicto |L25 conçelho as outras tres partes da dicta |L26 terra 
liuremente sem dellas pagar |L27 [ne]nhum tributo nem foro somente dizimo a 
|L28 Deus. E nesta posse esteueram des do dicto |L29 tenpo & nella mandamos 
que estes |L30 & husem pera sempre sem [ne]nhũa contradicam. |L31 Tem mais a 
dicta hor- |L32 dem hum lagar d’ azeite pera |L33 se fazer azeitona do dicto lugar & 
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nam |L34 em [ne]nhum outro com tall em emtendimen- |L35 to que a dicta ordem 
faca & tenha apare- |L36 lhados os mais lagares que forem |L37 neçecarios pera o 
fazimento da dicta |L38 azeitona do dicto lugar porque nom |L39 os fazendo nem 
tendo aparelhados ao |L40 dicto tenpo cada hum dos moradores |L41 da dicta uilla 
poderam fazer sua azei- |L42 tona onde lhe aprouuer sem pena

P06 |L43 § Tabaliães

|L44 [ne]nhũa. § E paga cada hum dos |L45 dous tabaliaães de pensam em cada |L46 
hum anno cento & oytenta reaes.

P07 |L47 § Montados

P08 |L48 Os montados sam do conce- |L49 lho & leuam de coima dos ga- |L50 dos 
que uem a seu termo pastar sem |L51 terem sua licença ou uizinhança aque- |L52 
llas penas & coimas que tem postas |L53 em concelho por suas pusturas.

P09 |L54 § Maninhos

P10 |L55 Os maninhos sam do conce- |L56 lho dados pello sesmeiro que |L57 pera 
iso he ordenado & ficam liures |L58 a quem se dam sem [ne]nhum tributo nem 
foro.

[F. 18r B]

P11 |L59 § Uento

P12 |L60 O gaado do uento se recadara |L61 per nossa ordenaçam com decrara- 
|L62 çam que a pesoa a cuia maão for ter o |L63 dicto gaado ho uenha dizer ao 
escriuam |L64 pera isso hordenado so[b] pena se ser de- |L65 mandado de furto.

P13 |L66 § Pena d’ arma

P14 |L67 A pena d’ arma he tall como |L68 ha da uilla d’ Aguiar que |L69 estaa 
XIIII folhas. |L70 Aqui se acabam os direitos par- |L71 ticulares & quanto monta a 
por- |L72 tagem, he tall como a da cidade da Guar- |L73 da que esta em principio 
que se começa na capi- |L74 tollo que diz: primeiramente, decraramos a- |L75 tee 
o cabo, somente ho capitollo da li- |L76 berdade entrara por parafo na fim do |L77 
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capitollo das pesoas eclesiasticas & dira. |L78 § E asy o seram os moradores & 
uizinhos |L79 da dicta uilla & termo no mesmo lugar |L80 de todo o dicto direito 
de portagem liure- |L81 mente. § E asy o seram os moradores & |L82 uizinhos dos 
lugares seguintes, conuem a saber: Ui- |L83 llar Mayor, § Castell[o] Rodrigo, § 
Sabu- |L84 gall, § Beia, § Monsaraz, § Mo- |L85 ura, § Caminha, § Chaues, |L86 
§ Crasto Uicente, § Couilhaam, |L87 § Pinhel, § Castel[o] Mendo, § Sor- |L88 
telha, § Guarda, § Euora, § O- |L89 demira, § Uiana, § Ualença, |L90 § Prado, 
§ Guimaraães, § Cras- |L91 to Leboreiro, § Mogadoiro, § Bra- |L92 gança, § 
Monforte de Ryo Liure. |L93 E, per o conseguinte o sera qualquer ou- |L94 tra uilla 
ou lugar que o semelhante pri- |L95 uillegio teuerem de nam pagar porta- |L96 
gem, comtanto que o tall priuillegio se- |L97 ia dado antes que os direitos reaes 
do |L98 dicto lugar fosem dados a ordem do |L99 tenpre o quall foy dado na era 
de miil & |L100 trezentos & cincoenta & sete annos. |L101 § E asy nam leuara o 
capitollo da uizinhança |L102 & todollos outros leuara atee honde |L103 diz dada. 
§ Dada em Lixboa, ao pri- |L104 meiro dia de iulho, anno de miil & qui-

[F. 18v A]

|L105 nhentos & XII. E uai hum escrito em XI folhas |L106 & meya & IX regras 
e o outro e XI fo- |L107 lhas & meya & XIIII regras com a soescri- |L108 cam de 
Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Souereira Fernosa

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto |L4 o foral dado per Dom Gill |L5 Sanches, 
filho d’ el-rey Dom Denis, que as |L6 rendas & direitos reaes se recadem na |L7 
forma seguinte.

P04 |L8 § Seisto

P05 |L9 Posto que por o foral antigo |L10 dado a dicta uilla fosse inposto |L11 por 
direito & trebuto real, pagar se ho |L12 seisto de todallas nouidades que se |L13 
colhesem na dicta terra. Foy depois |L14 concordado per prazimento do senhorio 
& |L15 pouo com nossa outorga & consenti- |L16 mento & iulgado per sentença 
que todallas |L17 nouidades de pam, linho & azeite |L18 que hy Deos der, paguem 
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somente de qua- |L19 torze quinhoões ou partes, hũa, conuem a saber: |L20 o pam 
na eira & o azeite no lagar & ho |L21 linho no tendal. § E o uinho que se |L22 na 
dicta terra colhese se pagase de do- |L23 ze almudes, hum. E isto no lagar. E os 
|L24 dictos foros se pagaram asy das terras que ia |L25 sam rotas & aproueitadas 
como de |L26 quaesquer outras que se ao diante poderem |L27 ronper & aproueitar. 
E asy hũas co- |L28 mo as outras seram daquellas pe- |L29 soas pera sy & pera 
todos seus erdeiros |L30 liuremente que as abriram & ronperam |L31 ou abri[r]em 
ao diante como dicto he sem |L32 [ne]nhum outro trebuto, saluo o sobredicto |L33 
com comdicam que as nam uendam a |L34 caualeiro nem a homem d’ ordem & 
aas |L35 outras pesoas as posam uender com |L36 seu foro & escanbar & dar como 
cousa |L37 sua propya. Com esta decraraçam que |L38 se algum casal ou erdade de 
dentro da |L39 dicta terra cuio senhorio uiuer fora da |L40 dicta terra. E o laurador 
ou caseiro |L41 que nelle teuesse ronper algũa terra |L42 ou mato brauo derador do 
dicto casal

[F. 18v B]

|L43 ou nas saidas & gouernamento delle |L44 a tall terra ou mato que asy aprouei- 
|L45 tar em quallquer maneira o tall caseiro |L46 ou laurador sera do senhorio do 
dicto ca- |L47 sal & nam do seu laurador ou caseiro que |L48 ho asy ronper, estando 
no dicto casal |L49 da mão do senhorio delle. E o trebuto |L50 sobredicto se ha de 
pagar a nos por |L51 direito real do Montemoor, tirando ho |L52 dizimo a Deos 
alem do qual direito & tre- |L53 buto real pagaram mais os laura- |L54 dores que 
laurarem em terras alheas |L55 aquelle foro ou raçam que se con seus |L56 donos 
ou senhorios consertarem. |L57 E se as terras que ora sam em ui- |L58 nhas ou ao 
diante forem se tor- |L59 narem algum tenpo a desfazer poderam |L60 ser dadas 
de sesmarya a outras pesoas, |L61 sendo sobre isso guardado a ordenaçam. |L62 E 
tornaram a pagar dellas ho sobre- |L63 dicto direito de pam & linho, segundo |L64 
hora pagam as outras que estam apro- |L65 ueitadas.

P06 |L66 § Moedas 57

P07 |L67 E na dicta maneira se pagaram |L68 os foros sobredictos de catorze |L69 
hum das moendas & engenhos que sam |L70 feitas ou ao diante se fezerem nas 
ri- |L71 beiras da dicta uilla & termo.

57 - Deveria ser “Moendas”.
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P08 |L72 § Montados

P09 |L73 E as pesoas que aguora tem as |L74 dictas terras aproueitadas |L75 ou os 
que daqui adiante as ronpe- |L76 rem & aproueitarem faram dellas co- |L77 mo de 
cousa sua propya, contanto que |L78 as nam uendam a pesoa priuilligiada |L79 ou 
isenta de que nam posamos auer |L80 nossos direitos como asyma dicto he. |L81 E 
os sobredictos que as dictas terras |L82 asy teuerem ou quaesquer outros morado- 
|L83 res da dicta uilla & termo, poderam |L84 liuremente pastar & montar na |L85 
dicta terra & cortar madeiras & tirar |L86 corticas quaesquer que poderem apro- 
|L87 ueitar dos matos & montanheiras |L88 da dicta terra como senpre foram a-

[F. 19r A]

|L89 proueitadas sem diso pagarem [ne]nhum direito |L90 nem das silhas que 
tomarem pera suas colmeas. |L91 E as pesoas de fora da |L92 dicta uilla & termo 
que hy uie- |L93 rem pastar ou montar sem licença |L94 do senhorio dos dictos 
direitos reaes pagaram |L95 por cabeça de gado mayor dez reaes. E o

P10 |L96 § Silhas

|L97 gaado meudo hum real. E das silhas |L98 das colmeas que os dictos homens 
de |L99 fora hy tomarem pagaram per auença do |L100 senhorio aquillo que se con 
elle cocertarem |L101 como senpre atee qui fezerom. E, se |L102 poserem colmeas 
sem a dicta a dicta li- |L103 cença, leuaram de cada hũa quatro reaes.

P11 |L104 § Tabaliães

P12 |L105 Item pagara huum tabaliã |L106 que hy ha de pensam cen- |L107 to & 
oytenta reaes cad’ ano.

P13 |L108 § Colheita

P14 |L109 E pagase mais na dicta uilla |L110 hũa colheita em cada hum anno, 
conuem a saber: 58 |L111 de cada morador do dicto lugar dous |L112 alqueires de 
pam, conuem a saber: hum de triguo & ou- |L113 tro de centeo e dous reaes em 
dinheiro |L114 desta moeda ora corente. E este din- |L115 nheiro da dicta colheita he 

58 - A expressão “conuem a saber” está grafada na margem direita.
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repartido |L116 pollo senhorio com o prioll & conuento |L117 do musteiro de Griio, 
conuem a saber: o senhorio da dicta |L118 terra leuara de cinço quinhoões dous 
|L119 & o dicto mosteiro tres asy do pam co- |L120 mo do dinheiro. E o dinheiro da 
por- |L121 tagem leuara o senhorio d’ oito partes |L122 as cinquo & o dicto mosteiro 
tres.

P15 |L123 § Eixecuçam das sentenças

P16 |L124 A dizima da eixecuçam das |L125 sentenças se arecadara & leuara |L126 na 
dicta uilla por direito real. E de tanta |L127 parte se leuara a dicta dizima de quan- 
|L128 to se fezer a eixecuçam da dicta sentença, po- |L129 sto que a sentença de mor 
contya seia. |L130 A qual dizima se nam leuara se ia se pa- |L131 gou a dizima em 
outra parte polla |L132 dada da dicta sentença.

P17 |L133 § Uento

P18 |L134 O gaado do uento he direito |L135 real & recadarsea per nossa |L136 
hordenaçam com decraracam que a |L137 pesoa a cuia maão for ter o dicto gaado

[F. 19r B]

|L138 ho uenha escreuer a dez dias primei- |L139 ros seguintes so[b] pena de lhe ser 
dem- |L140 andado de furto.

P19 |L141 § Pena d’ arma

P20 |L142 A pena d’ arma he tall como |L143 ha da uilla de Cerzedas |L144 que esta 
XIIII folhas. |L145 Aqui se acabam os direitos |L146 particullares. E, quanto |L147 
monta a portagem, he tall como ha |L148 da cidade da Guarda que esta em |L149 
principio que se começa no capitollo |L150 que diz “primeiramente decraramos & 
|L151 poemos atee fim honde diz dada”, |L152 saluo nom leuara ho capitollo da |L153 
uizinhança & todollos outrossy. |L154 Dada em Sanctarem, ao primeiro |L155 dya 
de iunho, anno de mill & quinhen- |L156 tos & dez. E uai hum delles escrito em 
|L157 XIII folhas & XV regras e o outro |L158 em XIII folhas & meya & hũa regra 
com |L159 a soescricam de Fernam de Pina.
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P01 |L1 [Rubrica] Foral dado a Cellorico

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom 
Afomso, |L5 ho segundo, ho terceiro rey que as |L6 rendas & direitos se deuem d’ 
arecadar |L7 na forma seguinte.

P04 |L8 § Iantar

P05 |L9 Auemos d’ auer primeiramen- |L10 te, na dicta uilla per todollos 
|L11 moradores della & de seu termo em |L12 cada hum anno pollo iantar ou 
colheita |L13 que hy auemos quatro miil & trezen- |L14 tos & uinte reaes com ho 
acrecentamen-

P06 |L15 § Colheita

|L16 to das liuras, a qual se pagara per |L17 todo mes de mayo de cada hum anno 
|L18 pera a qual paga nom serão escusos |L19 [ne]nhuns moradores da dicta uilla 
& ter- |L20 mo ou pollos beens que hy teuerem |L21 quaaesquer pesoas de fora 
posto que |L22 priuilligiados seiam de quallquer priuille- |L23 gio ainda que seiam 
creligos nem beens |L24 de igreia, saluo daquelles de que |L25 as igreias estam em 
posse de nunca pa- |L26 gar per tenpo inmemoriall.

[F. 19v A]

P07 |L27 § Montado

P08 |L28 Item a renda do montado |L29 do gaado que uem pastar & |L30 montar do 
dicto termo se reparte |L31 nesta maneira, conuem a saber: nos auemos d’ a- |L32 
uer as duas partes & os caualleiros |L33 da dicta uilla a outra terça s[e]gundo 
|L34 forma do dicto foral. |L35 E per este nome de caualeiros |L36 se emterpetarão 
senpre os que |L37 forem feitos caualeiros ou escudeiros |L38 auidos por escudeiros 
posto que entam |L39 nam tenham cau[a]llos. E todos os que |L40 aconpanharem 
a syna & bandeira a ca- |L41 uallo hum dya que uam com ella hũa |L42 uez no 
anno a Sancta Maria d’ Acores em ro- |L43 marya. § E mais gouiram da dicta |L44 
liberdade os officiaes da camara aque- |L45 lle anno que o forem, posto que nam 
uão |L46 a cauallo. § E o dicto montado se nam |L47 pagara senam depois que o 
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dicto gado |L48 andar todo dentro dos marcos & ma- |L49 lhoões de Celorico do 
quall entam le- |L50 uaram se uier sem licença ou auença |L51 de cabeca de gaado 
grande oyto reaes |L52 e do meudo hum real & mais nam.

P09 |L53 § Maninhos

P10 |L54 Item os maninhos da dicta ui- |L55 lla & termo sam do conçelho |L56 
os quaaes se nam tomaram nem daram |L57 se nam pollos officiaes da camara, 
|L58 ouuidos primeiro os comarcaaõs a |L59 que toquar. § E a renda delles se |L60 
reparte nesta maneira, conuem a saber: duas ter- |L61 cas ao conçelho pera a 
renda delle & |L62 o outro terco pera os dictos caualeiros |L63 & escudeiros & 
pesoas sobredictas con- |L64 theudas neste outro capitollo dos mon tados.

P11 |L65 § Uento

P12 |L66 O gaado do uento |L67 he do senhorio & recadarsea |L68 per nossa 
ordenaçam com decraraçam |L69 que a pesoa a cuia maão for ter o dicto |L70 
gaado ho uenha escreuer a dez dyas |L71 so[b] pena de lhe ser demandado de 
furto |L72 e farsea aiuntamento ou outeiro |L73 duas uezes no anno.

P13 |L74 § Tabaliães

[F. 19v B]

P14 |L75 Sam quatro tabaliaães na dicta |L76 uilla e paga cada hum pollas |L77 
liuras setecentos & uinte reaes.

P15 |L78 § Dizima das sentenças

P16 |L79 Item se leua na dicta uilla |L80 por direito real a dizima da ei- |L81 
xecuçam das sentenças quando se fezer a |L82 eixecuçam dellas. E de tanta parte 
|L83 soomente se pagara a dizima de quanta |L84 se fezer a eixecuçam & mais 
nam, posto que |L85 a sentença de moor cantidade seia. E mais |L86 pagara ho 
condenado ao uencedor, |L87 dez reaes se lhe nom pagar da dada sentença |L88 a 
noue dias pera se eixecutar.

P17 |L89 § Coutada
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P18 |L90 E nom auera na dicta uilla c- |L91 outada no ryo nem no mato |L92 pera 
cacar porque tudo he do concelho.

P19 |L93 § Regengos

P20 |L94 E alem dos dictos direitos sam mais da coroa |L95 real que andam com 
alcaidaria da dicta uilla |L96 certos reguengos & terras foreiras na dicta |L97 uilla 
& termo, segundo que largamente |L98 estam escritas & confrontadas & apre- |L99 
cadas no liuro da camara da dicta uilla, |L100 segundo ho quall se leuaram daqui 
em |L101 diante como atee qui fezeram & doutra |L102 maneira nam.

P21 |L103 § Pena d’ arma

P22 |L104 A pena d’ arma he tall como |L105 ha da uilla de Carzedas & |L106 & por 
aquella maneira se comprira. |L107 Aqui se acabam os direitos parti- |L108 cullares 
& quanto monta ha |L109 portagem, he tall como ha da cidade |L110 da Guarda que 
esta em principio que se |L111 começa na capitollo que diz “primeira- |L112 mente 
decraramos atee fim de todollos |L113 capitollos honde diz dada”, saluo nom |L114 
leuara ho capitollo da uizinhança. |L115 Dada em Lixboa, ao primeiro dia do |L116 
mes de iulho, anno de miil & quinhentos |L117 & doze annos. E uay hum escrito 
em XIII |L118 folhas & XVI regras e o outro em |L119 XI folhas & XIII regras com 
a soescri- |L120 cam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla d’ Almeida

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto ho

[F. 20r A]

|L4 foral da dicta uilla mandamos que |L5 os direitos reaes se recadem na forma 
seguinte.

P04 |L6 Pensam dos moradores da dicta uilla

P05 |L7 Todollos moradores da dicta |L8 uilla & termo ham de pagar em |L9 cada 
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hum anno uinte & sete reaes por dya |L10 de Sam Martinho por quinze soldos 
que |L11 se, antigamente, pagou por este direito |L12 que chamaram martiinegas. 
E na dicta |L13 maneira se pagaram os dictos uinte |L14 & sete reaes pollas dictas 
pesoas por ou- |L15 tro direito que se atee gora chamou mo- |L16 eda foreira a 
quall paga se nam fara senam |L17 de sete em sete annos, das quaes pagas |L18 
seram escusos os caualeiros & escudei- |L19 deiros da dicta uilla & as pesoas 
que teuerem |L20 cauallo de marca. E dous iuizes ordi- |L21 nairos & hum iuiz 
dos orfoons & dous |L22 uereadores & o procurador da uilla & |L23 alferez della. 
E a dicta paga nom |L24 faram as pesoas que nam teuerem fazen- |L25 da de 
quinhentos & corenta reaes que |L26 se montam em uinte marauidis anti- |L27 
guos de quinze soldos cada hum. § E |L28 as pesoas que ham de pagar o dicto 
foro |L29 seram todollos moradores de hũa casa |L30 por hum morador, posto que 
seiam orfa- |L31 ãos em poder do pay ou may. § E, se |L32 forem em poder de titor, 
pagaram to- |L33 dos os orfons por hũa pesoa o dicto |L34 foro soomente.

P06 |L35 § Terco das igreias

P07 |L36 Auemos d’ auer o terço do di- |L37 zimo das igreias da dicta |L38 uilla & 
termo do qual terco se aparta- |L39 ra hum terco pera a fabrica da igreia.

P08 |L40 § Barca

P09 |L41 A pasagem da barca da Ribei- |L42 ra de Coa pertence ao alçai- |L43 

de-moor da dicta uilla. E leuaram |L44 soomente por besta mayor hum real & |L45 

por menor meyo real. E a pesoa do |L46 homem que pagar por sua besta nom |L47 

pagara nada. § E por pesoa que nom |L48 leuar besta meyo real. § E os mora- |L49 

dores da dicta uilla nom pagaram |L50 a dicta passagem po[r]quanto sam ho-

[F. 20r B]

|L51 brigados de hyrem lancar a agoa |L52 ou tirar quando se perder & trazer ao |L53 

porto. § E a dicta barca ha de fazer & |L54 refazer o senhorio dos dictos direitos.

P10 |L55 § Montados

P11 |L56 Dos montados & maninhos |L57 ussara a dicta uilla como ate |L58 qui fez 
sem outra contradicam nem |L59 emnouaçam.
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P12 |L60 § Pena d’ arma

P13 |L61 A pena d’ arma he dos iuizes |L62 a quall leuaram desta manei- |L63 ra, 
conuem a saber: de pena de sang[u]e cento & corenta |L64 reaes. E das outras 
penas leuaram |L65 cento & sesenta reaes & mais as armas |L66 E, quanto a mais 
deraraçam da dicta |L67 pena he tal como ha da uilla de Cer- |L68 zedas que esta 
<...> folhas.

P14 |L69 § Sentenças

P15 |L70 A dizima da eixecucam das |L71 sentenças he isso mesmo dos dictos |L72 

iuizes quando se dam a eixecucam. |L73 E nom leuaram mais dizima de quanto 
|L74 emxecutarem a qual nom leuaram se ia se |L75 leuou a dizima polla dada della 
em |L76 outra parte.

P16 |L77 § Tabaliaães

P17 |L78 A pensam dos tabaliaães he |L79 direito real & sam dous paga |L80 cada 
hum duzentos & oitenta reaes.

P18 |L81 § Uento

P19 |L82 O gaado do uento he do conce- |L83 lho & recadarsea per nossa horde- |L84 

naçam com m[a]is decraracam que a pesoa |L85 a cuio poder for ter o dicto gaado 
ho ira |L86 dizer a dicta uilla a pesoa que pera isso |L87 for emlegida so[b] pena de 
lho demanda- |L88 rem de furto. |L89 Aqui se acabam os direitos |L90 particullares 
da dicta uilla. E, |L91 quanto monta a portagem, he tal |L92 como ha da cidade 
da Guarda que esta |L93 em principyo que se comeca no capitollo |L94 que diz 
primeiramente decraramos atee |L95 fim de todollos capitoll[os] donde diz da- |L96 

da, saluo este lugar porquanto he |L97 porto de Castella & tem alfandega le- |L98 

uara mais este capitollo de seg[u]e.

P20 |L99 Saida per terra

P21 |L100 E das dictas manifestacoões
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|L101 de fazer saber a portagem nom seram |L102 escusso as pesoas que tirarem per 
ho |L103 dicto lugar mercadorias pera Castella |L104 ou as meterem de Castella per 
hy, |L105 posto que as hy nom conprem nem uen- |L106 dam por ser o deradeiro 
lugar do estre- |L107 mo. E pagaram hy dellas, entrando |L108 ou saindo, como 
das taaes cousas |L109 no dicto lugar se manda pagar de |L110 conpra ou uenda 
por este foral, a |L111 quall portagem de pasagem hy mais nam |L112 pagaram 
das dictas cousas se ahy |L113 dellas pagarem de conpra ou uenda |L114 na dicto 
lugar. Nem pagaram |L115 as pesoas priuilligiadas asy de compra |L116 & uenda 
como de passagem, nom se- |L117 ndo cousas de que se mande pagar |L118 dizima 
na alfandega do dicto lu- |L119 gar porque a tall dizima nom se escu- |L120 sa per 
priuillegio de portagem. Porem, |L121 quem pagar dizima das taaes cousas |L122 
nom se pagara hy mais dellas [ne]nhuum |L123 outro direito de portagem. |L124 § 
E este capitollo ha d’ entarar na fim do |L125 capitollo que diz “e os que ouuerem 
de tirar |L126 atee ho outro capitollo das pesoas ecle- |L127 siasticas”. Dada em 
Santarem, ao |L128 primeiro dya de iunho, anno de miil |L129 & quinhentos & dez. 
E uai hum delles |L130 escrito em XV folhas & duas regras |L131 e o outro em XV 
folhas & duas regras |L132 com a soescricam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla d’ Almendra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto |L4 ho foral da dicta uilla man- |L5 damos 
que os direitos reaes se areca- |L6 dem na forma seguinte.

P04 |L7 Pagaram a nos & a coroa |L8 de nossos reinos os mora- |L9 dores da dicta 
uilla & termo em ca- |L10 da hum anno por dya de Sam Martinho |L11 uinte & sete 
reaes pollos quinze sol- |L12 dos que, antigamente, hy pagauam |L13 pollo direito 
que chamam martiinega

[F. 20v B]

|L14 & as pesoas & moradores s’ enten- |L15 deram toda a cassa morada por |L16 
hũa pessoa. |L17 Em a dicta maneira se pa- |L18 garam os dictos uinte & se- |L19 te 
reaes de sete em sete annos pollo direito |L20 que chaman moeda foreira das |L21 
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quaaes pagas seram escusos os |L22 caualeiros & escudeiros da dicta |L23 uilla & 
as pesoas que tiuerem caual- |L24 lo de marca & dous iuizes hordena- |L25 iros & 
hum iuiz dos orfoons & dous |L26 uereadores & ho procurador da uilla |L27 & ho 
seu alferez.

P05 |L28 § Tabaliaães

P06 |L29 A pensam do tabaliam he |L30 direito real & pagarsea como |L31 se senpre 
pagou.

P07 |L32 § Pena d’ arma

P08 |L33 A pena d’ arma he dos iuizes |L34 & leuaram della em quallquer |L35 
maneira que se estender, cento & co- |L36 renta reaes soomente & mais nam & 
|L37 mais a arma perdida. E quanto a mais |L38 decraraçam da dicta pena he tall 
como |L39 ha da uilla de Carzedas que esta <...> |L40 folhas.

P09 |L41 § Sentenças

P10 |L42 Iso mesmo, he dos dictos iui- |L43 zes a dizima da eixecucam |L44 das 
sentenças que emxecutauam & |L45 leuaram de tanta parte a dizima |L46 de quanta 
fezerom a eixecuçam & mais nam.

P11 |L47 § Montados

P12 |L48 § Maninhos

P13 |L49 Nos montados & maninhos |L50 se nom fara emnouaçam de |L51 como 
atee qui fez sem outra condiçam.

P14 |L52 § Terças das igreias

P15 |L53 A terça do dizimo das igre- |L54 ias he nossa como das ou- |L55 tras de 
Riba de Coa & do terço se tira |L56 o terço pera a fabrica das igreias.

P16 |L57 § Uento

P17 |L58 O gaado do uento he do |L59 senhorio o quall se arecadara, |L60 segundo 
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nossa ordenacam com de- |L61 craraçam que a pesoa a cuia maão for |L62 ter o 
dicto gado o uenha escreuer a dez |L63 dias so[b] pena de lhe ser demandado |L64 
de furto & farsea aiuntamento ou ou-

[F. 21r A]

|L65 teiro duas uezes no anno. |L66 Aqui se acabam os direitos |L67 particullares. E, 
quanto |L68 monta a portagem, he tall como a da |L69 cidade da Guarda que esta em 
principyo |L70 & se comeca no capitollo que diz “pri- |L71 meiramente decraramos 
atee honde |L72 diz dada”, saluo que este lugar nom le- |L73 uara ho capitollo da 
uizinhança. |L74 E asy leuara ho capitollo seguinte por- |L75 quanto he porto de 
Castela. |L76 E das dictas manifestacoões |L77 de fazer saber a portagem |L78 nom 
seram escusos as pessoas qu[e] tira- |L79 rem pollo dicto lugar mercadorias pe[ra] 
|L80 Castella ou as meterem de Castella |L81 per hy posto que as hy nom conprem 
|L82 nem uendam por ser o deradeiro lugar |L83 do estrem[o]. E pagaram hy dellas, 
|L84 entrando ou saindo como das taaes |L85 coussas no dicto lugar se manda pa- 
|L86 gar de conpra ou uenda per este fo- |L87 ral, a quall portagem de pasagem hy 
|L88 mais nom pagaram das dictas cousas |L89 se ahy dellas pagarem de conpra ou 
|L90 uenda algũa cousa no dicto lugar. |L91 § Nem pagaram as pessoas priuilly- |L92 
giadas asy de conpra & uenda como |L93 de pasagem: § E este capitollo ha |L94 
d’ estar antre ho capitollo da saida per ter- |L95 ra & ho das pessoas eclesiasticas. 
|L96 Dada em Lixboa, ao primeiro dya de |L97 iunho, anno de mill & quinhentos & 
|L98 dez. E uay hum delles escrito em XI |L99 folhas & meya & quatro regras. E 
o |L100 outro em outras tantas folhas & re- |L101 gras com a soescricam de Fernam 
|L102 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Uillar Maior

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto ho |L4 foral da dicta uilla man[da]- |L5 
mos que os direitos reaes se arecadem |L6 na forma seguinte.

P04 |L7 Sam nossos & da coroa
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|L8 de nossos reinos certas courellas |L8 d’ aredor da uilla & em Malhada So- |L10 
rda & os dous quinhons na quintam |L11 de Botocas & outras propiedades |L12 
que, particularmente, estam decrara- |L13 das no liu[r]o dos propios que estam 
|L14 nos contos da nossa cidade da |L15 Guarda, segundo o quall se leuaram |L16 
como atee qui se fez.

P05 |L17 § Terço das igreias

P06 |L18 E asy he nosso ho terço da ren- |L19 da do dizimo das igreias da dicta 
uilla |L20 & termo do quall terco se fazem tres |L21 partes & nos leuamos os dous 
& ho |L22 outro terco fica pera a fabrica das igreias.

P07 |L23 § Tabaliães

P08 |L24 Ha dous tabaliães na dicta |L25 uilla & pagam quatrocen- |L26 tos & trinta 
& dous reaes.

P09 |L27 § Martinegas

P10 |L28 Nom se pagara na dicta uilla |L29 martiinegas nem moeda fore- |L30 ira 
porquanto as martiinegas |L31 nunca pagaram & da moeda foreira |L32 estam em 
posse per tenpo inmorial |L33 de se nunqua pagar.

P11 |L34 § Maninhos

P12 |L35 Os maninhos se arecadaram |L36 ora por nos por sentença que |L37 sobre 
isso he dada em nossa rella- |L38 çam sem embargo da quall & deste |L39 nosso 
foral fica resguardado ao |L40 dicto conçelho requerer sobre esto |L41 algum 
direito se entenderem que o teem |L42 o quall mandamos a nossos iuizes |L43 
que lho façam, sendo pera isso requeridos. |L44 E os dictos mani- |L45 nhos se 
arecadaram desta |L46 maneira, conuem a saber: de todallas terras & mon- |L47 tes 
que nouamente sam rompidas |L48 & aproueitadas se pagara de onze |L49 hum, 
sendo primeiramente dizimado |L50 & isto do pam & sementes que somen- |L51 te 
semearem & colherem porque das |L52 uinhas posto que se façam nos montes |L53 
maninhos nom se pagara [ne]nhum direito |L54 [so]nente o dizimo a Deos. Nem 
dos |L55 [p]umares & ortas nem se pagara
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|L56 [ne]nhum direito das cousas seguintes |L57 posto que em terra maninha & no- 
|L58 ua se façam, conuem a saber: das moedas & de to- |L59 dallas bemfeiturias 
que se nas ri- |L60 beiras & agoas dellas dellas posam |L61 fazer asy moendas 
como pissoões, |L62 casas, pumares, ortas & outras |L63 semelhantes. E asy os 
resios & sa- |L64 idas dos lugares & quaesquer outros |L65 lugares pera fazerem 
as dictas bem- |L66 feitorias porque ho concelho & ca- |L67 mara da dicta uilla 
as dara quando |L68 lhe pareçer necesario sem por isso pa- |L69 garem [ne]nhũa 
cousa agora nem em |L70 nenhuum tempo.

P13 |L71 § Pena d’ arma

P14 |L72 A pena das armas he dos |L73 iuizes & leuaram de tirar ar- |L74 ma somente 
cento & corenta reaes. E |L75 de fazer mal com ella duzentos, com |L76 estas 
decraracoões, conuem a saber: e, quanto ha mais |L77 decraraçam da pena, he tall 
como ha |L78 da uilla de Cerzedas que esta <...> folhas.

P15 |L79 Sentenças

P16 |L80 A dizima da execucam das |L81 sentenças he dos iuizes & nom leua- 
|L82 ram mais dizima da tall sentença que |L83 de tanta parte quanta fezerem a 
eixecu- |L84 çam a quall dizima no leuaram se a |L85 ia leuarom em outra parte 
polla da- |L86 da della.

P17 |L87 § Uento

P18 |L88 O gaado do uento he direito |L89 real & recadar se a pollo al- |L90 caide, 
segundo nossas ordenacoões |L91 com mais decraracam que a pesoa a cu- |L92 io 
poder for ter o dicto gaado ho ira |L93 dizer a dicta uilla a pesoa que pera isso 
|L94 for hordenada so[b] pena de lhe ser de- |L95 mandado de furto. |L96 Aqui se 
acabam os direitos |L97 particulares. E, quanto |L98 monta a portagem, he tall 
como |L99 ha da cidade da Guarda que esta |L100 em principio que se comeca 
no capitollo |L101 que diz “primeiramente decraramos |L102 ate fim de todollos 
capitollos donde
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|L103 [d]iz “dada em a nossa mui nobre & |L104 senpre leal & cetera” he asy 
leuara ho |L105 capitollo que se segue porquanto he porto 59. |L106 E das dictas 
manifestacoões |L107 de fazer saber a portagem nom |L108 seram escusos as 
pessoas que tirarem |L109 per o dicto lugar mercadorias pera |L110 Castella ou as 
meter de Castella per |L111 hy posto que as hy nom comprem nem |L112 uendam 
por ser o deradeiro lugar do |L113 estremo. E pagaram hy dellas, entra- |L114 ndo 
ou saindo como das taaes cou- |L115 sas no dicto lugar se manda pagar |L116 da 
conpra ou uenda por este forall |L117 a qual portagem de pasagem hy |L118 mais 
nom pagaram das dictas cou- |L119 sas se hy dellas pagarem de conpra ou |L120 
uenda no dicto lugar. § Nem a paga- |L121 ram as pesoas priuilligiadas asy de |L122 
conpra & uenda como de pasagem. |L123 § E este capitollo ha d’ entrar antre |L124 
ho capitollo da saida per terra & ho das |L125 pesoas eclesiasticas. Dada em Santa- 
|L126 rem, ao primeiro dya de iunho, anno |L127 de miil & quinhentos & dez. E uay 
|L128 hum delles escrito em XV folhas |L129 & noue regras e o outro em XV |L130 
folhas & duas regras com a soo- |L131 escricam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Penamacor

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom |L5 
Sancho que as rendas & direitos reaes |L6 se arecadam na forma seguinte.

P04 |L7 § Acougaiem

P05 |L8 Auemos d’ auer na dicta uilla |L9 ho direito dos açougues que |L10 chaman 
brancagem, conuem a saber: de cada boy |L11 ou uaca que se matar da dicta uilla 
pera |L12 uender a peso hum rreal. § E de porco |L13 & de todo outro gaado meudo 
tres ceptiis. |L14 § E de ceruo & corco dous ceptiis. |L15 § E de cabrito ou codeiro 
hum ceptill. |L16 E isto se pagara somente na uilla, sen- |L17 do os açougues 
coregidos a custa

59 - A sílaba “to” foi grafada na margem direita.
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|L18 dos dictos direitos & doutra maneira nam.

P06 |L19 § Tabaliães

P07 |L20 Pagam os tres taba- |L21 liães cada huum quatrocen- |L22 tos & oytenta & 
oyto reaes.

P08 |L23 § Uento

P09 |L24 O gaado do uento se recada- |L25 ra na dicta uilla, segundo no- |L26 
ssas ordenacoões o quall nom he |L27 nosso nem do concelho soomente |L28 da 
irmida de Sam Dominguos |L29 da dicta uilla pera as cousas aa |L30 dicta irmida 
neçesarias porque |L31 asy achamos que atee aqui senpre se fez |L32 sem [ne]nhũa 
contradicam.

P10 |L33 § Sentenças

P11 |L34 A dizima da eixecucam das |L35 sentenças he nossa a quall dizima |L36 se 
leuara de tanta parte da eixecuçam |L37 quanta se fezer & mais nam posto que 
|L38 de moor contya a sentença seia, saluo |L39 seia a a dizima da tall sentença se 
pagou |L40 em outro lugar polla dada della.

P12 |L41 § Medidas

P13 |L42 Paguase mais na dicta uilla |L43 soomente & nom no termo por |L44 direito 
real das pesoas que uem con- |L45 prar aa dicta cousas que ham de |L46 medir per 
alqueire. Os da uilla |L47 & termo pagaram polla medida |L48 do pam que lhe dam 
hum ceptiil. E |L49 he de fora pagara hum real por |L50 carga. E este real pagaram 
os de |L51 fora outrosy por carga de uinho, mel |L52 ou azeite que se conprar na 
dicta uil- |L53 la. § E das medidas das uaras |L54 & couodos nam se pagara nada.

P14 |L55 § Pesos

P15 |L56 § E os que pesam por peso se sam de |L57 fora, pagaram por aroua huum 
re- |L58 al. E os da uilla hum ceptiil. § E as |L59 pesoas em cuia casa dormir ou 
ano- |L60 uteçer a medida pagara cincoenta |L61 reaes. § E as dictas pesoas de fora 
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|L62 que uierem uender pam, sall, casta- |L63 nhas, nozes & as cousas que se me- 
|L64 dem per meyo alqueire & alqueire |L65 nam pagaram o direito das ochauas 
|L66 que atee qui pagauam de XVI al-

[F. 22r B]

|L67 queires hum somente pagaram por |L68 carga mayor dous reaes. E dy pera |L69 
baixo por esse respeito as outras |L70 cargas. E as medidas meudas |L71 do uinho 
& asy do azeite & mel sam do concelho.

P16 |L72 § Arma

P17 |L73 A pena d’ arma |L74 he nossa & pertençe ao alcai- |L75 de-moor da dicta 
uilla da quall se |L76 nam leuara daqui adiante mais |L77 que duzentos reaes 
conteudos em |L78 nossa ordenacam & mais arma per- |L79 dida sem mais leuarem 
d’ apunhar |L80 espada nem sang[u]e sobreolhos como |L81 se atee qui leuaua 
sem direito com estas |L82 decraracoões, conuem a saber: e quanto a mais |L83 
decraracam da dicta pena he tall co- |L84 mo ha da uilla de Cerzedas que esta 
<...> folhas.

P18 |L85 § Reguengos

P19 |L86 Sam mais nossas & da coroa |L87 de nossos reinos os reguen- |L88 gos & 
propiedades que temos na |L89 dicta uilla, conuem a saber: o reguenguo das Ara- 
|L90 nhas de que dam de doze hum dos que |L91 nelle lauram, segundo ho custume 
|L92 das outras terras da dicta uilla & |L93 termo no quall reguenguo o gado |L94 
da dicta uilla & termo paçem sem ou- |L95 tra pena nem coima. E asy quallquer 
|L96 outro gaado que o concelho auem |L97 pera hy montar como a quem pertençe 
|L98 o montado da dicta uilla. Porem, |L99 os lugares da irmindade que per |L100 
beem de seu contrauto nam ham de |L101 pagar montado na dicta uilla. Nam |L102 
pastaram no dicto reguengo sem |L103 auença ou liçença do dicto alcaide- moor. 
|L104 E desta maneira |L105 & condicoões temos outro |L106 reguengo no termo da 
dicta uilla que |L107 chaman as cabeças d’ el-rey & asy |L108 mandamos que se 
faca daqui adiante.

P20 |L109 § Herdades

P21 |L110 Alem dos quaes reguengos, |L111 temos no dicto termo algũas |L112 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 153

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

particulares herdades & misticas,

[F. 22v A]

|L113 segundo estam demarcadas no |L114 liuro dos contos dos propios da nossa 
con- |L115 todoria da Guarda.

P22 |L116 § Maninhos

P23 |L117 Os maninhos sam isentamente da dicta |L118 uilla & asy auemos, por 
bem, que o seiam |L119 pera senpre os quaes recadaram como cousa |L120 & como 
sempre ate qui fezeram sem [ne]nhũa condiçam.

P24 |L121 § Montados

P25 |L122 E, isso mesmo, sam da dicta uilla os mon- |L123 tados per bem de seu 
foral & requadam |L124 de quallquer gado uacum que entrar em seu termo sem 
sua |L125 liçença de XX cabecas pera baixo a XX reaes por ca- |L126 beça & di 
pera cima, hũa uaca. E do gado me- |L127 udo, entrando porcos de [cinquen]
ta cabeças pera cima qua- |L128 tro cabeças & pera baixo a real por cabeça as 
|L129 quaes penas se nam entenderam com aquelles lugaros |L130 com que tem 
irmindade a quall pena se nam leuara |L131 senam depois que todo o gado andar 
dos marcos do termo pera dentro.

P26 |L132 § Cortar madeira

P27 |L133 E as pesoas de fora que lhe uem cor- |L134 tar madeira pera casas 
com besta ou car- |L135 ro perderam pera o dicto concelho a feramenta & mais 
LXX |L136 reaes. E, se nam trouxerem besta nem caro, perderam somente |L137 
a feramenta & mais nam, cortando a dicta madeira pera ca- |L138 sas porque de 
lenha & de qualquer outra madeira nam per- |L139 deram [ne]nhũa cousa pollo 
que a cortem & leuem sem licenca a si em besta & caro como sem elle.

P28 |L140 E, porquanto |L141 per seu foral lhe foy outorgado |L142 por priuillegio que 
nunca fosem dados |L143 a pesoa algũa somente senpre serem nossos |L144 & da 
coroa de nossos reinos, a nos |L145 praz de lho asy pera senpre confirm- |L146 ar & 
outorguar. |L147 Aqui se acabam os direitos par- |L148 ricullares. E, quanto monta 
|L149 a portagem, he tall como ha da |L150 cidade da Guarda que esta em prin- |L151 
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cipio que se começa no capitollo que |L152 diz “primeiramente decraramos & 
poemos |L153 atee fim donde diz dada”, saluo |L154 nam leuara ho capitollo da 
uizinhanca |L155 & leuara mais ho capitollo seguinte |L156 porquanto he porto de 
Castella. |L157 E das dictas manifestacoões |L158 de fazer saber a portagem nam 
|L159 seram escusos as pesoas que tirarem

[F. 22v B]

|L160 pero dicto lugar mercadorias pera |L161 Castella ou as meterem de Castella 
|L162 per hy posto que as hy nam conprem |L163 nem uendam por ser o deradeiro 
lugar |L164 do estremo. E pagaram hy dellas, |L165 entrando ou saindo, como das 
taaes |L166 cousas no dicto lugar se manda pa- |L167 gar de conpra ou uenda per 
este fo- |L168 rall a quall portagem de pasagem |L169 hy mais nam pagaram das 
dictas cou- |L170 sas se ha hy dellas pagarem de con- |L171 pra ou uenda no dicto 
lugar nem a pa- |L172 garam as pessoas priuilligiadas asy |L173 de conpra & uenda 
como de pasaiem. |L174 E este capitollo ha d’ estar antre |L175 ho capitollo que 
diz “os que ouuerem de ti- |L176 rar e o das pesoas ecllesiasticas”. |L177 § Dada 
em Santarem, ao primeiro dya |L178 de iunho, anno de miil & quinhentos |L179 & 
dez. E uay hum delles escrito em |L180 XIII folhas & mea & em XIX regras |L181 
e o outro em outras tantas folhas |L182 & XV regras com a sooescricam |L183 de 
Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Castel[o] Boom

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto |L4 o foral dado por el-rey Dom |L5 Denis 
que as rendas & direitos reaes |L6 se arecadem na forma seguinte.

P04 |L7 § Moeda foreira

P05 |L8 Auemos d’ auer de todollos |L9 moradores da dicta uilla & |L10 termo de 
sete em sete annos uinte & se- |L11 te reaes por quinze soldos que, antiga- |L12 
mente, se mandauam pagar por ou- |L13 tro direito que chamauam moeda for- |L14 
eira a qual nam pagaram os caua- |L15 leiros & escudeiros & as pesoas que |L16 
teuerem cauallo de marca. Nem |L17 os dous iuizes ordenairos & hum |L18 dos 
orfoons & dous uereadores & |L19 hum procurador & ho alferez da |L20 dicta 
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uilla, o quall direito auemos |L21 soomente d’ auer de sete em sete annos |L22 na 
maneira sobredicta & nam doutra

[F. 23r A]

|L23 guissa da quall paga seram escusos |L24 as pessoas que nam teuerem fazenda 
|L25 de quinhentos & corenta reaes.

P06 |L26 § Tabaliães

P07 |L27 Pagara a cada hum dos dous |L28 tabaliaães duzentos & |L29 cincoenta 
reaes.

P08 |L30 § Terco das igreias

P09 |L31 Auemos d’ auer o terco das |L32 rendas das igreias do dicto |L33 lugar do 
quall se torna a tirar hum |L34 terço pera a fabrica da igreia.

P10 |L35 § Montado

P11 |L36 O montado he do concelho |L37 & leuaram de cabeça de gado |L38 uacum 
que uier sem licença dez reaes |L39 por cabeça. E do gaado meudo & |L40 porcos 
huum real por cabeça as quaes |L41 coimas senam leuaram senam depois |L42 que 
o gado todo teuer passado ho |L43 malham & lemite de seu termo.

P12 |L44 § Arma

P13 |L45 Polla pena do sangue & a- |L46 sy polla outra pena das ar- |L47 mas se 
leuara somente cento & cin- |L48 coenta reaes dos quaes leuaram os |L49 iuizes, 
cento & o concelho, ho outro |L50 terço, pera as despesas da uilla com |L51 estas 
decraracoões, conuem a saber. E, quanto a mais |L52 decraracam da dicta pena, 
he tal como |L53 ha da uilla de Cerzedas que esta <...> folhas 60.

P14 |L54 § Uento

P15 |L55 O gaado do uento he do con- |L56 celho & segundo nossa orde- |L57 

60 - A palavra “folhas” foi grafada na margem direita.
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nacam se recadara com decraracam |L58 que a pesoa a cuia maão for ter o dicto 
|L59 guado ho uenha escreuer atee dez |L60 dias so[b] pena de lhe ser demandado 
|L61 de furto. E farsea aiuntamento ou |L62 outeiro duas uezes no anno. |L63 Aqui 
se acabam os direitos |L64 particullares da dicta uilla. |L65 E, quanto monta a 
portagem, he tal |L66 como ha da cidade da Guarda que |L67 esta em principio & 
se comeca no ca- |L68 pitollo que se começa “primeiramente |L69 decraramos atee 
fym de todollos ca- |L70 pitollos donde diz “dada, saluo |L71 que nam leuara ho 
capitollo da uizi-

[F. 23r B]

|L72 nhamca. E leuara este capito[llo] que |L73 se segue porquanto a dicto lugar 
|L74 he porto de Castella. |L75 E das dictas manifestaco- |L76 ões de fazer saber a 
porta- |L77 iem nam seram escusos as pesoas |L78 que tirarem per o dicto lugar 
merca- |L79 dorias pera Castella ou as meterem |L80 de Castella per hy posto que 
as hy |L81 nam conprem nem uendam por ser ho |L82 deradeiro lugar do estremo 
& pa- |L83 garam hy dellas, emtrando ou sa- |L84 indo como das taaes cousas no 
|L85 dicto lugar se manda pagar de con- |L86 pra ou uenda por este foral a quall 
|L87 portagem de pasaiem hy mais nam |L88 pagaram das dictas cousas se ha |L89 
hy dellas pagarem de conpra ou |L90 uenda no dicto lugar nem pagaram |L91 as 
pessoas priuilligiadas asy de con- |L92 pra & uenda como de pasage. |L93 § E este 
capitollo ha de estar an- |L94 tre o cap[it]ollo da saida por terra & ho |L95 das 
pesoas ecllesiasticas. Dada |L96 em Santarem, ao primeiro dya de |L97 iunho, anno 
de miil & quinhentos & |L98 dez. E uai hum delles escrito em XII |L99 folhas e o 
outro em XI folhas & meya |L100 & XIIII regras com a sooescriçam |L101 do dicto 
Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Castel[o] Branco

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera uisto |L4 ho foral da dicta uilla da- |L5 do pollo 
mestre de Christos que as |L6 rendas & direitos se deuem d’ areca- |L7 dar na 
forma seguinte.

P04 |L8 § Acougaiem
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P05 |L9 Pagase na dicta uilla & termo |L10 por acougaiem da cada ta- |L11 lho 
de carne a peso, hum quarto de |L12 carneiro por anno recebondo & |L13 mais 
cincoenta reaes os quaes aço- |L14 ugues & talhos ho alcaide-moor |L15 sera 
obrigado de coreger aa sua |L16 custa asy na uilla como no termo.

[F. 23v A]

P06 |L17 § Sentencas

P07 |L18 A diz[i]ma da eixecucam das |L19 sentencas se recadara na dicta |L20 uilla 
por direito real a quall recada- |L21 ra hum mordomo que o almoxarife es- |L22 
colhera de tres que seram pera isso in- |L23 leitos per a camara o quall recadara 
|L24 a dicta dizima das sentenças dos iuizes |L25 da dicta uilla que der a eixecuçam 
& se pe- |L26 nhorar & nom eixecutar leuara a me- |L27 tade da dicta condenaçam. 
E, se ho nom |L28 penhorar, nom leuara nada.

P08 |L29 § Armas

P09 |L30 Os iuizes da dicta uilla leua- |L31 ram as armas que elles per |L32 si 
coutarem ou tomarem nos aroidos |L33 que se hy fezerem pollos mallfeitores. |L34 
E as penas dellas se recadaram |L35 pollos meirinhos da ouuedorya do |L36 dicto 
mestrado, segundo nossas horde- |L37 nacoões da quall pena d’ arma se leuara |L38 
duzentos reaes & arma perdida se- |L39 gundo n[o]ssa ordenacam com estas |L40 
decraracoões, conuem a saber: e, quanto a mais de- |L41 craracam da dicta arma 
he tall como |L42 ha da uilla de Cerzedas que esta <...> fo[l]has.

P10 |L43 § Montar & cortar madeira

P11 |L44 O montar & cortar |L45 da madeira per pessoas de |L46 fora no termo da 
dicta uilla que per- |L47 tencem a ella mesma nam se leuara |L48 daqui en diante 
aos que hy uierem |L49 montar con seus gados ou cortar |L50 madeira sem licença 
mais que oito |L51 reaes por cabeça de gaado uacum & hum |L52 real por cabeça 
de gado meudo. E |L53 cincoenta reaes por cortarem a dicta madei- |L54 ra uista 
a posse em que ate ora esteue- |L55 ram & os da irmindade nam paga- |L56 ram 
nada.

P12 |L57 § Maninhos
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P13 |L58 E nom se leuara daqui a- |L59 diante maninhos na dicta |L60 uilla & termo 
uisto como ho foral |L61 da dicta uilla os nom deu nem ouue di- |L62 sso nunca 
posse.

P14 |L63 § Uento

P15 |L64 O gaado do uento se are- |L65 cadara pollo alcaide-moor,

[F. 23v B]

|L66 segundo nossas ordenacoões com |L67 esta limitaçam, conuem a saber que o 
gaado que |L68 se perder nos lugares particulares |L69 ante de partirem pera a sera 
nem uirem |L70 della, sendo achados per aquelles |L71 a que pertencer o direito do 
uento, gu- |L72 ardando se a ordenaçam & solenida- |L73 de ordenada que o tall 
gaado seia |L74 iulgado ao que asy pertencer per |L75 direito. E perdendo, se indo 
ou uindo da 61 |L76 serra este tall gaado nam sera toma- |L77 do nem soocrestado 
nos lugare[s] onde |L78 for achado, mas a serra sera leuado |L79 & iustificado, 
segundo que antigamente |L80 se custumou. E asy se fara no gaado |L81 que for 
perdido em alguns lugares |L82 & nom for requerido ao tempo per aquellas |L83 
pesoas a que pertencer o dicto direito. |L804 E poderam porem, em quallquer 
tempo seus |L85 donos buscar seu gaado & achando- |L86 lhe sera entregue.

P16 |L87 § Tabaliães

P17 |L88 A pensam dos tabaliães he |L89 direito real & nam pertence a |L90 hordem, 
mas sam da coroa do rei- |L91 no & per seus oficiaes se recadara. |L92 Aqui se 
acabam os direitos |L93 particulares. E, quanto |L94 monta a portagem, he tall 
como |L95 a da cidade da Guarda que esta |L96 em principio que se comeca no 
cap[ito]llo |L97 que diz “primeiramente decraramos a- |L98 tee fim de todollos 
cap[ito]llos donde |L99 diz dada”, s[a]luo que nam leuara ho |L100 cap[ito]llo da 
uizinhaça nem o capitollo |L101 da liberdade de nam pagar portagem |L102 he em 
logo delle leuara este que se |L103 segue, entrando por para[gra]fo na fim |L104 
do capi[tol]lo das pessoas eclesiasticas”, |L105 dizendo: § e asy seram priuilli- 
|L106 giados da dicta portagem estes lu- |L107 gares soomente, conuem a saber: 
Couilham, § S- |L108 ortelha, § Guarda, § Euora, |L109 Guimaraães, § Uallença de 
|L110 Minho, § Moncam, § Crasto

61 - A palavra “da” foi grafada na margem direita.
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|L111 Leboreiro, § Mogadouro, § Bra- |L112 gança. Porquanto se mostrou |L113 pollas 
dadas de seus priuillegios |L114 de nom pagarem portagem serem |L115 dados aas 
dictas uillas ante da |L116 era de miil & II c cincoenta & do- |L117 us annos, na qual 
era foy dado |L118 o dicto lugar a Hordem de Christos. E |L119 per conseguinte, 
sera quallquer lugar |L120 outro que se mostrar ter priuillegio |L121 de nom pagar 
a dicta portagem que |L122 fose primeiramente dado que a dada |L123 da dicta uilla 
na era de miil & II c LII |L124 a quall uilla sera isso mesmo priuilli- |L125 giada da 
dicta portagem nem de fazer |L126 saber asy na uilla como no termo. |L127 Dada em 
a nossa uilla de Santa- |L128 rem, ao primeiro dya de iunho, anno |L129 de mil & 
quinhentos & dez. E uai |L130 hum delles escrito em XII folhas & meya |L131 & 
quatro regras. E o outro em |L132 XII folhas & XIII regras com |L133 a sooescricam 
do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla da Idanha a Noua

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto |L4 ho foral da uilla manda- |L5 mos que 
as rendas se recadem na |L6 forma seguinte.

P04 |L7 § Maninhos

P05 |L8 Os maninhos sam da hordem |L9 & os do concelho pagam de |L10 uinte 
hum asy da uilla como do termo, |L11 e aos de fora do termo leuam de |L12 doze 
huum.

P06 |L13 § Arma

P07 |L14 A pena d’ arma he dos iuizes |L15 ou do alcaide quem prime- |L16 iro 
lançar maão. E, quando pertençe |L17 aos iuizes, nom leuaram mais que |L18 
aquella contiia que atee ora este- |L19 ueram em posse de leuar com estas |L20 
decraracoões, conuem a saber: e, quanto a mais de- |L21 craraçam da dicta pena, 
he tall como a |L22 da uilla de Cerzedas que esta <...> folhas.

P08 |L23 § Tabaliães
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P09 |L24 Os tabaliães sam da coroa

[F. 24r B]

|L25 do reino pagam trezentos reaes.

P10 |L26 § Montados

P11 |L27 Os montados sam do con- |L28 çelho & emquanto ho ga- |L29 do traz ho 
malham cuberto nam pa- |L30 garam nada. Nem menos ho |L31 pagaram os dos 
lugares da irmin- |L32 dade. E, se algum outro gaado entrar |L33 sem licença, 
pagaram por cabeça de |L34 de gado uacum oyto reaes. E do |L35 gaado meudo 
hum real.

P12 |L36 § Cortar madeira

P13 |L37 E de cortar madeira os de |L38 fora do termo nom se paga nada.

P14 |L39 Item tem a or- |L40 dem no termo da dicta uilla |L41 hũas granias de que 
pagam de |L42 cinco huum, conuem a saber: o toram da ribeira & |L43 o toram 
das casas.

P15 |L44 § Uento

P16 |L45 O gaado do uento he tall |L46 como a ordenaçam da uilla |L47 de Castell 
Branco que esta<...> fo[l]has.

P17 |L48 Aqui se acabam os direitos |L49 particullares. E, quanto |L50 monta a 
portagem, he tall como a |L51 da cidade da Guarda que esta em principio |L52 que se 
começa no cap[ito]llo que diz “primei- |L53 ramente decraramos atee fim de todo- 
|L54 llos capitollos atee donde diz dada”, |L55 saluo que nom leuara ho cap[ito]llo 
da |L56 uizinhança nem ho capitollo da liber- |L57 dade de nam pagar portagem. E 
|L58 em logar do cap[ito]llo da liberdade en- |L59 trara este que se segue. |L60 E asy 
seram priuilligiados |L61 da dicta portagem estes |L62 lugares soomente § Uillar 
Maior, |L63 § Castel[o] Rodriguo, § Sabugal, |L64 § Beia, § Monsaraz, § Mou- 
|L65 ra, § Caminha, § Chaues, |L66 § Crasto Uicente, § Couilhaam, |L67 § Pinhel, 
§ Castell[o] Mendo, |L68 § Sortelha, § a Guarda, § Euo- |L69 ra, § Odemira, § 
Uiana, § Ua- |L70 lença, § Monçam, § Prado, |L71 § Guimaraães, § Crasto Lebore-
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|L72 iro, § Mogadoiro, § Bragança, |L73 § Monforte de Ryo Liure por- |L74 quanto 
se mostrou pollas dadas |L75 de seus priuillegios de nom pagarem |L76 portagem 
serem dados as dictas uillas |L77 ante da era de miil & trezentos & ci- |L78 ncoenta 
& sete annos na quall era foi |L79 dado o dicto lugar a Ordem de Christos. |L80 E, 
per conseguinte, ho sera quallquer lu- |L81 gar outro que se mostrar ter priuile- 
|L82 gio de nam pagar a dicta portagem |L83 primeiramente, dado que o da dicta 
|L84 uilla na era de miil III c LVII anos |L85 a quall uilla sera, isso mesmo, priuilli- 
|L86 giada da dicta portagem nem de fa- |L87 zer saber asy na dicta uilla com no 
|L88 termo. § Dada em Sanctarem, |L89 ao primeiro dya de iunho, anno de |L90 
miil & quinhentos & dez. E uay hum |L91 delles escrito em XII folhas & XII 
|L92 regras e o outro em XII folhas |L93 & meya & duas regras com a soo- |L90 
escricam do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado a uilla da Hidanha a Uelha 62

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera uisto |L4 o foral dado por el-rey Dom |L5 
Sancho, ho primeiro, que as rendas |L6 & direitos reaes se deuem d’ areca- |L7 
dar na forma seguinte.

P04 |L8 § Maninhos

P05 |L9 Os maninhos sam da ordem |L10 & recadase pollos officiaes |L11 della, 
conuem a saber: os moradores da dicta ui- |L12 lla pagam de uinte hum do pam 
que |L13 colhem. E os do termo pagam de |L14 doze huum.

P06 |L15 § Armas

P07 |L16 Da pena d’ arma leuaram |L17 os iuizes ou ho alcaide as |L18 armas quem 
primeiro lançar maão |L19 dellas. E o alcaide leuara aa pena |L20 dellas, segundo 
nossa ordenaçam, |L21 conuem a saber: duzentos reaes & arma perdida. |L22 E, se 
o meirinho da coreicam ou ou- |L23 uidoria primeiro lancar maão das

62 - A palavra “uelha” foi grafada por outra mão.
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|L24 armas ou citar ao tenpo da hor- |L25 denaçam pella pena, seram suas |L26 com 
estas decraracoões, conuem a saber: e quanto |L27 a mais decraraçam da dicta 
pena he tal |L28 como a da uilla de Cerzedas que |L29 esta ha <...> folhas.

P08 |L30 § Montados

P09 |L31 Os montados do gaado que |L32 uem pacer sem liçença ao |L33 dicto termo 
sam do concelho. E leuam |L34 de manada de uacas hũa. § E de |L35 cincoenta 
ouelhas hũa. E isto de- |L36 pois que ho malham he cuberto por- |L37 que enquanto 
ho gaado anda em |L38 anbos termos, nam emcoreram em al- |L39 gũa pena na 
qual pena nam |L40 emcoreram os guados dos lugares |L41 da irmindade. § E, se o 
dicto gaado |L42 nam chegar a dez uacas ou as dictas |L43 cincoenta ouelhas, nam 
se pagara |L44 [ne]nhũa pena posto que pastem sem |L45 licença & nam seiam da 
irmindade |L46 & ande o malham cuberto.

P10 |L47 § Cortar madeira

P11 |L48 E os que uem cortar madei- |L49 ra ao dicto termo podem nom |L50 fazer 
liuremente sem pena algũa.

P12 |L51 § Uento

P13 |L52 E o gaado do uento se recada- |L53 ra na dicta uilla pella orde- |L54 n[a]
cam de Castell[o] Branco que esta <...> folhas.

P14 |L55 Aqui se acabam |L56 os direitos particullares da |L57 dicta uilla. E 
quanto monta a por- |L58 tagem, he tall como a da cidade da |L59 Guarda que 
esta em principio que |L60 se começa no capitollo que diz “pri- |L61 meiramente 
decraramos”, saluo que |L62 nom leuara os dous capitollos, conuem a saber: |L63 
ho da uizinhança & ho da liberdade |L64 de nam pagar portagem & em lugar |L65 
deste cap[ito]llo de liberdade emtrara |L66 este que se segue.

P15 |L67 E asy seram priuilligiados |L68 da dicta portagem estes lu- |L69 gares 
soomente § Uillar Maior, |L70 § Castell[o] Rodriguo, § Sabugal,
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|L71 § Beia, § Monçaraz, § Moura, |L72 § Caminha, § C[h]aues, § Cras- |L73 to 
Uicente, § Couilhaam, § Pin- |L74 hell, § Castelo Mendo, § Sorte- |L75 lha, § a 
Guarda, § Euora, |L76 § Odemira, § Uiana, § Ual- |L77 lença, § Monçam, § Prado, 
|L78 § Guimaraães, § Crasto Lebore- |L79 iro, § Mogadoiro, § Braga- |L80 nça, § 
Monforte de Ryo Liure, |L81 porquanto se mostrou pollas da- |L82 das de seus 
priuillegios de nam pa- |L83 garem portagem serem dados aas |L84 dictas uillas 
ante da era de miil & |L85 trezentos & cincoenta & sete annos |L86 na quall era 
foy dado ho dicto lugar |L87 a Ordem de Christos. E, per conseguinte |L88 ho sera 
quallquer lugar outro que se mo- |L89 strar ter priuillegio de nam pagar a |L90 dicta 
portagem primeiramente dado que |L91 ho da dicta uilla na era de miil & III c |L92 
& cincoenta & sete, a qual uilla |L93 sera isso mesmo priuilligiada da |L94 dicta 
portagem nem de fazer saber |L95 asy na dicta uilla como no termo. |L96 § Dada 
em Santarem, ao primeiro |L97 dya de iunho, anno de miil & quinhen- |L98 tos & 
dez. E uai hum delles escrito em |L99 XI folhas & meya & oyto regras |L100 e o 
outro em XI folhas & meya |L101 com a sooescricam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Bemposta

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Acorda- |L4 mos uisto ho foral da dicta |L5 
uilla que as nossas rendas & direitos |L6 se arecadem na forma seguinte: |L7 os 
maninhos sam da ordem |L8 & pagam de doze hum asy os |L9 de fora como os 
de dentro.

P04 |L10 A pena d’ arma he dos iuizes ou 63 |L11 do comendador se a primei- |L12 
ro toma ou cita com estas decrara- |L13 cooes, conuem a saber: e, quanto a mays 
decrara- |L14 cam da dicta pena, he tall como ha

[F. 25r B]

|L15 da uilla de Cerzedas que esta <...> folhas 64.

63 - A palavra “ou” foi grafada na margem direita.
64 - A palavra “folhas” grafada na margem direita.
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P05 |L16 § Arma

P06 |L17 A pensam de huum tabaliam |L18 he da coroa real & paga |L19 cem reaes.

P07 |L20 Os montados sam do conce- |L21 lho & nam se fara nisso mu- |L22 dança 
de como atee qui custumaram.

P08 |L23 § Uento

P09 |L24 O gaado do uento |L25 he da hordem. E recada o |L26 ho comendador, 
segundo nossas hor- |L27 denacoões com esta limitacam, conuem a saber: |L28 que 
he tal como ha da uilla de Castell[o] |L29 Branco que esta <...> folhas.

P10 |L30 Aqui se acabam os direitos par- |L31 ticullares &, quanto monta |L32 a 
portagem, he tall como a da cida- |L33 de da Guarda que esta em principio |L34 
que se começa no capitollo que diz |L35 “primeiramente decraramos atee fim 
|L36 de todollos capitollos atee donde |L37 diz dada”, saluo que nam leuara |L38 os 
dous capitollos, conuem a saber: ho da uizi- |L39 nhança, e o da liberdade de nam 
pa- |L40 gar portagem. E em loguo do |L41 capitollo da liberdade se escreuera |L42 
este que se segue.

P11 |L43 E asy seram priuilligiados da |L44 dicta portage estes luga- |L45 res soomente 
§ Uillar Mayor, |L46 § Castel[o] Rodriguo, § Sabugal, |L47 § Beia, § Moncaraz, 
§ Mou- |L48 ra, § Caminha, § Chaues, |L49 § Castro Uicente, § Couilhaam, |L50 § 
Pinhel, § Castel[o] Mendo, |L51 § Sortelha, § a Guarda, § Euo- |L52 ra, § Odemira, 
§ Uiana, § Ualen- |L53 ca, § Monçam, § Prado, |L54 § Guimaraães, § Crasto 
Leborei- |L55 ro, § Mogadoiro, § Bragança, |L56 § Monforte de Ryo Liure, por- 
|L57 quanto se mostrou pollas dadas |L58 de seus priuillegios de nam pagarem |L59 
portagem serem dados as dictas |L60 uillas antes da era de miil & trezen-

[F. 25v A]

|L61 tos & cincoenta & sete annos na qual |L62 era foy dado ho dicto lugar a Ordem 
|L63 de Cristos. E, por ho conseguinte, ho se- |L64 ra quallquer lugar outro que se 
mostre |L65 ter priuillegio de nam pagar a dicta |L66 portagem primeiramente, 
dado que |L67 ho da dicta uilla na era de miil & tre- |L68 zentos & cincoenta & 
sete, a quall |L69 uilla sera isso mesmo priuilligiada |L70 da dicta portagem nem 
de fazer saber |L71 asy na dicta uilla como no termo. |L72 § Dada em Santarem, 
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ao primeiro dia |L73 de iunho, anno de miil & quinhentos |L74 & dez. E uai hum 
delles escrito em XII |L75 folhas & meya & hũa regra e o |L76 outro em XII folhas 
& XX regras |L77 com a sooescricam do dicto Fernam |L78 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Proença

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto |L4 ho foral dado pollo mestre |L5 que as 
rendas & direitos se deuem d’ a- |L6 recadar na forma seguinte.

P04 |L7 § Armas

P05 |L8 A pena d’ arma se leuara du |L9 duzentos & arma perdida |L10 segundo 
nossa hordenaçam a quall |L11 leuaram os iuizes ou ho alcaide ou |L12 ho meirinho 
da coreiçam quem pri- |L13 meiro a tomar ou citar com estas de- |L14 craraçoões, 
conuem a saber: e, quanto a mais decrara- |L15 cam da dicta pena, he tall como 
ha |L16 da uilla de Cerzedas que esta a <...> |L17 folhas.

P06 |L18 § Tabaliaes

P07 |L19 A pensam de dous tabaliães |L20 he da coroa do reino |L21 paga cada hum 
delles trezentos reaes.

P08 |L22 § Maninhos

P09 |L23 Os maninhos sam da hor- |L24 dem dos quaaes se pagua |L25 de doze 
huum asy dos de dentro co- |L26 mo dos de fora.

P10 |L27 § Montados

P11 |L28 Os montados sam do conçe- |L29 lho dos quaaes nom leua- |L30 ram mais 
dos que nom forem uizi- |L31 nhos ou uierem per sua licença

[F. 25v B]

|L32 que a real por cabeça de gaado meu- |L33 do e oito reaes por uacum & isto 
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se- |L34 ndo ho malham todo cuberto. E dou- |L35 tra maneira nam se leuara nada.

P12 |L36 § Uento

P13 |L37 O gaado do uento he tall co- |L38 mo ho de Castel[o] Branco & |L39 desa 
maneira se leuara na dicta uil- |L40 la he esta <...> folhas.

P14 |L41 Aqui se acabam os direitos |L42 particullares da dicta uilla. |L43 E, qua[n]
to monta a portagem, he tal |L44 como a da cidade da Guarda que |L45 esta 
em principio que se começa no |L46 capitollo que diz “primeiramente de- |L47 
craramos atee fim de todollos capi- |L48 tollos atee donde diz dada”, saluo |L49 
que nom leuara os dous capitollos, |L50 conuem a saber: ho da uizinhança & ho 
da liberdade |L51 de nam pagar po[r]tagem & em luguar |L52 do cap[ito]llo da 
liberdade se pora este |L53 que se segue.

P15 |L54 E asi seram priuilligiados da |L55 dicta portagem estes lugares |L56 soomente 
§ Uillar Mayor, § Cas- |L57 tel[o] Rodriguo, § Sabugal, § Beia, |L58 § Moncaraz, § 
Moura, § Cami- |L59 nha, § Chaues, § Crasto Uicente, |L60 § Couilhaam, § Pinhell, 
§ Cas- |L61 tell[o] Mendo, § Sortelha, § a Guar- |L62 da, § Euora, § Odemira, 
§ Uia- |L63 na, § Ualença, § Moncam, § Pra- |L64 do, § Guimaraães, § Crasto 
Lebo- |L65 reiro, § Mogadoiro, § Braga- |L66 nça, § Monforte de Ryo Liure, |L67 § 
porquanto se mostrou pollas |L68 dadas de seus priuilegios de nam pa- |L69 garem 
portagem serem dados aas |L70 dictas uillas ante da era de miil & |L71 trezentos & 
cincoenta & sete annos na |L72 quall era foy dado o dicto lugar a Ordem |L73 de 
Christos. E per o conseguinte, o sera quall- |L74 quer lugar outro que se mostrar 
ter |L75 priuillegio de nam pagar a dicta portagem |L76 primeiramente, dado que 
ho da dicta

[F. 26r A]

|L77 uilla na era de miil & trezentos & cin- |L78 coenta & sete annos, a qual uilla 
|L79 sera isso mesmo priuilligiada da dicta |L80 portagem nem de o fazer saber asy 
na |L81 dicta uilla como no termo. |L82 § Dada em Santarem, ao primeiro dya |L83 
de iunho, anno de miil & quinhentos |L84 & dez. E uay hum delles escrito em XII 
|L85 folhas & meya & duas regras e o o- |L86 utro em outro tanto com a ssoescri- 
|L87 cam do dicto Fernam de Pina.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 167

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Penagarcya

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto ho |L4 foral da dicta uilla manda- |L5 
mos que as rendas & direitos se are- |L6 cadem na forma seguinte.

P04 |L7 § Maninhos

P05 |L8 Os maninhos sam da hordem |L9 & pagase delles de doze huum |L10 asy 
os do lugar como de fora delle & |L11 de toda a terra.

P06 |L12 § Montados

P07 |L13 E asy sam os montados da or- |L14 dem pollos quaes se leuara de |L15 
cabeça de gaado uacum que nam for da |L16 irmindade ou uier por licença oyto 
|L17 reaes. § E o gaado meudo na dicta ma- |L18 neira hum real. E poderam fazer 
auen- |L19 ça por menos destes preços & por mais |L20 nam. E nam leuaram senam 
de malham cuberto.

P08 |L21 § Tabaliães

P09 |L22 A pensam de huum |L23 tabaliam de hy he da coroa |L24 do reino & paga 
trezentos reaes.

P10 |L25 § Armas

P11 |L26 A pena d’ arma se leuara per |L27 nossa hordenaçam polla quall |L28 se 
leuaram duzentos reaes & arma pe- |L29 rdida a quall sera somente do conce- |L30 
lho com estas decraracoões, conuem a saber: e, quan- |L31 to a mais decraraçam 
da dicta pena, he |L32 tall como ha da uilla de Cerzedas que |L33 esta a <...> folhas.

P12 |L34 § Uento

P13 |L35 O gaado do uento sera do al- |L36 caide. E, quando se perder, guar- |L37 
darsea a ordenacam do regno com |L38 esta limitacom, conuem a saber: & quanto 
a mais |L39 decraracam da dicta hordenaçam he tal
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[F. 26r B]

|L40 como a da uilla de Castel[o] Branco que |L41 esta ha <...> folhas.

P14 |L42 Aqui se acabam os direitos parti- |L43 cullares &, quanto monta |L44 ha 
portagem, he tal como a da cida- |L45 de da Guarda que esta em principio que 
|L46 se começa na cap[ito]llo que diz “primeira- |L47 mente decraramos atee fim 
de todollos |L48 cap[ito]llos donde diz dada”, saluo que |L49 nom leuara os dous 
capitollos, conuem a saber: da |L50 uizin[ha]nça & ho da liberdade de nom pagar 
|L51 portagem & em loguo do capitollo da liber- |L52 dade emtrara este que se 
segue.

P15 |L53 E asy seram priuilligiados da |L54 dicta portagem estes lugares |L55 
seguintes, conuem a saber: Guimarães, § Coui- |L56 lhaam, § Pinhel, § Sortelha, 
|L57 § a Guarda, § Euora, § Ualle[n]ca, |L58 § Monçam, § Crasto Leboreiro, |L59 
§ Mogadoiro, § Bragança, por- |L60 quanto se mostrou pellas dadas |L61 de seus 
priuillegios de nam pagarem |L62 portagem serem dados aas dictas |L63 uillas ante 
da era de miil & duzentos |L64 & cincoenta & dous annos na qual |L65 era foy 
dado ho dicto lugar aa Ordem |L66 de Christos. E, per conseguinte, o sera |L67 
qualquer lugar outro que se mostrar |L68 ter priuillegio de nam pagar a dicta por- 
|L69 tagem primeiramente, dado que ho |L70 da dicta uilla na era de miil & duzen- 
|L71 tos & cincoenta & dous a quall uilla |L72 sera isso mesmo priuilligiada da 
dicta |L73 portagem nem de fazer saber asy na dicta |L74 uilla como no termo. § E 
a- |L75 sy leuara tambem estroutos dous |L76 capitollos que se seguem, emtrando 
|L77 na fim do cap[ito]llo da saida per terra. |L78 E das dictas manifestacoões |L79 
de fazer saber a portagem nam |L80 seram escusos as pesoas que tirarem |L81 per 
ho dicto lugar mercadorias pera |L82 Castella ou as meter[e]m de Castela |L83 per 
hy posto que as nam conprem nem

[F. 26r A]

|L84 uendam por ser o deradeiro lugar |L85 do estremo. E pagaram hy dellas, |L86 
entrando ou saindo como das taaes |L87 cousas no dicto lugar se manda pa- |L88 
gar de conpra ou uenda per este fo- |L89 ral a quall portagem de pasaiem hy |L90 
mais nam pagaram das dictas cou- |L91 sas se ha hy dellas pagarem de conpra |L92 
ou uenda no dicto lugar nem a paga- |L93 ram as pessoas priuilligiadas asy de |L94 
conpra & uenda como de pasagem.
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P16 |L95 § Saca da carga por ca[r]ga

P17 |L96 As pesoas que algũas mer- |L97 cadorias trouxerem a uen- |L98 der aa dicta 
uilla de que paguem |L99 portagem poderam tirar outras tan- |L100 tas & taaes 
& taaes sem dellas mais |L101 portagem pagarem posto que seiam |L102 doutra 
callidade. Porem, se as de |L103 que primeiro pagarem forem de ma- |L104 yor 
paga ou de tamanha como |L105 as que tirarem, leuarseam liuremente |L106 sem 
outra mais paga. E se forem |L107 de maior preco as que tirarem que as |L108 
que trouxerem pagaram a mior |L109 dellas. E descontarlheam da paga |L110 que 
ouuerem de fazer pera conprim- |L111 ento da carga & paga mayor ou- |L112 tro 
tanto quanto teuerem pago |L113 das primeiras que meteram. |L114 § Dada em 
Santarem, ao primeiro |L115 dia de iunho, anno de miil & quin- |L116 hentos & 
dez. E uay hum escrito em |L117 XII folhas & em XI regras e o |L118 outro em XI 
folhas & mea & XII |L119 regras com a soescricam do |L120 dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla do Rosmaninhal 65

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto |L4 o foral da dicta uilla que |L5 as rendas 
& direitos reaes se recadem |L6 na forma seguinte.

P04 |L7 Dos maninhos nam pagam |L8 os moradores & uizinhos |L9 do lugar [ne]- 
nhum trebuto porque sam

[F. 26r B]

|L10 liures delle per sentença. E os cas- |L11 telhanos que ao termo di uierem 
la- |L12 urar ou quaeesquer outros de fora pa- |L13 guam de doze hum, conuem a 
saber: os de Castella |L14 pagam ao que he comendador dos |L15 maninhos. E os 
de Purtugal pa- |L16 guam ao comendador do dicto lu- |L17 gar ho direito dos que 
uem de fora |L18 laurar & nam sam do dicto luguar.

P05 |L19 § Tabaliães

65 - “...al.” foi grafado na margem direita.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira170

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P06 |L20 A pensam de hum tabaliam |L21 he nossa & paga trezentos reaes.

P07 |L22 § Pena d’ arma

P08 |L23 A pena d’ arma se leuara per |L24 nossa ordenaçam polla quall |L25 se 
leuaram duzentos reaes e a ar- |L26 ma perdida. E seia somente do |L27 concelho 
com estas decraracoões, |L28 conuem a saber: e, quanto a mais decraraçam da |L29 
dicta pena, he tal como a da uilla de |L30 Cerzedas que esta <...> folhas.

P09 |L31 § Uento

P10 |L32 E o guado do uento se are- |L33 cadara pollo comendador, |L34 segundo 
nossas ordenacoões com |L35 esta limitacam, conuem a saber. E, quanto a mais 
|L36 decraracam da dicta ordenaçam, he tall |L37 como ha da uilla de Castel[o] 
Branco |L38 que esta <...> folhas.

P11 |L39 § Montados

P12 |L40 O montado he do conçelho. |L41 E quem hy uier montar sem |L42 liçença 
nam sendo da irmindade se |L43 pasar de doze cabecas de gaado ua- |L44 cum 
pagaram de cada cabeca oito |L45 reaes. E pera baixo nam pagara na- |L46 da. E 
de cincoenta cabecas de |L47 gaado meudo pera baixo nam paga- |L48 ram nada. E 
dy pera cima huum |L49 real por cabeça.

P13 |L50 § Cortar madeira

P14 |L51 E de cortar madeira nam le- |L52 uam nada. |L53 Pagase ao comendador 
|L54 de quallquer ueacam que ha |L55 hy uem mortrar pera uender hũa |L56 paa. E 
nam pagara outra portagem |L57 da tall cabeça.

P15 |L58 Aqui se acabam os direitos,

[F. 27r A]

|L59 direitos particullares. E, quanto mon- |L60 ta a portagem, he tall como ha da 
|L61 cidade da Guarda que esta em princi- |L62 pio que se comeca no capitollo que 
|L63 diz “primeiramente decraramos & po- |L64 emos atee fim donde diz dada”, |L65 
saluo que nom leuara hos dous capi- |L66 tollos, conuem a saber: o da uizinhança 
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& ho da liber- |L67 dade de nam pagar portagem. E em |L68 lugar do capitollo da 
liberdade em- |L69 trara este que se segue.

P16 |L70 E asy seram priuilligiados da |L71 dica portagem estes luga- |L72 res 
seguintes, conuem a saber: Guimaraães, |L73 § Couilhaam, § Pinhel, § Sorte- |L74 
lha, § a Guarda, § Euora, |L75 § Ualença, § Moncam, § Cr- |L76 asto Leboreiro, 
§ Mogadoiro, |L77 § Bragança, porquanto se mos- |L78 trou pollas dadas de seus 
priuillegi- |L79 os de nam pagarem portagem serem |L80 dados aas dictas uillas 
ante da |L81 era de miil & duzentos & cincoenta |L82 & dous annos, na quall era 
foi dado |L83 o dicto lugar a Ordem de Christos. E, per |L84 conseguinte, ho sera 
quallquer lugar ou- |L85 tro que se mostrar ter priuillegio de |L86 nam pagar a 
dicta portagem primeiramen- |L87 te dado que o da dicta uilla na era |L88 de miil 
& duzentos & cincoenta & dous, |L89 a quall uilla sera isso mesmo priui- |L90 
lligiada da dicta portagem nem de fa- |L91 zer saber asy na dicta uilla como no 
|L92 termo. § E asy leuara os |L93 dous capitollos, conuem a saber: ho dos portos 
que |L94 se começa. E das dictas manifestaco- |L95 ões de fazer saber a portagem. 
E o |L96 outro que he de carga por carga que se |L97 começa. As pesoas que algũas 
m- |L98 ercadorias trouxerem os quaaes |L99 capitollos estam escritos na fim dos 
|L100 direitos particullares da uilla de Pena |L101 Garcya que esta <...> folhas os 
|L102 quaaes capitollos se escreueram

[F. 27r B]

|L103 na fim do cap[ito]llo da saida por terra |L104 atee ho cap[ito]llo das pesoas 
eclesia- |L105 sticas. § Dada em Santarem, ao |L106 primeiro dya de iunho, anno 
de |L107 miill & quinhentos & dez. E uai hum |L108 delles escrito em XII folha[s] 
& duas |L109 regras. E o outro em outro tan- |L110 to com a soescricam do dicto 
Fernam |L111 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Segura

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L4 ho foral da uilla que as |L5 rendas 
& direitos reaes se deuem d’ a- |L6 recadar na forma seguinte.

P04 |L7 § Maninhos
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P05 |L8 Paguase na dicta uilla ao |L9 mestrado de Christos dos ma- |L10 ninhos 
de doze, hum dos de fora so- |L11 mente porque os uezinhos nam pa- |L12 guam 
maninhos.

P06 |L13 § Os montados

P07 |L14 Os montados sam tambem |L15 da hordem mas nam se pa- |L16 ga nada 
porque os lugares comar |L17 caaõs sam todos d[a] irmindade & ui- |L18 zinham 
huums com os outros.

P08 |L19 § Armas

P09 |L20 A pena d’ arma he do alcaide |L21 polla quall se leuara duzentos |L22 reaes 
& mais ha arma perdida, segundo |L23 nossa ordenaçam com estas decrara- |L24 
coões, conuem a saber. E quanto a mais da |L25 dicta pena he tall como ha da 
uilla |L26 de Cerzedas que esta <...> folhas.

P10 |L27 § Tabaliam

P11 |L28 A pensam de hum tabaliam |L29 que hy ha he da coroa do |L30 reino sam 
trezentos reaes.

P12 |L31 § Uento

P13 |L32 E o gaado do uento se are- |L33 cadara pollo alcaide-moor, |L34 segundo 
nossas ordenacoões com |L35 limitaçam, conuem a saber: e, quanto a mais |L36 
decraracam da ordenaçam do dicto ga- |L37 ado, he tall como ha da uilla de |L38 
Castel[o] Branco que esta <...> folhas.

P14 |L39 Aqui se acabam os direitos |L40 particullares & quanto ha |L41 portagem, 
he tall como a da Guar-

[F. 27v A]

|L42 da que esta em principyo que se co- |L43 meca no capitollo que diz 
“primeiramen- |L44 te decraramos atee fim de todollos |L45 capitollos atee donde 
diz dada”, |L46 saluo que nom leuara os dous ca- |L47 pitollos, conuem a saber: ho 
da uizinhança & ho |L48 cap[ito]llo da liberdade de nam pagar |L49 portagem. E 
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em loguo do capitollo |L50 da liberdade de nam pagar portagem |L51 se escreuera 
este que se segue.

P15 |L52 E asy seram priuilligiados |L53 da dicta portagem estes lu- |L54 gares 
seguintes, conuem a saber: Guimaraães, |L55 § Couilhaam, § Pinhell, § Sorte- |L56 
lha, § Guarda, § Euora, § Ua- |L57 llença, § Monçam, § Crasto Le- |L58 boreiro, 
§ Mogadoiro, § Braga- |L59 nça, porquanto se mostrou pollas |L60 dadas de seus 
priuillegios de nam pa- |L61 garem portagem serem dados aas |L62 dictas uillas 
ante da era de miil & |L63 duzentos & cincoenta & dous annos |L64 na quall era 
foy dado ho dicto lugar ha |L65 Hordem de Christos. E, per conseguinte, |L66 ho 
sera quallquer lugar outro que se mo- |L67 strar ter priuillegio de nom pagar a 
|L68 dicta portagem primeiramente dado |L69 que o da dicta uilla na era de miil & 
|L70 duzentos & cincoenta & dous, a |L71 quall uilla sera isso mesmo priuilligi- 
|L72 ada da dicta portagem nem de fazer |L73 saber asy na dicta uilla como no 
termo. |L74 § E asy leuara mais os dous ca- |L75 pitollos, conuem a saber: ho dos 
portos que se come- |L76 ca. E das dictas manifestacoões |L77 de fazer saber a 
portagem. E o outro |L78 da sacada carga por carga que se co- |L79 meça, as pesoas 
que algũas m- |L80 ercadorias trouxerem. E estes ca- |L81 pitollos estam escriptos 
na fim dos |L82 direitos particulares da uilla de Pena- |L83 Garcia que esta <...> 
folhas. E estes |L84 capitollo[s] da entrada per terra

[F. 27v B]

|L85 atee ho capitollo das pesoas eclesi- |L86 asticas. § Dada em Santarem, ao |L87 
primeiro dia de iunho, anno de miil & |L88 quinhentos & dez. E uay hum delles 
|L89 escripto em XII folhas & XII regras |L90 e o outro em XI folhas & meya & 
|L91 XVIII regras com a sooescricam |L92 do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Saluaterra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. Uisto ho |L4 foral dado por el-rey Dom Sa- 
|L5 ncho, ho segundo, que as rendas |L6 & direitos reaes se arecadem na mane- |L7 
ira & forma seguinte.

P04 |L18 § Maninhos
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P05 |L9 Primeiramente, sam os mani- |L10 nhos da dicta uilla da hordem |L11 
daquellas pesoas que de fora do ter- |L12 mo uem hy laurar, porquanto os mo- |L13 
radores & uizinhos da dicta uilla sam |L14 liures de tall trebuto per priuillegio. |L15 
E as outras pessoas de fora pagam |L16 de doze, huum.

P06 |L17 § Arma

P07 |L18 Da pena d’ arma se nam leuara |L19 na dicta uilla outro direito soo- |L20 
mente ha arma perdida a qual leu- |L21 aram os iuizes dy ou ho alcaide quem |L22 
primeiro as tomar ou citar com estas |L23 decraraçoões, conuem a saber. E quanto 
a mais de- |L24 craracam da dicta pena he tall como |L25 ha da uilla de Cerzedas 
que esta a <...> |L26 folhas.

P08 |L27 § Tabaliães

P09 |L28 Os tabaliães sam nossos e |L29 sam tres & paga cada huum |L30 a nos 
trezentos reaes.

P10 |L31 § Montados

P11 |L32 O montado he do concelho |L33 per seu foral. E quem em seu |L34 termo 
pastar gaado sem sua licença |L35 ou sem ser da irmindade pagara por |L36 cabeça 
de gaado uacuum de uinte cabe- |L37 cas pera cima leuaram hũa cabeça, |L38 e 
pera baixo nada. E de cincoenta |L39 ouelhas pera cima por manada, qua- |L40 tro 
carneiros, e pera baixo nada. |L41 E isto se entendera, sendo ho malham

[F. 28r A]

|L42 cuberto, conuem a saber: andando todo ho gaado |L43 dentro em seu termo 
porque, enquanto |L44 andar mesturado de dentro & de |L45 fora nam pagaram

P12 |L46 § Cortar madeira

P13 |L47 E os que lhe cortam madeira |L48 leuam lhe per postura do conçe- |L49 lho 
cem reaes. E o malho & madeira |L50 se entende de Freixo, Azinha, Soua- |L51 ro 
pera casas ou pera aparelho d’ a |L52 rados. E doutra madeira ou lenha |L53 nom 
leuaram nada.
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P14 |L54 § Uento

P15 |L55 O gaado do uento se arecada- |L56 ra pollo alcaide-moor, segun- |L57 do 
nossas hordenacoões com esta |L58 limitacam, conuem a saber. E, quanto a mis 66 
decraraçam |L59 do dicto gaado, he tall como ha da |L60 uilla de Castell Branco 
que esta <...> |L601 folhas.

P16 |L62 Aqui se acabam os direitos |L63 particulares da dicta uilla. |L64 E, quanto 
monta a portagem, he |L65 tall como ha da cidade da Guarda |L66 que esta em 
principio que se começa |L67 no capitollo que diz “primeiramente |L68 decraramos 
& poemos atee fim de |L69 todollos capitollos donde diz dada”, |L70 saluo que 
nom leuara os dous ca- |L71 pitollos, conuem a saber: ho da uizinhamça e o |L72 
da liberdade de nam pagar portagem. |L73 E em loguo do capitollo da liberda- |L74 
de da portagem se escreuera este.

P17 |L75 E asy seram priuilligados da |L76 dicta portagem estes lugares |L77 
seguintes, conuem a saber: Guimaraães, § Co- |L78 uilhaam, § Pinhel, § Sortelha, 
|L79 § a Guarda, § Euora, § Uallen- |L80 ça, § Monçam, § Crasto Lebo- |L81 reiro, 
§ Mogadoiro, § Braga- |L82 nça, porquanto se a mostrou pollas |L83 dadas de seu 
priuillegios de nam paga- |L84 rem portagem serem dados aas dictas |L85 uillas 
ante da era de miil & trezentos |L86 & cincoenta & sete annos, na quall |L87 era 
foy dado o dicto lugar a Ordem de

[F. 28r B]

|L88 Christos. E, per conseguinte, o sera quall- |L89 quer lugar outro que se mostrar 
ter |L90 priuillegio de nam pagar a dicta por- |L91 tagem, primeiramente dado que 
ho |L92 da dicta uilla na era de miil & trezen- |L93 tos & cincoenta & sete, a quall 
uilla |L94 sera isso mesmo priuilligiada da dicta |L95 portagem nem de fazer saber 
asy na |L96 dicta uilla como no termo. |L97 § E asy leuara tambem os dous ca- |L98 
pitollos, conuem a saber: ho capitollo dos portos |L99 que se começa. E das dictas 
mani- |L100 festaçoões e o da sacada carga |L101 por carga que se comeca. As 
peso- |L102 as que algũas mercadorias os |L103 quaes capitollos estam [...] folhas. 
[?20??26?] 67. |L104 Dada em a nossa uilla de Santarem, |L105 ao primeiro dya de 
iunho, anno do |L106 nacimento de nosso Senhor Ihesu Christo |L107 de miil & 

66 - Deve ser erro do copista.
67 - Apontamento posterior.
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quinhentos & dez. E uay |L108 hum delles escrito em XII folhas & |L109 VI regras 
e o outro em outras |L110 tantas folhas & VIII regras.

P01 |L1 [Rubrica] Foral dado a uilla de Touro

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L4 o foral da dicta uilla man- |L5 
damos que as rendas & direitos reaes |L6 se arecadem na forma seguinte.

P04 |L7 § Montados

P05 |L8 Os montados do dicto lugar |L9 & termo sam arendado |L10 pollo conçelho. 
E da renda delles |L11 leua a ordem & comenda de Christos |L12 do dicto lugar 
as duas partes. E o |L13 concelho hũa o quall se recada de- |L14 sta maneira, 
conuem a saber: de uinte cabeças |L15 de gaado uacum pera baixo a dez reaes |L16 
por cabeça. E das uinte pera cy- |L17 ma leuaram hũa uaca. E de |L18 cincoenta 
cabeças de gado meu- |L19 do pera baixo, entrando porcos |L20 por cabeça hum 
real. E dy pera |L21 cima leuaram cinco cabeças. |L22 E isto se nam entendera no 
gaado |L23 da Guarda porque o dicto lugar

[F. 28v A]

|L24 foy seu termo & asy nos outros com que |L25 teuerem uizinhança ou licença. 
E nos |L26 outros se nam entenderão nem leua- |L27 rão se nam des que cada hum 
dos |L28 dictos gaados teuer o ma[l]ham todo |L29 cuberto. E o guado andar todo 
den- |L30 tro em seu limite & doutra maneira nam.

P06 |L31 § Sentenças

P07 |L32 A dizima da eixe- |L33 cucam das sentenças se leuara |L34 por direito real 
pela dicta ordem & |L35 comendador a quall se leuara som- |L36 ente quando se 
a sentença der a eixe- |L37 cucam, conuem a saber: de tanta parte se leuara |L38 
a dizima de quanta se der a eixecu- |L39 cam e mais nam posto que a con- |L40 
denacam de mais cantidade seia |L41 a quall dizima se nam leuara se iaa se |L42 
leuou em outra parte polla dada della.
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P08 |L43 § Arma

P09 |L44 A pena d’ arma se recadara |L45 desta maneira, conuem a saber: leuara 
|L46 as armas ho comendador ou |L47 os iuizes que primeiro as tomar ou |L48 as 
citar. E a pena sera senpre do |L49 comendador polla quall leuara so- |L50 mente 
cento & corenta reaes, sendo |L51 demandada ao tenpo & regimento |L52 de nossa 
ordenaçam com estas de- |L53 craracoões, conuem a saber. E, quanto a mais de 
|L54 craracam da dicta pena, he tall como |L55 ha da uilla de Cerzedas que esta 
<...> |L56 folhas.

P10 |L57 § Uento

P11 |L58 O gaado do uento sera, isso |L59 messmo, da dicta ordem. E |L60 leuarsea 
segundo nossa ordenaçam |L61 com mais decraraçam que a pesoa a |L62 cuio 
poder for ter o dicto gaado ho |L63 ira dizer aa dicta uilla a pesoa que pe- |L64 ra 
isso for emlegida so[b] pena de lho de- |L65 mandarem de furto.

P12 |L66 § Tabaliam

P13 |L67 E o tabaliam nam pagara |L68 nenhũa pensam.

P14 |L69 § Os maninhos

P15 |L70 Os maninhos sam do dicto |L71 conçelho. E asy queremos |L72 & 
mandamos que ho seiam pera

[F. 28v B]

|L73 senpre uista a posse & titollos que |L74 disso apresentaram.

P16 |L75 Aqui se acabam os direitos |L76 particullares. E, quanto m- |L77 onta a 
portaiem, he tall como ha da |L78 cidade da Guarda que esta em |L79 principio 
que se começa no capito- |L80 llo que diz “Primeiramnte decrara- |L81 mos & 
poemos por ley atee fim |L82 donde diz dada”, saluo que nam |L83 leuara os dous 
capitollos, conuem a saber: |L84 ho da uizinhança & ho capitollo |L85 da liberdade 
de nam pagar portagem |L86 he em logar do capitollo da liberda- |L87 de de nam 
pagar portagem entra este |L88 que se segue.
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P17 |L89 E asy serão priuilligiados |L90 da dicta portagem estes |L91 lugares 
seguintes, conuem a saber: Guimaraães, |L92 § Couilhaam, § Pinhel, § Sor- |L93 
telha, § Guarda, § Euora, |L94 § Uallença, § Monçam, § Cr- |L95 asto Leboreiro, 
§ Mogadoiro, |L96 § Bragança, porquanto se mo- |L97 strou pollas dadas de seus 
priui- |L98 legios de nam pagarem portagem |L99 serem dados aas dictas uillas an- 
|L100 tee da era de miill & duzentos & ci- |L101 ncoenta & dous annos na quall era 
|L102 foy dado ho dicto lugar aa Ordem |L103 de Christos. E, per conseguinte, ho 
se- |L104 ra quallquer lugar outro que se mostre |L105 ter priuillegio de nam pagar 
a dicta |L106 portagem primeiramente dado que |L107 ho da dicta uilla na era de 
miill & du- |L108 zentos & cincoenta & dous, a quall |L109 uilla sera isso mesmo 
priuilligiada |L110 da dicta portagem nem de fazer saber |L111 asy na dicta uilla 
como no termo. |L112 Dada em Santarem, ao primeiro dia |L113 de iunho, anno de 
miil & quinhentos |L114 & dez. E uay hum delles escrito em |L115 X folhas & meya 
& VII regras |L116 e o outro em XI folhas com a

[F. 29r A]

|L117 sobescricam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Castel[o] Nouo

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto |L4 ho foral dado per Pero So- |L5 eiro & 
Ousanda Soarez a Alperiade |L6 que agora he Castel[o] Nouo que |L7 as rendas & 
direitos reaes se arecadem |L8 na forma seguinte.

P04 |L9 § Maninhos

P05 |L10 Os maninhos da serra soo- |L11 mente sam da ordem os |L12 quaes estam 
beem demarcados & pa- |L13 gam de doze huum todollos que hy la- |L14 uram asy 
os da uilla como os de |L15 fora, tirando so- |L16 mente aquelles que nunca atee 
ora |L17 pagaram & estam em posse de nun- |L18 qua pagar. § E os outros ma- |L19 
ninhos sam do concelho.

P06 |L20 § Uento
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P07 |L21 O gaado do uento he do alcai- |L22 de & leuarsea, segundo no- |L23 ssa 
ordenacam com decraracam que |L24 a pessoa a cuia maão for ter o dicto |L25 
gaado ho uenha escreuer a dez dias |L26 so[b] pena de lhe ser demandado de fu- 
|L27 rto & farsea aiuntamento outeiro |L28 duas uezes no anno ou hũa.

P08 |L29 § Brancaiem

P09 |L30 E a brancaiem dos carni- |L31 ceiros & padeiras nam |L32 se leuara na 
dicta uilla direito pollo |L33 m[u]ito tenpo que estam em posse |L34 de nam pagar. 
E isto somente ao que |L35 toca a propya uilla de Castal[o] Nouo |L36 porque na 
Alpedrinha & Landreo- |L37 sa pagam os carniceiros por anno |L38 hũa aroua de 
ceuo por brancaiem. |L39 E as padeiras cada sabado hum pão |L40 & hum real cada 
hũa. E paguam |L41 mais a ordem por dya de Natal de |L42 cada hum anno cada 
morador huum |L43 alqueire de centeo ou ceuada & |L44 mais onze ceptiis pollo 
soldo que se |L45 mandou pagar pollo forall.

P10 |L46 Sentencas

P11 |L47 A dizima da eixecuçam das |L48 sentenças se leuara daquella

[F. 29r B]

|L49 parte somente de que se fezer a eixe- |L50 cucam & mais nam, saluo se da tall 
|L51 sentença se ia pagou a dizima em outra parte.

P12 |L52 § Pena d’ arma

P13 |L53 A pena d’ arma se le- |L54 uara pellos iuizes quando so- |L55 mente 
acodirem aos aroidos & le- |L56 uaram as armas somente & mais |L57 nam. E 
o alcaide arecadara a pena, segundo |L58 nossa hordenacam, conuem a saber: 
duzentos reaes |L59 & a arma perdida, comtanto que |L60 ha demandem ao tempo 
hordenado. E o |L61 meirinho da coreicam quando se hy a- |L62 certar auera as 
dictas armas soomente |L63 se as primeiro coutar. E a pena toda- |L64 uya sera pera 
ho alcaide-moor com |L65 estas decraracoões, conuem a saber. E, quanto monta 
|L66 ha mais decraracam da dicta pena, he |L67 tal como ha da uila de Cerzedas 
que |L68 esta folhas.
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P14 |L69 § Tabaliaães 68

P15 |L70 E os tabaliães pagarão como senpre pagaram.

P16 |L71 § Montados

P17 |L72 O montado he do conce- |L73 lho em solido. E o gaado que |L74 uier 
pastar se nam for da irmindade |L75 ou uier com licença leuaram de cabe- |L76 ça 
de gaado uacum oyto reaes. E do |L77 meudo huum real & mais nam. E isto |L78 
andando o malham cuberto do dicto |L79 gaado & doutra maneira nam.

P18 |L80 § Cortar madeira

P19 |L81 E asy leuara ho dicto concelho |L82 da madeira que uierem de fora |L83 
cortar & leuar de seu termo de cada |L84 carada que leuarem quatro reaes. E |L85 
de paao de zoro dous reaes. E nam po- |L86 deram leuar mais polla dicta made- 
|L87 ira que for pera casas somente. E da |L88 outra nam leuaram nada.

P20 |L89 E alem dos dictos direitos atras |L90 que ha ordem ha na dicta uilla 69 |L91 
tem ainda mais terras propias & |L92 beens patermoniaes, segundo sam di- |L93 
uisados em seus tonbos & foral sobredicto.

P21 |L94 Aqui se acabam |L95 os direitos particullares & |L96 quanto monta a 
portagem, he tall |L97 como ha da cidade da Guarda que

[F. 29v A]

|L98 esta em principio que se comeca no |L99 capitollo que diz “primeiramente 
|L100 decraramos atee fim de todollos ca- |L101 pitollos donde diz dada”, saluo |L102 
que nam leuara os dous capitollos, |L103 conuem a saber: da uizinhanca e o da 
liberdade |L104 de nam pagar portagem, sa[l]uo que em |L105 lugar do cap[ito]llo 
da liberdade se pora |L106 este que se segue.

P22 |L107 E asy seram priuilligiados |L108 da dicta portagem estes |L109 lugares 

68 - Título na margem direita e grafado na horizontal. O copista deve ter-se esquecido deste assunto e depois 
acrescentou-o, mas na horizontal, assim como o resto do texto que diz respeito aos tabaliães.

69 - A palavra “uilla” foi grafada na margem direita.
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somente, conuem a saber: § Couilhaam, § Sortelha, 70 |L110 § Guarda, § Euora, § 
Gui- |L111 maraaes, § Ualença de Minho, |L112 § Bragança, § Monçam, § C- |L113 
rasto Leboreiro, § Mogadoiro, |L114 porquanto se mostrou pollas da- |L115 das de 
s[e]us priuillegios de nam paga- |L116 rem portagem serem dados aas |L117 dictas 
uillas ante da era de miil |L118 & duzentos & cincoenta & dous |L119 annos na 
quall era foy dado ho dicto |L120 lugar ha Ordem de Christos. E, per con- |L121 
seguinte, o sera quallquer lugar outro que |L122 se mostrar ter priuillegio de nam 
pagar |L123 a dicta portagem que fosse primeira- |L124 mente dado que a dada da 
dicta |L125 uilla na era de miil & duzentos & |L126 cincoenta & dous a quall uilla 
sera |L127 isso mesmo priuilligiada da dicta |L128 portagem nem de fazer saber asy 
na |L129 uilla como no termo. |L130 § Dada em Santarem, ao primeiro |L131 dya de 
iunho, anno de miil & qui- |L132 nhentos & dez. E uay huum delles |L133 escrito 
em XII folhas & XIIII regras |L134 e o outro em outro tanto com a |L135 soescricam 
de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Longroiua

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUEL & cetera. Uisto |L4 ho foral da dicta uilla da- |L5 do 
per Egas Gozendes confirmado |L6 per el-rey Dom Afomso Anriquez que as |L7 
rendas & direitos reaes se deuem d’ are-

[F. 29v B]

|L8 cadar maneira seguinte.

P04 |L9 § Iugada

P05 |L10 Primeiramente, pagasse na |L11 dicta uilla iugada nesta ma[neira], |L12 
conuem a saber: quallquer pesoa que laurar & semear |L13 pam na dicta uilla 
ou termo pagara |L14 tres alqueires de pam desta medida |L15 corente, conuem a 
saber: huum de triguo & outro de |L16 centeo ou ceuada & outro de milho |L17 
hora os bois seiam seus ora alheos |L18 em quallquer maneira que semear & 
co- |L19 lher cada hũa das dictas sementes |L20 pagara as todas tres como dicto he 

70 - Palavra grafada na margem direita.
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& |L21 de [ne]nhũa outra semente que leurarem |L22 ou colherem nam pagaram 
iugada. |L23 § Nem pagaram os dictos tres |L24 alqueires as pesoas que ho dicto 
|L25 pam colherem do que samearem com |L26 enxada. § E paguase mais na

P06 |L27 § Raçoões

|L28 dicta uilla ao comendador della & |L29 a Ordem de Christos cuia a comenda 
he |L30 outros foros & raçoões de certas |L31 herdades que a dicta ordem na dicta 
|L32 uilla tem, segundo com os laura- |L33 dores sam consertados. § E pa-

P07 |L34 § Colheita

|L35 ga se mais na dicta uilla ha hordem |L36 de colheita em cada hum anno 
seiscentos |L37 & trinta & dous reaes desta moeda de |L38 seis ceptiis ho real 
pagos do ren- |L39 dimento do concelho &, se a renda do |L40 concelho nom 
abranger, lancaram |L41 pera isso finta da qual [ne]nhũa pe- |L42 soa sera escusa.

P08 |L43 § Mordomado

P09 |L44 E paguase mais ao alcaide |L45 ho direito do mordomado em ca- |L46 da 
huum anno oytenta reaes dos cen- |L47 to & sasenta que o concelho soya de |L48 
pagar & isto per bem da conuença |L49 feita antre o dicto alçaide & comen- |L50 
dador & o concelho. § O quall conçe- |L51 lho lhe leixou a terça parte da porta- 
|L52 gem que, per bem do foral, lhe perten- |L53 cya & o dicto concelho |L54 ficou 
por isso liure dos outros oytenta |L55 reaes pera comprimento dos dictos cento

[F. 30r A]

|L56 & sasenta reaes do mordomado co- |L57 he dicto he. § E, porquanto

P10 |L58 § Castello

|L59 foy contenda antre o comendador |L60 da dicta uilla & o concelho & homens- 
|L61 boons della a quem pertencya a guar- |L62 da do castello da dicta uilla. § Foi 
|L63 acordado em nossa rellaçam ouuidas |L64 as partes que o castello & guarda |L65 
delle seia do dicto comendador a quem |L66 direitamente pertencya & pertençe. 
|L67 § E, per conseguinte, foram deter- |L68 minadas per nossos desenbargado- |L69 
res antre ho comendador & o dicto |L70 concelho as cousas seguintes, conuem a 
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saber |L71 que nam tome na dicta uilla palha, |L72 nem gualinhas, nem outra [ne]- 
nhũa cousa |L73 do seu contra suas uontades. § E |L74 que ho comendador nam 
acoime nem |L75 deuasse com seus gados as coutadas |L76 que o concelho d’ 
antigamente teue |L77 apartadas pera seus bois d’ arado.

P11 |L78 § Pasigos

P12 |L79 § E assy foy determinado que o |L80 comendador & comendadores uin- 
|L81 doiros nam tolhesem nem pedisem |L82 a seruentia que o concelho tem & de 
|L83 que se senpre seruio do caminho & |L84 seruentia que uay pella ueiga abay- 
|L85 xo atee o Espadanal pera por ella po- |L86 derem senpre dar & dem pasto a 
seus |L87 gaados. § E assy foy acordado |L88 que o comendador & comendado- |L89 
res abrisem mão & leixasem as te- |L90 ras e erdades seguintes, conuem a saber: 
hũa que |L91 iaz antre as chousas & aa lagoa. |L92 § E a outra que iaz nas testadas 
|L93 das ueiguas aos Barancos. § E a |L94 outra que iaz aa chousa de Fernam |L95 
d’ Aluarez que uay ter ha eira da Corua- |L96 ceira nas quaes erdades ficasse a 
or- |L97 dem & comendadores della reserua- |L98 do seu direito se entendessem 
que o |L99 tinham na propiedade. § E assy |L100 foy decrarado que ha erdade que 
iaz |L101 a Fonte Longa ficasse com a dicta

[F. 30r B]

|L102 ordem a que foi achado que per- |L103 tencya. § E asy foy mandado & de- 
|L104 feso pela dicta sentença que os comen- |L105 dadores nom podesem fazer 
& desfeze- |L106 sem as coutadas que faziam, conuem a saber: a de- |L107 ssoos 
Freixos atee a Fonte de Prado. |L108 § E a outras das casas honde |L109 ueuia 
Martim Mendez, comenda- |L110 dor, atee o Espadanal. § E outra |L111 onde 
chamam as Barancas. § E a |L112 outra no Aro & a redor da uilla |L113 honde 
chamam as Fontainhas as |L114 quaes terras os comendadores pode- |L115 ram 
mandar tapar & ter aprouei- |L116 tadas. E fazendo emtam nelles |L117 algum dano 
em suas nouidades po- |L118 deram demandar o estimo & ualia |L119 dellas de 
quem lho fezer, alem das |L120 quaaes ho concelho, podera tam- |L121 bem leuar 
disso as coimas que per |L122 postura do concelho forem postas.

P13 |L123 § Determinacões dos dizimos 71

71 - Título ocupa a linha toda.
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P14 |L124 Outrosy porque contra ho |L125 comendador & o dicto con- |L126 celho 
foram tambem mouidas ou- |L127 tras demandas acerca dos dizamos |L128 ou 
dizamo que leuara nouamente |L120 do pam duas poias dos fornos & |L130 das 
soldadas asy do dinheiro co- |L131 mo do gado que os moços ganha- |L132 uam. § 
Auemos, por bem, & man- |L133 damos que na dicta uilla se nam faça |L134 mais 
emnouacam neste casso nem |L135 em outros [ne]nhuns que tocarem a dizi- |L136 
mos daquillo que se mandar fazer |L137 em todollos outros lugares uezi- |L138 nhos 
& comarçaõs per prouisam |L139 & geral constituiçam do bispo & bis- |L140 pado 
de Lameguo em cuia diocisi |L141 cabe a dicta comenda.

P15 |L142 § Uento

P16 |L143 Item o gaado do uento he |L144 do comendador & recadar- |L145 sea, 
segundo nossa ordenaçam que ha |L146 pesoa a cuio poder for ter o dicto

[F. 30v A]

|L147 gaado ho uaa notificar ha cama- |L148 ra da dicta uilla, a dez dias primei- |L149 
ros seguintes, so[b] pena de lhe ser de- |L150 mandado de furto.

P17 |L151 § Montados

P18 |L152 Os montados sam todos |L153 do dicto concelho & leua- |L154 ram dos 
gaados que entrarem |L155 em seu termo sem sua licença de ca- |L156 beca de 
gaado meudo hum real e |L157 gaado uacum oyto reaes & isto depois |L158 que o 
gaado andar todo no dicto ter- |L159 mo & ho malham for de todo cuberto |L160 & 
doutra maneira nam.

P19 |L161 § Maninhos

P20 |L162 Os maninhos sam, isso me- |L163 smo, do concelho arendados |L164 as 
pessoas & pollos preços que lhes |L165 bem uem como cousa sua propya que he.

P21 |L166 § Tabaliam

P22 |L167 E pagua ho taba- |L168 liam soo que hy a ordem |L169 tem por anno cento 
& oytenta reaes.
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P23 |L170 § Arma

P24 |L171 A pena d’ arma se leuara per |L172 nossa ordenaçam, conuem a saber: 
duzen- |L173 tos reaes & a arma perdida com estas |L174 decraracoões, conuem a 
saber. E, quanto a mais de- |L175 craracam da dicta pena, he tal como |L176 ha da 
uilla de Cerzedas que esta <...> |L177 folhas.

P25 |L178 Aqui se acabam os direitos |L179 particullares. E, quanto |L180 monta a 
portagem, he tal como |L181 ha da cidade da Guarda que esta em |L182 principio que 
se começa no capitollo |L183 que diz “primeiramente decraramos |L184 & poemos 
et cetera atee ho cabo de todo- |L185 llos capitollos ate donde diz dada”, |L186 saluo 
que nom leuara os dous ca- |L187 pitollos, conuem a saber: ho da uizinhança & ho 
|L188 da liberdade de nam pagar portagem. |L189 E em lugar do capitollo da liber- 
|L190 dade da portagem se pora este.

P26 |L191 E assy sera liberdado da dicta |L192 portagem na dicta uilla a |L193 uilla de 
Guimaraães a que foi |L194 dado priuillego de nam paguar por-

[F. 30v B]

|L195 tagem pollo conde Dom Anrique, |L196 pay d’ el-rey Dom Dfomso Anriquez, 
|L197 primeiro rey destes reinos, na era |L198 de miil & cento & sasenta & seis. |L199 
E, per conseguinte, o ssera quallquer ou- |L200 tra uilla ou lugar que o semelhante 
|L201 priuillegio teuer contanto que fosse |L202 dado ante da dada da doacam da |L203 
dicta uilla de Longroiua aa ordem |L204 & mestrado de Christos cuia he, a quall 
|L205 doaçam foy dada na era de miil & du- |L206 zentos & sete. § Dada em San- 
|L207 tarem, ao primeiro dya de iunho, anno |L208 de miil & quinhentos & dez. E 
uai |L209 hum delles escrito em X folhas & meya |L210 & IX regras e o outro em 
XI fo- |L211 lhas & XI regras com a sooescri- |L212 cam do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla de Marialua

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L4 ho foral dado por el-rey Dom |L5 
Afomso, ho segundo, que as rendas & |L6 direitos reaes se arecadem na forma 
seginte.
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P04 |L7 § Foro da terra

P05 |L8 Porquanto os direitos reaes |L9 da dicta uilla foram dados aos |L10 moradores 
della per cem liuras |L11 da moeda antiga, portanto nos a- |L12 uemos d’ auer em 
cada hum anno do |L13 dicto concelho por todollos dictos |L14 direitos tres miil 
& seiscentos reaes, conuem a saber: |L15 dous miil & oytocentos & oytenta |L16 
reaes pollo dicto concelho e setecentos |L17 & uinte polla pemsam dos tabaliães 
|L18 os quaaes pagaram a dicta pensam |L19 daqui adiante como atee qui fezeram. 
|L20 § E sam mais nossas as porta- |L21 gens das quaaes se pagara ho direito, |L22 
segundo adiante uay decrarado. |L23 E isso mesmo ficaram com a coroa |L24 do 
reino os reguengos mo- |L25 endas & as outras propiedades & |L26 terras que na 
dicta uilla & termo e- |L27 stam decraradas & demarcadas as |L28 quaes pagam ao 
senhorio, segundo a

[F. 31r A]

|L29 conpos[i]çam que antre elles he fei- |L30 ta, segundo a quall se pagara ao 
|L31 diante & nam doutra maneira. |L32 E o dicto concelho recadara & |L33 ha d’ 
auer pera sy pollos dictos |L34 tres miil & seiscentos reaes que |L35 asy delles 
auemos os |L36 outros direitos que hy a nos per- |L37 tençeiam & pertençem, 
conuem a saber: leua- |L38 ram a pena d’ arma see primeiro |L39 lancarem maão 
que o alcaide |L40 da quall se leuara duzentos reaes & |L41 arma perdida, segundo 
nossas |L42 hordenacoões, conuem a saber. E, quanto a mais |L43 decraraçam da 
dicta pena, he tal co- |L44 mo a da uilla de Cerzedas que |L45 esta as XII 72 folhas.

P06 |L46 E os fornos sam, isso mes- |L47 mo, do concelho & aren- |L48 dallos ham 
a quem quiserem por |L49 aquillo que lhe bem parecer co- |L50 mo cousa sua 
propia. |L51 E o gaado do uento he isso |L52 mesmo do concelho como |L53 direito 
real ho quall andara hum anno |L54 como atee qui andou, contanto |L55 que se faça 
duas uezes outeiro |L56 no anno nos dias pera isso orde- § nados.

P07 |L57 Outrosy he ho |L58 montado do comcelho dos |L59 gaados que de fora do 
termo uie- |L60 rem pastar do quall leuaram se uier sem |L61 ter uizinhança ou 
sem sua licença de |L62 cabeça de gado uacum dez reaes. E |L63 de gaado meudo, 
a real por cabeça, |L63 sem leuarem outra coyma nem pe- |L64 na, posto que atee 
hora ho contrai- |L65 ro husasem a quall pena se nam leua- |L66 ra, saluo des[de] 

72 - As sílabas “as xii” foram acrescentadas por outra mão.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 187

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

que o gaado de fora |L67 andar de todo dentro de seu termo |L68 e o malham for 
de todo descuberto.

P08 |L69 E os montados sam ou- |L70 do concelho & leua- |L71 ram delles ho que 
se concertarem

[F. 31r B]

|L72 como de cousa sua propya. |L73 E a dizima da eixecuçam |L74 das sentenças 
he do conçe- |L75 lho & leuaram a dicta dizima de |L76 tanta parte de quanta 
fezer a eixe- |L77 cuçam & mais nam, posto que de |L78 moor contya seia a dicta 
sentença, |L79 a quall dizima se nam leuara hy |L80 se ia se leuou em outra parte 
polla |L81 dada della. § E nom se leurara a dicta 73 |L82 dizima das sentenças pella 
da- |L83 da dellas aguora nem em nehuum |L84 tempo porque asy ho determina- 
|L85 mos em nossa rolacam sem embar- |L86 guo de as termos dadas per nos- |L87 
sa carta. E posto que sobre isso ou |L88 nesse sentença de nossa rolaçam.

P09 |L89 Aqui se acabam os direitos |L90 particullares da dicta uilla. |L91 E, quanto 
a portagem, he tall como |L92 ha da cidade da Guarda que esta |L93 em principio 
que se começa no capi- |L94 tollo que “primeiramente decrara- |L95 mos & poemos 
atee fim de todollos |L96 capitollos atee donde diz dada”, |L97 saluo nam leuara ho 
capitollo |L98 da uizinhança. Dada em Lixboa, |L99 aos XV dias de dezenboro, da 
era |L100 de miil & quinhentos & doze annos. |L101 E uai escripto em XI folhas & 
meya |L102 & sete regras com a sobescricam |L103 do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Pena do Dono

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L4 ho foral dado por el-rey |L5 Dom 
Sancho primeiro que as ren- |L6 das & direitos reaes se deuem d’ areca- |L7 dar 
na forma seguinte.

P04 |L8 § Foro dos dous miil & nouecentos & setenta reaes 74

73 - “a dicta” foi grafada na margem direita.
74 - Título grafado na linha do texto e a palavra “reaes” foi grafada na margem direita.
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P05 |L9 Auemos d’ auer pollo |L10 dicto concelho & morado- |L11 res delle em cada 
hum anno dous |L12 miil & nouecentos & setenta reaes |L13 paguos ao alcaide do 
castello

[F. 31v A]

|L14 da dicta uilla sem mais auermos na |L15 dicta uilla outro direito nem direitos 
|L16 reaes ao[s] quaes direitos ho dicto con- |L17 celho ha d’ auer pera sy & areca- 
|L18 dar pollos dictos dous miil & no- |L19 uecentos & satenta reaes que asy |L20 
delles auemos os quaes recadaram |L21 desta maneira, conuem a saber: dos 
montados |L22 leuaram do gaado meudo que en- |L23 trar sem licença a real por 
cabe- |L24 ca e do gaado uacum a dez reaes. |L25 E isto des que o malham for to- 
|L26 do descuberto & o gaado andar |L27 dentro todo do dicto termo. § E

P06 |L28 § Maninhos

|L29 asy auera hos maninhos per pra- |L30 zos ou arendamentos como mais |L31 
quiserem como cousa sua propia.

P07 |L32 § Armas

P08 |L33 § A pena d’ arma sera do dicto |L34 concelho ou do meirinho se a pri- |L35 
meiro tomar da quall soomente se |L36 leuara duzentos reaes & arma |L37 perdida 
& mais nam com estas de- |L38 craracoões, conuem a saber. E quanto a mais de- 
|L39 craracam da dicta pena he tall co- |L40 mo ha da Guarda que esta IIII folhas.

P09 |L41 § Sentenças

P10 |L42 E assy se leuara |L43 a dizima da eixecuçam das |L44 sentenças & de tanta 
parte somente a |L45 leuaram de canta fezerem a eixecu- |L46 cam & mais nam, a 
quall dizima se nom |L47 leuara mais se se ia leuou em outra |L48 parte pella dada 
della.

P11 |L49 § Uento

P12 |L50 O gaado do uento sera, isso |L51 mesmo, do concelho & an- |L52 dara 
hum anno em preguam porem, |L53 faram dous outeiros cad’ ano. E |L54 sam, isso 
mesmo, do concelho os |L55 fornos de cozer pam, segundo elles |L56 antre sy o 
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querem ordenar. § E a |L57 portagem, isso mesmo, do dicto con- |L58 çelho a quall 
se arecadara segundo |L59 se adiante segue.

P13 |L60 Aqui se acabam os direitos |L61 particulares & quanto mon-

[F. 31v B]

|L62 ta a portagem, he tall como ha da |L63 cidade da Guarda que esta em prin- |L64 
cipio que se começa no capitallo |L65 que diz “primeiramente decraramos |L66 
& poemos por ley § atee fim de to- |L67 dollos capitollos domde diz dada”, |L68 
saluo que nam leuara ho capito- |L69 llo da uizinhança. § Dada em Lix- |L70 boa, 
a XXVII dias do mes de nouem- |L71 boro de quinhentos & doze. E uay |L72 este 
escripto em X folhas & XX re- |L73 gras com a sooescriçam do dicto |L74 Fernam 
de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Ranhados

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L3 ho foral dado por el-rey |L4 Dom 
Denis que as rendas & direitos |L5 reaes se arecadem na forma seguinte.

P03 |L6 Foros dos seis miil reaes

P04 |L7 Nos & a coroa de nossos |L8 reynos auemos d’ auer dos |L9 moradores 
do dicto lugar de Ra- |L10 nhados & de Fontarcadinha em ca- |L11 da hum anno 
seis miil reaes desta mo- |L12 eda corente por bem das trezentas |L13 liuras porque 
o dicto rey Dom Di- |L14 nis aforou & deu ao dicto conçe- |L15 lho todos seus 
direitos, tirando soom[en]te |L16 padroado de igreias & pedido & serui- |L17 ço 
de suas pesoas na guera, § o quall |L18 dinheiro pagaram em tres terços, |L19 
conuem a saber: por primeiro dya de |L20 mayo & as outras por primeiros dias 
|L21 de setenboro & de ianeiro. § E, nam |L22 pagando ao dicto tenpo, pagaram 
|L23 por cada dya que tardarem trinta |L24 & seis reaes por hũa liura que se po- 
|L25 llo dicto foral mandou pagar. E |L26 posto que cada hũa das dictas li- |L27 
uras ouuesse de crecer a trinta |L28 & seis reaes. Porem, em nossa rella- |L29 cam 
foy iulgado que nam pagasem |L30 mais de uinte reaes por cada huũa. |L31 E asy 
mandamos que pera sen- |L32 pre se cunpra.
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P05 |L33 E auera o dicto concelho |L34 pera sy todollos direitos reaes |L35 que a nos 
pertencem, conuem a saber: os monta- |L36 dos e os maninhos, segundo se |L37 
concertarem com as partes como cou- |L38 sa sua propya.

P06 |L39 Da pena d’ arma nom leua- |L40 ram mais que o que atee qui |L41 leuaram 
sem embarguo de se man- |L42 dar mais leuar per nossa horde- |L43 nacam com 
estas decraracoões, conuem a saber. |L44 E quanto a mais decraracam da |L45 dicta 
pena he tall como a da ci- |L46 dade da Guarda que esta V folhas. |L47 E Asy 
leuaram o gaado do uen- |L48 to quando se perder per di- |L49 reito, segundo he 
decrarado na no- |L50 ssa ordenaçam.

P07 |L51 E pera pagarem os dictos |L52 seis miil reaes o dicto conce- |L53 lho lancara 
finta antre sy por |L54 todollos beens do dicto concelho pera |L55 conprimento 
da dicta contya a que |L56 nam chegarem os dictos direitos reaes |L57 da quall 
finta nam sera escusa [ne]nhũa |L58 pessoa que seia. § E auera isso |L59 mesmo a 
portagem da conpra & |L60 uenda na maneira que se segue.

P08 |L61 Aqui se acabaram os direitos |L62 particullares & quanto mon- |L63 ta ha 
portagem, he tall como a |L64 da cidade da Guarda que esta em |L65 principyo que 
se começa no cap[ito]llo |L66 que diz “primeiramente decraramos & |L67 poemos 
por ley § atee fim de to- |L68 dollos capitollos ate donde diz |L69 dada”, saluo que 
nam leuara ho |L70 capitollo da uizinhamça. § Dada |L71 em Lixboa a XXIX dias de 
mes de |L72 nouenboro, anno de miil & quinhen- |L73 tos & doze. § E uay escrito 
este fo- |L74 ral em X folhas & meya & XXXIIII |L75 regras com a sooescricam 
do |L76 dicto Fernam de Pina.

[F. 32r B]

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla da Moreira

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L3 ho foral dado por el-rey |L4 Dom 
Afomso segundo que as ren- |L5 das & direitos reaes se deuem d’ areca- |L6 dar 
na forma seguinte.|L7 Porquanto os direitos reaes |L8 sam dados & aforados aa |L9 
dicta uilla, portanto auemos d’ a- |L10 uer della em cada hum anno tres miil |L11 & 
nouecentos & sesenta reaes, conuem a saber: do- |L12 us miil & cento & sesenta 
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polla co- |L13 lheita da dicta uilla & os miil & oy- |L14 tocentos por todollos outros 
direitos |L15 reaes pollos quaes ha d’ auer ho dicto |L16 concelho & arecadar pera 
sy todo- |L17 llos nossos direitos reaes, conuem a saber: § o ga- |L18 do uento ho 
quall se recadara per |L19 nossa hordenaçam & andara a- |L20 nno & dya & faram 
dous outeiros |L21 no anno & sera obrigada a pesoa |L22 a cuio poder for ter ho 
dicto gaado |L23 de ho hyr escreuer, a dez dias primei- |L24 ros seguintes, so[b] 
pena de lhe ser de- |L25 mandado de furto.

P03 |L26 Os montados sam do con- |L27 celho & do gaado que en- |L28 trar sem 
uizinhança ou sua licença |L29 pagaram soomente por cabeça de |L30 gado grande 
dez reaes & do pequeno |L31 hum real & isto des que o malham |L32 for todo 
descuberto & o gaado andar |L33 todo dentro do dicto termo & dou- |L34 tra 
maneira nam.

P04 |L35 Os maninhos sam isso |L36 mesmo do concelho no con- |L37 to dos quaes 
emtra hum reguenguo |L38 a que chamam maninho dados |L39 per sua ordenaçam 
como atee qui fezeram.

P05 |L40 A pena d’ arma |L41 se leuara per nossa or- |L42 denacam, conuem a saber: 
duzentos reaes & ar- |L43 ma perdida & sera do concelho |L44 ou do meirinho da 
coreiçam quem

[F. 32v A]

|L45 primeiro a tomar com estas li- |L46 mitacoões, conuem a saber. E quanto a 
mais |L47 decraracam da dicta pena he tall |L48 como a da cidade da Guarda |L49 
que esta IIII folhas.

P06 |L50 § Sentenças

P07 |L51 A dizima da eixecucam |L52 das sentenças he do[s] iuizes |L53 que a 
eixecutam os quaes som[en]te leua- |L54 ram a dicta dizima de tanta parte da 
|L55 dicta sentença de canta se fezer eixe- |L56 cucam & mais nam a quall nam 
leuaram |L57 se ia se leuou em outra parte polla |L58 dada della. E porquanto pollo 
|L59 dicto foral lhe foy dado per priui- |L60 llegio de nom serem dados a outra |L61 
pesoa se nam serem senpre da coroa |L62 do reino ou de seu filho a nos |L63 apraz 
de lho pera senpre confirm- |L64 ar per este foral.
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P08 |L65 Aqui se acabam os direitos |L66 particullares & quanto |L67 monta a 
portagem, he tall como |L68 a da cidade da Guarda que esta |L69 em principio que 
se começa na ca- |L70 pitollo que diz “primeiramente de- |L71 craramos & poemos 
por ley atee |L72 ho cabo donde diz dada”, sal- |L73 uo que nam leuara ho capit[o]
llo |L74 da uizinhaça. § Dada em Lix- |L75 boa, XIIII dias do mes de seten- |L76 
boro, ano de quinhentos & doze. |L77 E uay este escrito em XI folhas |L78 & hũa 
regra com a soescricam |L78 do dicto Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da uilla de Nomaão

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera. Uisto |L3 ho foral dado por el-rey |L4 Dom 
Afomso, ho terceiro, que as ren- |L5 das & direitos reaes se deue d’ are- |L6 cadar 
na forma seguinte.

P03 |L7 § Foros da terra

P04 |L8 Auemos d’ auer de cada |L9 morador da dicta uilla |L10 & termo dous 
alqueires de ceua- |L11 da per esta medida em nome

[F. 32v B]

|L12 & lugar das oitauas de ceuada |L13 que se pollo dicto foral mandaua |L14 pagar 
& mais seis reaes desta no- |L15 ssa moeda de s[e]is ceptiis o real a- |L16 lem da 
dicta paga. § A pena d’ a-

P05 |L17 § Armas

|L18 rma se leuara na dicta uilla pellos |L19 iuizes ou pollo alcaide se primeiro |L20 
as tomar da quall se leuara, segundo |L21 nossa ordenaçam duzentos reaes & |L22 
arma perdida com estas decrara- |L23 coões, conuem a saber. E, quanto a mais 
decrara- |L24 cam a dicta pena, he tall como |L25 a da cidade da Guarda que esta 
|L26 a quatro folhas.

P06 |L27 § Montados

P07 |L28 Dos montados leua ho |L29 senhorio duas partes & ho con- |L30 celho 
leua hũa. E leuam do gado |L31 que entrar sem licença hum real |L32 da cabeça do 
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gaado meudo & dez |L33 do grande. E isto des que o gaado |L34 andar todo dentro 
do termo & |L35 tiuer ho malham todo cuberto.

P08 |L36 § Maninhos

P09 |L37 Os maninhos sam do con- |L38 celho & leuam somente a |L39 recam das 
terras do pam & das |L40 outras bemfeitorias nam leuam |L41 nada. E segundo se 
comsertam com |L42 as partes do que asy pagam so- |L43 mente do pam & nam 
das outr- |L44 as nouidades.

P10 |L45 § Uento

P11 |L46 O gaado do uento he do |L47 senhorio & leuarsea, segun- |L48 do nossa 
ordenacam & a dez |L49 dias ira dizello ao escriuam |L50 a pesoa a cuia maão for 
ter sob |L51 pena de lhe ser demandado de furto.

P12 |L52 § Tabaliam

P13 |L53 E paga cada huum |L54 tabaliam trezentos & se- |L55 senta reaes & nam 
seram mais tabali- |L56 ães que os que, antigamente, foram.

P14 |L57 § Portagem

P15 |L58 E alem dos dictos direitos |L59 he, isso mesmo, direito re- |L60 all a 
portagem de conpra & uen- |L61 da na dicta uilla a quall se areca-

[F. 33r A]

|L62 dara nesta maneira & forma. |L63 Aqui se acabam os direitos |L64 particullares. 
E, quanto |L65 monta a portagem, he tall como |L66 a da cidade da Guarda que esta 
|L67 em principio que se começa no ca- |L68 pitollo que diz “primeiramente de- 
|L69 craramos & poemos por ley atee |L70 fim de todollos capitollos don- |L71 de 
diz dada”, saluo que nam le- |L72 uara ho capitollo da uizinhan- |L73 ça. Dada em 
Lixboa, a XXII di- |L74 as do mes d’ agosto, anno de qui- |L75 nhentos & doze. § 
E uai este foral |L76 escrito em XII folhas & VIII re- |L77 gras com a sooescricam 
do dicto |L78 Fernam de Pina.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira194

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P01 |L1 [Rubrica] FForal de Sam Uicente da Beira

P02 |L2 Foral

P03 |L3 DOM MANUELL & cetera. |L4 Uisto ho foral dado |L5 por el-r[e]y Dom 
Afomso, fi- |L6 lho d’ el-rey Dom Sancho, que as |L7 rendas & direitos reaes se 
are- |L8 cadem na forma seguinte.

P04 |L9 Tem a Ordem & Mestra- |L10 do d’ Auis na dicta uilla |L11 propiedades 
de terras, chaaõs |L12 & olliuaaes & uinhas aforadas |L13 a pesoas particullares 
pollos pre- |L14 cos & contyas que nos tonbos |L15 da dicta hordem & nos 
aforamen- |L16 tos das dictas pessoas esta de- |L17 crarado pollos quaaes atee hora 
|L18 se arecadaram os dictos direitos |L19 & recadaram ao diante sem |L20 outra 
emnouacam.

P05 |L21 E tem mais a dicta hordem |L22 no termo da dicta uilla |L23 huum lugar 
propyo seu & forei- |L24 ro de que recada seus foros |L25 antigos sem contradicam 
co- |L26 mo de cousa sua patremunial |L27 que nam iaz debaixo do foral |L28 da 
dicta uilla no quall se nam

[F. 33r B]

|L29 pagam outros trebutos nem |L30 foros senam os que adiante uam |L31 
decrarados. E na maneira & mo- |L32 do em que se atee qui recadaram |L33 os 
dictos direitos, § mandamos |L34 que ao diante se paguem & re- |L35 cadem sem 
[ne]nhũa contradiçam, |L36 os quaes sam repartidos igual- |L37 mente por meyo 
polla dicta hor- |L38 dem & comenda della, § e pello |L39 Mosteiro de Sam Iorge 
de Coin- |L40 bra. § E na dicta maneira |L41 se fara a dicta repartiçam do |L42 
rendimento da portagem da |L43 dicta uilla, segundo adiante em |L44 seus titollos 
& capitollos uay |L45 decrarado.

P06 |L46 A dizima da eixecucam |L47 das sentenças se recadaram |L48 na dicta uilla 
por direito real. E |L49 de tanta parte se leuara a dicta di- |L50 zima soomente de 
canta se fezer |L51 a eixecuçam da dicta sentença, posto |L52 que a sentença de 
moor contya seia |L53 a qual dizima se nam leuara se |L54 ia se leuou em outra 
parte polla |L55 dada della. § E o direito da dicta |L56 dizima he apropyado & dado 
|L57 ao que he mordomo em cada hum |L58 anno no dicto lugar da Pouoa.
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P07 |L59 Item paga cada hum dos |L60 tres tabaliaães que ha |L61 na dicta uilla aa 
dicta hordem cen- |L62 to & oytenta reaes de pensam.

P08 |L63 Os maninhos sam isenta- |L64 mente do dicto concelho |L65 dados pelo[s] 
sesmeiros com o |L66 officiaaes da camara, segundo |L67 nosso regimento.

P09 |L68 Os montados sam, isso |L69 mesmo, do concelho. E |L70 leuaram de 
coyma somente dos |L71 gaados que entrarem em seu |L72 termo sem licença ou 
uizinhança,

[F. 33v A]

|L73 segundo suas posturas, con- |L74 tanto que nom leuem da cabeça |L75 mayor 
mais que dez reaes, e do |L76 gaado meudo a real por cabeça |L77 § a qual pena 
nam leuaram, |L78 saluo des que ho malham for to- |L79 do descuberto & o gaado 
todo dem- |L80 tro no seu termo.

P10 |L81 Outrossy se pagara na di- |L82 ta uilla hum iantar & colhe- |L83 ita a que 
chamam soldo d’ aguoa |L84 e por elle pagam em cada huum |L85 anno miil & 
seiscentos reaes repar- |L86 tidos por todollos moradores da |L87 dicta uilla & 
termo, segundo tem |L88 a fazenda sem [ne]nhũa pesoa ser |L89 escuso da dicta 
paga por priuille- |L90 gio nem liberdade que tenha, posto |L91 que seia creligo, 
segundo os beens |L92 de raiz que teuer.

P11 |L93 A pena d’ arma se leua pel- |L94 la ordenaçam. E he dos |L95 iuizes se 
chegarem ao aroido. E |L96 pasada a ora & em uolta delle |L97 he a pena do 
concelho deman- |L98 dada pollo seu procurador da |L99 quall se leuara duzentos 
reaes & ar- |L100 ma perdida com estas limita- |L101 coões, conuem a saber: & 
quanto a mais de- |L102 craraçam, he tall como ha da cida- |L103 de da Guarda que 
esta IIII folhas.

P12 |L104 O gaado do uento se are- |L105 cadara pera nos, segun- |L106 do nossa 
ordenaça com decrara- |L107 cam que a pesoa a cuio poder |L108 for ter o dicto 
gaado ho uenha |L109 escreuer dy a oyto dias com |L110 a pesoa que pera isso sera 
orde- |L111 nada so[b] pena de lhe ser deman- |L112 dado de furto.

P13 |L113 Aqui se acabam os |L114 direitos particullares |L115 E, quanto monta a 
portagem, |L116 he tall como a da cidade da Gu-
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[F. 33v B]

|L117 arda que esta em principyo que se |L118 cameça no capitollo que diz “primei- 
|L119 ramente decraramos & poemos |L120 por ley & cetera ate fim de todollos ca- 
|L121 pitollos ate donde diz dada”, sal- |L122 uo que nom leuara os dous cap[ito]
llos, |L123 conuem a saber: ho da uizinhança & ho da liber- |L124 dade de nam 
pagar portagem & em |L125 lugar deste capitollo da liberdade |L126 se escreuera 
este que se segue.

P14 |L127 E asy seram liberdados na |L128 dicta uilla da dicta porta- |L129 gem 
estes lugares, conuem a saber: Couilhaam, |L130 § Pinhel, § Castel[o] Mendo, § 
S- |L131 ortelha, § Guarda, § Euora, |L132 § Hodemira, § Uiana, |L133 § Ualença, 
§ Monçam, |L134 § Prado, § Crasto Leboreiro, |L135 § Mogadoiro, § Bragan- |L136 
ça, § Guimaraães por serem |L137 priuilligiados da dicta portagem |L138 ante da 
era de miil & trezentos |L139 na qual era foy dada a dicta uilla |L140 ha Hordem d’ 
Auis he, per ho con- |L141 seguinte, ho seram quaesquer outros |L142 lugares que 
ho semelhante priuille- |L143 gio teuerem ante da dada da dicta |L144 hordem como 
dicto he. § E asy ho |L145 seram hos moradores da dicta |L146 uilla & termo em 
sy mesmo de |L147 todo direito de portagem. |L148 Dada em a nossa cidade de |L149 
Lixboa, XXII dias do mes de no- |L150 uenbro de quinhentos & doze annos. |L151 
E uai este foral escrito em XIII folhas |L152 & meya & ho outro em XIII folhas 
& meya com a so- |L153 cricam de Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral da terra & comenda do Casal |L2 da 
Ordem d’ Auis

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera. |L4 Mostrousse pelas ditas in- |L5 quiriçoões 
pagarsse sempre |L6 em toda a t[e]rra & lemite da |L7 dicta comenda ho oytauo 
de todo

[F. 34r A]

|L8 pam, uinho, linho que se nella colherem. |L9 E asy pagara sempre ao diante 
sem |L10 outra emnouaçam. § E nam se pagara |L11 ho dicto oytauo de nehuũas 
outras se- |L12 mentes nem fruytas, saluo do dicto pam, |L13 uinho, linho. § E 
seram diligentes os |L14 mordomos ou rendeyros da dicta comen- |L15 da de irem 
partir com os dictos laura- |L16 dores ho dia que lho requererem ou |L17 atee outro 
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dia aaquellas oras. E nam |L18 imdo as partes partiraão com huũa |L19 testemunha 
& leixaraão ho pam na |L20 eyra & ho uinho no lagar & ho linho |L21 no tendal 
sem mais serem obrigados |L22 A outra diligençia nem emcorreraão |L23 por isso 
em alguũa pena.

P03 |L24 E iazem porem, dentro desta |L25 comenda casaaes doutras |L26 igreias 
que nom pagam foro |L27 aa dicta comenda, conuem a saber: os casaaes do |L28 
esprital, e os casaaes da igreia de San- |L29 ta Ouaya, e outras d’Agoas Santas, 
|L30 e outros que chamam dos Caualeyros. |L31 § E em Sammeice, tres casaaes 
da |L32 igreia, conuem a saber: huum de Santa Maria de Sea |L33 & outro de Sam 
Martinho, os quaes |L34 casaaes, posto que nom paguem dirreito |L35 aa dicta 
comenda pagam na porem, |L36 aos outros senhorios cuios sam. |L37 E assy ho 
seram ao diante, segundo |L38 seus aforamentos & costumes |L39 prouados.

P04 |L40 E aalem do dicto oytauo que |L41 se paga de toda a terra forey- |L42 ra aa 
dicta comenda ha hy |L43 particulares casaaes nella que paguem |L44 outros foros, 
conuem a saber: uarzeas & em seu |L45 limite sam trinta & dous casaaes. |L46 E 
de cada huum casal se pagara pella |L47 medida de Folgosinho seis alqueires |L48 
de trigo & quatro de centeo & ou- |L49 tros quatro de milho, leuando ca- |L50 da 
alqueyre dos sobredictos em hũa |L51 quarta d’ alqueyre desta medida

[F. 34r B]

|L52 ora corrente. § E pagasse mais do |L53 casal de Uarzea de Çima dous capoo- 
|L54 es & dez ouos & cimquo rreaes de serui- |L55 co & quatro geyras pollas qaa- 
|L56 es nam daram iornal, somente ho man- |L57 timento costumado na terra, as 
quaes |L58 geyras se nom pidiraão nem daram |L59 quando os lauradores teuerem 
ho pam |L60 na eyra ou ho uinho no lagar ou |L61 uindimarem ou ho dia que 
semearem.

P05 |L62 § Eiradega

P06 |L63 E pagara mais cada huum dos |L64 dictos casaaes por eyrade- |L65 ga dous 
almudes de uinho |L66 pella medida de Sanctarem que fazem |L67 de quatro tres 
da medida corrente |L68 da t[e]rra. § E cada huum dos sobredi- |L69 tos que matar 
porco, pagara gora- |L70 zil pella medida & uso da t[e]rra. E se |L71 matar muytos 
porcos, nam pagara |L72 mais de huum gorazil do milhor. E |L73 se nom matar 
mais que huum dese pagara.
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P07 |L74 § Relleguo

P08 |L75 E pera ho uinho que, particular- |L76 mente, ouuer dos oytauos |L77 em 
Uarzea de Cima auera |L78 dous meses de releguo, conuem a saber: iunho & |L79 
iulho. E nam se emtendera nem metera |L80 ho dos dizimos. Com esta deter-
|L81 minaçam, conuem a saber que se ho dicto uinho no- |L82 sso nom abastar 
os dictos dous |L83 meses de rellego que loguo dy por |L84 diante em qualquer 
tempo que se |L85 acabar fique em liberdade da dicta |L86 t[e]rra poder uender seus 
uinhos quem |L87 quiser sem nenhuũa pena nem paga. |L88 § E se per uentura ho 
nosso uinho |L89 for tanto que se nom possa uender |L90 nos dictos dous meses 
de rellego, |L91 queremos & mandamos que passa- |L92 dos os dictos dous meses 
nom se po- |L93 ssa mays uender atauernado na di- |L94 ta t[e]rra nem comenda. § 
E porque |L95 somos çertificado que com a uenda |L96 do nosso uinho se mete por 
alguuns |L97 ofiçiaaes do releguo & rendeyros

[F. 34v A]

|L98 delle outro muyto uinho de que nossos |L99 pouos se sempre agrauaram. 
§ Auemos, |L100 por bem, per se isto euitar que tanto |L101 que nossos uinhos 
forem recolhidos |L102 aiam a uista delles os ofiçiaaes da |L103 dicta dicta terra & 
comenda, os quaaes |L104 escreueraão passado Dia dos Santos |L105 em cada huum 
anno a cantidade & cali- |L106 dade do dicto uinho. E as uasilhas em |L107 que 
esteuer pera se nom poder mais |L108 outro uinho com elle meter nem uender.

P09 |L109 § Uarzea

P10 |L110 E em Uarzea de Fundo, depois |L111 de pagar ho dicto pam, paga |L112 de 
cada huum dos seus casaes |L113 huum capam & dez ouos & duas gey- |L114 ras 
na maneyra sobredicta. § E pa- |L115 garaão corazil como açima se con- |L116 tem, 
as quaes cousas a fora ho dicto |L117 oytauo, posto que atee ora esteuesem |L118 
sospensas per huum estormento d’ agra- |L119 uo que foy auido por apellaçam. 
§ A- |L120 uemos, por bem, que daquy em dian- |L121 te se pague como per nos 
aquy he |L122 decrarado, porquanto nom ouue |L123 rezam nem dirreito per que se 
leixem |L124 de pagar.

P11 |L125 E pagaraão mais aa dicta co- |L126 menda os casaaes seguintes |L127 estes 
foros particulares, conuem a saber: em |L128 Uilla Noua ha trinta & seis casaaes 
& |L129 paga cada huum per medida uelha sete |L130 alqueires & dous capoões & 
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dez ouos & |L131 çinquo rreaes de seruiço. § E ho laura- |L132 dor que trigo laurar 
d’ eyradega dous |L133 alqueires da dicta medida & outros do- |L134 us de çenteo. 
E de milho quatro |L135 alqueires da dicta medida. E de uinho |L136 d’ eiradega 
huum almude per medida |L137 da terra, se ho ouuer ho laurador. § E |L138 todo 
morador que matar porco corazil, se- |L139 gundo ho costume da terra & atras 
|L140 fica decrarado.

P12 |L141 § Pouoa

P13 |L142 E na Pouoa da Rainha & Cati- |L143 uellos limite do dicto lugar

[F. 34v B]

|L144 de Uilla Noua sam cinquo casaaes & |L145 paga cada huum casal pella medida 
co- |L146 ymbraam: de trigo tres quartas, e tres |L147 de çenteo & huum capam da 
qual me- |L140 dida fazem de quatro dellas tres |L140 desta medida corremte.

P14 |L150 § Lageosa

P15 |L151 E na Lageosa da dita comen- |L152 da sam dezasete casaaes & |L153 meo. E 
paga cada huum dell- |L154 es pella medida uelha huum alqueire, e |L155 de çenteo 
pella dicta medida huum |L156 alqueire & meo & huum capam & huum fran- |L157 
gam, e quem mata porco corazil. § E |L158 cada huum destes casaaes quatro |L159 
geyras pela determinaçam atras de- |L160 crarada, e çinquo destes casaaes |L161 
pagam d’ eiradega polla uelha: de uinho |L162 cada huum tres alqueires de uinho.

P16 |L163 § Trauançinha

P17 |L164 E em Trauancinha sam de- |L165 zoyto casaaes & quatro ca- |L166 seyras. 
E paga cada casal |L167 pella uelha oyto alqueires, e de triguo |L168 per ella mesma 
seis alqueires & dous ca- |L169 poões & huum frangam & quatro gey- |L170 ras 
como as de çima. E çinquo rreaes |L171 de seruiço & dez ouos. & quatro feixes 
|L172 de paaos de uinha, segundo a usam- |L173 ça da terra & huum arco pera a 
cuba con- |L174 ueniente aas uasilhas em que se ho |L175 uinho recolhe.

P18 |L176 § Casal

P19 |L177 E no Casal ha sete casaaes & |L178 quatro caseiras. E paga ca- |L179 da 
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cada casal per uelha de tri- |L180 go quatro alqueires & de çenteo quatro |L181 & 
dous capoões & dez ouos & huum |L182 frangaão & quatro geiras. E çinquo |L183 
reaes de seruiço & outros quatro feixes |L184 de paaoos pera a uinha & outro tal 
arco.

P20 |L185 E as caseiras de Trauançinha |L186 paga cada huũa sua galinha, |L187 e as 
caseiras do casal pagam |L188 a dicta galinha & mea quarta de trigo |L189 mais. § 
E paga cada huum dos sobre- |L190 dictos casaaes de Trauançinha & do

[F. 35r A]

|L191 casal d’ eiradega de çenteo pella ue- |L192 lha quatro alqueyres, e de milho 
|L193 outros quatro quando lauram nas |L194 terras dos casaaes. E per este respey- 
|L195 to pagam de uinho d’ eiradega dous al- |L196 mudes, quando ho colherem 
nas dictas |L197 terras. § E iazem nos limites destes lu- |L198 gares casaaes & 
propriedades dou- |L199 tros senhorios a que pagaraão seus |L200 dirreitos, segundo 
seus aforamentos & sem- |L201 pre pagaram.

P21 |L202 § Pereiro

P22 |L203 E tem mais a dicta comenda no |L204 Pereiro noue casaaes & pa- |L205 
ga cada huum pela medida ue- |L206 lha de Folgosinho que sam de quatro |L207 
huum desta medida corrente quatro |L208 de triguo & outros quatro de çenteo |L209 
& seu capam & noue ouos & cinquo rreaes |L210 de seruiço. § E cinquo caseiras 
que hy |L211 ha paga cada huũa sua galinha & seu |L212 alqueyre de Folgosinho 
& chamam nesta |L213 terra caseiras a casaaes & herdades que |L214 nam sam 
emcabeçadas & pagase estes |L215 dirreitos delles pollos herdeyros anti- |L216 gos, 
segundo se sempre costumou. E |L217 pagara mais toda pessoa que matar por- 
|L218 co corazil, segundo costume dos outros |L219 da terra. |L220 § E ho uinho d’ 
eiradega se paga desta |L221 maneyra, conuem a saber: os tres casaaes de Capinha 
|L222 todos tres, tres almudes pella medi- |L223 da Coymbraam, segundo sempre 
pagaram. |L224 E os tres de Ioham Uicente outros tres |L225 almudes. § E ho casal 
de Castelaão |L226 huum almude. E Ioham Dias doutro |L227 huum almude. Todo 
pella medida |L228 de Coymbra.

P23 |L229 § Sammeyçe

P24 |L230 E em Sammeyçe, sam uinte & |L231 sete casaaes &, tirando tres |L232 
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delles, pagam noue alqueyres de tri- |L233 go pella medida atras de Folgosinho 
|L234 & quatro de çenteo per ella. E outros |L235 quatro de milho & çinquo geyras 
|L236 cada huum pella maneyra atras decra-
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|L237 rada & dous capoões & huum frangão |L238 & dez ouos. E çinquo rreaes de 
seruiço & |L239 huum arco pera cubas ou çimquo rreaes |L240 por elle. |L241 § E os 
uintes & quatro casaaes dos di- |L242 tos uinte & sete, pagam de trigo cada hum 
|L243 oyto alqueyres, e quatro de çenteo, |L244 e outros quatro de milho. Tudo per 
|L245 medida noua. E çinquo geiras & dous |L246 capoões & çimquo rreaes de 
seruiço & hum |L247 arco pera a cuba ou çinquo rreaes por |L248 elle. § E cada 
huum dos dictos casaaes |L249 paga d’ eyradega dous almudes de |L250 uinho pella 
medida & maneyra que |L251 sempre pagaram.

P25 |L252 E tem a dicta comenda casaaes |L253 & foros em outros termos |L254 assy 
como Sam Martinho, |L255 Uilla Chaam termo de Sea, Frexio ter- |L256 mo de 
Linhares porque serem fora |L257 em outra iurdiçam se nom asentaram |L258 aquy 
onde ficara resguardado ho |L259 direito aa dicta hordem como sempre |L260 ouue 
& deue d’ auer.

P26 |L261 § Montados

P27 |L262 Os montados dos gaados de |L263 fora com quem os da dicta comen- |L264 
da nom teuerem uizinhança ou |L265 irmindade seram da dicta comenda |L266 & 
hordem. E leuaraão delles ho que |L267 se conçertarem, segundo suas auenças. 
|L268 E os que emtrarem sem licença ou uizi- |L269 nhança, pagaraão por cabeça de 
gaa- |L270 do uacuum a oyto rreaes & do myudo a |L271 real. E isto amdando todo 
ho gaado |L272 dentro do dicto termo & doutra ma- |L273 neyra nam.

P28 |L274 § Maninhos

P29 |L275 Os maninhos seram dados |L276 pollo moordomo da hordem |L277 em 
camara, segundo nossas |L278 ordenaçoões nam fazendo dapno |L279 a seus uizinhos 
nos quaaes ma- |L280 ninhos nom ha de seer posto nem |L281 huum tributo nem 
foro alem daque- |L282 lle em que a terra esta aforada, segundo
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|L283 atras se contem. E, se alguum foro no- |L284 uo he posto, mandamos que 
seia |L285 tirado & nom se pague mais. § E uen- |L286 derão os sobredictos suas 
eranças |L287 a quem quiserem & pagaraão somen- |L288 te a corentena do preço 
da uenda ho |L289 qual pagara ho uendedor, e as uen- |L290 das seram feytas a 
pessoas deuidas |L291 per derreito. |L292 § Ho tabaliam paga de penssam |L293 no 
dicto lugar & no Seixo por anno |L294 dozentos rreaes repartidos pollo meyo. 
|L295 § E a dizima da execuçam das sentenças, |L296 § e gado do uento, § e pena 
d’ ar- |L297 ma, § e portagem he tal como ho |L298 foral da Guarda, tirando que 
alem |L299 das pessoas eclesiasticas dira assy, |L300 conuem a saber: e asy ho 
seram quaaesquer peso- |L301 as ou lugares que tenham priuille- |L302 gio de nom 
pagaram a dicta porta- |L303 gem que fosse dado ante que ho |L304 dicto lugar 
fosse dado aa Ordem d’ A- |L305 uis. Dada em a nossa muy nobre |L306 & sempre 
leal çidade de Lixboa, uin- |L307 te & huum dias de feuereiro do nasçi- |L308 mento 
de nosso Senhor Ihesu Cristo de miil & qui- |L309 nhentos & quatorze annos. E 
uay escri- |L310 to em treze folhas menos tres regras |L311 com a sobescriçam do 
dicto Fernam |L312 de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Foral da uilla d’ Arganill do bispado de Co- |L2 
imbra dado per Pero Uberti comfirma- |L3.do per el-rey Dom Denis per aas 
rrendas |L4 d’ Arganill� E adiante uaão os outros |L5 lugares do dito bispado 
desta comarca |L6 da Beira

P02 |L7 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L8 Posto que pello dito foral |L8 se mostrem muitas cou- |L9 sas serem impostas 
por |L10 foros & dereitos na dita terra |L11 despois, porem polla mu- |L12 dança que 
ouue de diuersos senhorios |L13 no dito lugar se fez, ysso mesmo, mudan- |L14 ça 
dos ditos dereitos leixar costumes |L15 delles. E, portamto, neste nosso nouo |L16 
foral mandaremos asemtar & apro- |L17 uar aquellas cousas somente que fo- |L18 
ram ora achadas pella dita imquiri- |L19 çam que se na dita uilla ussam pre pra- 
|L20 zer & consentimento do senhorio dos |L21 ditos dereitos & dos moradores da 
|L22 terra, pagadores delles dos quaaes |L23 se somente daquy adiante ussaram & 
|L24 nam doutros ne[n]huns posto que em |L25 foraaes antigos seiam achados. |L26 
§ E os dereitos que se ora pagam & per |L27 conseguimte, pagaram na dita uilla 
|L28 sam os seguimtes, conuem a saber: pagara quallquer iugada |L29 que laurar 
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com huum boy doze alquei- |L30 res de pam terçados, conuem a saber: trigo, 
çemteo, |L31 milho. E, per conseguimte, com dous |L32 boys & dhy pera çima 
pagara uimte |L33 & quatro alqueires assy terçados. |L34 § E se laurarem com boy 
& uaca pagara |L35 quatorze alqueires. E se laurar com |L36 duas uacas pagara 
quatro alqueires, |L37 e com hũa so uaca dous alqueires. |L38 § E o seareiro que 
laurar com boys a- |L39 lheos em quallquer cantidade dous |L40 alqueires. E, se 
laurar com muitas ua- |L41 cas, nam pagara mais dos dous alqueires |L42 os quaaes 
alqueires todos desta iu- |L43 gada ham de seer terçados pella me-

[F. 36r A]

|L44 dida uelha a quall he menos hũa quarta |L45 que a quorrente, conuem a saber: 
de quatro tres. E os que |L46 teuerem cauallo nem ham de pagar iu- |L47 gada 
per especiall capitollo do dito forall. |L48 E sem embargo da dita iugada assy 
impos- |L49 ta podem porem, fazer auemça por menos |L50 della as pessoas que 
de fora hy quiserem |L51 uiir morar, segundo se poderem conçertar. |L52 § E do 
uinho pagado primeiro o dizimo |L53 se pagara de noue huum, tirando somente 
as |L54 uinhas da Barrosa que todas iumtamen- |L55 te pagam noue meas pollas 
quaaes anti- |L56 gamente foram aforadas. § E paga ma- |L57 is quallquer pessoa 
que fizer uinho em |L58 lagar huum alqueire polla medida uelha |L59 menos hũa 
quarta que esta quorrente & |L60 nam pagam disto mais. § E nam pagam |L61 a 
nouea das uuas pretas pera timta, por- |L62 que logo assy foram tiradas no dito 
foral.|L63 § E pagase mais no dito lugar por iuga-|L64 da todo homem que semea 
linho hum molho |L65 de tres feueras do linho meaão atado po- |L66 llas pomtas 
& cheo o feixe que dellas se po- |L67 de fazer. E nam pagam nehuum dereito 
de |L68 ne[n]hũas outras nouidades nem fruitas |L69 que posam auer, tiramdo as 
sobreditas. |L70 § E sam na dita uilla setemta & dous casaes |L71 & meo, emtrando 
doze dos frades & paga cada |L72 hum delles hum alqueire de trigo polla dita 
midida uelha |L73 & hũa galinha & isto de foro aallem doutras her- |L74 dades & 
chaãos & uinhas que hy sam a- |L75 foradas a particulares pessoas per outros |L76 
aforamentos & titollos, segumdo os quaees |L77 ao diamte pagaram seus foros 
sem outra mu- |L78 damça nem emnouaçam. § E paga ma- |L79 is a dita uilla & 
lugar d’ Arganill & seu termo |L80 com Pombeiro & Folques em cada hum anno 
|L81 mill & cem rreaes que se chama de rrollada |L82 ou colheita pera a quall nom 
sera escusa ne- |L83 [ne]hũa pessoa por priuilligiada que seia aim- |L84 da que seia 
clerigo pollos beens de rraiz que |L85 hy teuer. E pagam mais ao senhorio de |L86 
rrollada pello Sam Martinho de cada huum |L87 anno os moradores da uilla por 
nam guar-
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|L88 darem os presos cada morador çimquo |L89 reaaes se for casado & teuer casa 
propria |L90 & se casa nom tem pagara dous rreaaes |L91 & meo. E as uiuuas se 
tem casa dous |L92 reaaes & meo & se nom tem casa rreall |L93 & meo. E pagase 
por Sam Martinho cada |L94 anno. § E posto que os lugares quo- |L95 marcaãos 
paguem ao senhorio o di- |L96 zimo do denheiro dos beens que uemde- |L97 rem, 
decraramos neste lugar nem se |L98 auer de pagar assy porque nam foy |L99 posto 
por forall como por nam auer hy |L100 posse nem usso de se pagar. E, portamto 
|L101 mandamos que se nam pague ao diante. |L102 E decraramos mais que o iuiz 
nam |L103 pagar ne[n]huum dos ditos foros ao se- |L104 nhorio delles o anno de 
seu iulgado, sal- |L105 uo a rrolada de mayo. E o alcayde ha de |L106 seer posto & 
pago pollo senhorio & as |L107 despessas das cadeas pagas aa sua |L108 custa sem 
o comçelho lhe dar guardas |L109 nem prisoões somente emtregar o pre- |L110 so 
ao alcayde § çacarias.

P04 |L111 § Çacarias

P05 |L112 E allem dos dereitos atras |L113 scpritos que, particularmente, |L114 ficam 
postos & decrarados que |L115 se am de pagar na dita uilla d’ Arganill |L116 aimda 
tem o dito bispado no termo da |L117 dita uilla outros tributos & rremdas |L118 de 
que se pagaram os dereitos seguintes, |L119 conuem a saber: no lugar das çacarias 
que se chamou: |L120 Ual de Proua se mostra pollo dito foral |L121 do dito lugar que 
foy dado a dezaseis |L122 casaaes & a todos seus herdeiros & sob- |L123 cesores a 
condiçam de darem a oytaua |L124 de todo pam, uinho, linho que laurarem |L125 & 
ouuerem. E asy dos moynhos se os |L126 hy fezerem ou moemdas |L127 per bem do 
quall se pagaram no dito |L128 lugar a dita oytaua. E pagara mais |L129 cada hum 
dos ditos dezaseis casaaes |L130 duas galinhas cada huum seu carnei- |L131 ro de 
sobrano. E pagam mais todo- |L132 llos ditos dezaseis casaaes

[F. 36v A]

|L133 iuntamente em cada huum anno uinte |L134 & quatro alqueires de trigo 
da medi- |L135 da dos foros os quaaes seram reparti- |L136 dos pollos mesmos 
caseiros, segundo as |L137 terras que cada hum hy trouxer. § E |L138 nam pagaram 
a oytaua do denheiro |L139 dos beens que uemderem que ora nam |L140 pagam 
pella sobredita compensaçam |L141 & rrezam. E aiudaram a pagar na co- |L142 
lheita d’ Arganill: § Sallam.
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P06 |L143 § Sallam

P07 |L144 E no lugar do Sallam ha tres |L145 moradores os quaaes pagam |L146 de 
iugada pollo foro d’ Arganill, segun- |L147 do atras fica asemtado. E mais paga 
|L148 todo o lugar dous alqueires de çeuada |L149 & de trigo alqueire & meyo & 
duas gali- |L150 nhas. E o linho pagam pollo forall |L151 d’ Arganill. E do uinho 
pagam d’ oito |L152 dous, conuem a saber: hum de dizimo & outro em rre- |L153 
cam pagam a dizima do denheiro das |L154 herdades que uemdem. E os maninhos 
|L155 sam dos ditos moradores com o dito foro: |L156 § Cerzedo.

P08 |L157 § Cerzedo

P09 |L158 E no lugar do Çerzedo do dito |L159 termo se pagara a oytaua par- |L160 te 
de todo pam, uinho, linho |L161 que hy ouuerem. E pagam mais cada |L162 casall 
dos sete a que foy dado o dito |L163 forall em cada hum anno hum almude de |L164 
trigo & hum capam o quall almude pa- |L165 garam per esta medida quorremte 
|L166 a rrespeito do que se per elle deue de pa- |L167 gar. E pagaram oytauo do 
denheiro |L168 porque as herdades se uemderem. |L169 E os maninhos sam dos 
ditos cas- |L170 saaes com o dito foro: |L171 § Pereiro.

P10 |L172 § Pereiro

P11 |L173 E no Pereiro se mandou pagar |L174 per foral do bispo Dom Fer- |L175 
namdo os foros seguimtes, conuem a saber: pa- |L176 gara todollos moradores do 
dito |L177 lugar em cada hum anno per Natall
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|L178 oyto alqueires de trigo polla uelha |L179 & oyto carneiros & nas galinhas se 
|L180 nom faça emnouaçam. § E pagam |L181 mais de todo pam, uinho, linho que 
|L182 laurarem a oytaua. E paga mais |L183 o casal que se chama da Trombeira que 
|L184 trazem certos moradores do dito lu- |L185 gar de trigo tres alqueires & tres de 
|L186 çeuada tudo polla medida uelha. E |L187 quimze reaaes em denheiro da parte 
|L188 de hum carneiro - |L189 Orruchez.

P12 |L190 § Orruchez

P13 |L191 E a mais no lugar d’ Orruchez |L192 hum casal & meo todollos mo- 
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|L193 radores delle de foro hum al- |L194 queire & meo de trigo pella uelha & em 
|L195 denheiro uimte rreaes da parte de |L196 hum carneiro & hũa galinha & mea. 
E |L197 pagam mais de todo pam, uinho, linho |L198 que lauram a oytaua parte: 
|L199 § Cadauaaes

P14 |L200 § Cadauaaes

P15 |L201 E o casall dos Cadauaaes traz |L201 ora Pedro Amdre per empra- |L203 

zamento do bispo & pagam | L204 de noue hum pero de todo pam, uinho, |L205 
linho que laurarem, e mais hum alqueire |L206 de trigo & hũa galinha & hum 
capam. |L207 E paga mais de hum moynho seis al- |L208 queires a metade de 
çemteo & outra |L209 de trigo per uelha per Natall: |L210 § Malladam.

P16 |L211 § Malladam

P17 |L212 E o casal de Malladam he de her- |L213 deiros de çemsso & traze o ora 
|L214 Luis Pirez hy morador & paga |L215 delle de todo pam, uinho, & linho de 
oy- |L216 to hum. E de foro de trigo hum alqueire & meo |L217 de çeuada quatro 
alqueires & hum carneiro & |L218 duas galinhas. § E ahy outro casal no |L219 
Malladam de Fumdo que paga os foros |L220 pollo foro d’ Arganill & mais hum 
alqueire |L221 de trigo & hũa galinha & hum molho de |L222 linho pollo mesmo 
foro d’ Arganill. |L223 § E ahy outro casall que se chama da Cer- |L224 zeua que 
paga de todo pam, uinho, li-
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|L225 nho de noue hum & hum alqueire de trigo |L226 & hũa galinha. |L227 § 
Ualbonna.

P18 |L228 § Ualbona

P19 |L229 E pagase mais no lugar de Ual- |L230 bona pollos çimquo casaaes |L231 
que ha hy amtigos de iugada |L232 quimze alqueires terçados per Natall |L233 pella 
medida uelha de cada hum. E paga |L234 mais o casal de Ioam Eannes de trigo 
pella |L235 uelha quatro alqueires & dous carnei- |L236 ros como pasarem d’ ano 
& duas galinhas. |L237 § E o casal d’ Afomse Annes de trigo dous |L238 alqueires 
& hũa galinha & hum carnei- |L239 ro. E da terra do moinho hum carneiro |L240 
& das nouidades que colhe paga a no- |L241 uea. § E Afomsse Annes Trosquiado 
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do |L242 casall decrara hum alqueire de trigo & |L243 hum de çeuada polla uelha & 
hum carneiro |L244 & hũa galinha. E o casall d’ Esteue Annes, |L245 aalem da dita 
iugada, paga hum alqueire |L246 de trigo & hum carneiro & hũa galinha. |L247 § 
E o d’ Afomsso Pirez de foro dous |L248 alqueires de trigo & duas galinhas |L249 
& hum carneiro & pagam dous almudes |L250 de uinho. |L251 § Pouoa termo d’ 
Arganill.

P20 |L252 § Pouoa termo d’ Arganill

P21 |L253 E a Pouoa do termo d’ Arganill |L254 por emprazamento do bispo |L255 de 
Coimbra, ministrador de |L256 Folques, lhes foy feito forall porque |L257 pagasem 
de pam, uinho, linho de dez |L258 hum, conuem a saber: de homze dous, comtando 
o di- |L259 zimo. E assy das cebollas & alhos. § E |L260 paga cada pessoa hum 
alqueire de trigo |L261 per uelha de foro hũa galinha pago |L262 ao mosteiro. § E 
nom tem monta- |L263 dos nem maninhos. E em todallas |L264 outras cousas sam 
do foral & costu- |L265 mes d’ Arganill cuio termo sam. E a |L266 propiedade da 
dita terra da Pouoa he |L267 toda issemtamente com o dito foro |L268 dos herdeiros 
& sobcesores da dita ter- |L269 ra per bem do dito forall: |L270 § Folques.

P22 |L271 § Folques
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|L272 E mostrasse seer dado o herda- |L273 mento de Folques per foral |L274 do prioll 
a dez herdadores |L275 & a sua linhaiem a foro de pagarem |L276 de dez hum ao 
prioll & comuento. E ma- |L277 is hum capam ou hũa galinha se o nam |L278 teuer 
ou dous frangaãos por ella |L279 & hum alqueire de trigo pella uelha que |L280 
se chama, no foral, fogaça. § E nam |L281 pagam dizima das herdades que |L282 
uemdem. E em todallas outras cou- |L283 sas pollos ussos & costumes d’ Arga- 
|L284 nill, segundo hyram neste forall: § Torrozellos.

P23 |L285 § Torrozellos

P24 |L286 E iaz mais no dito termo |L287 d’ Arganill o lugar de Torro- |L288 zellos 
pollo quall pagara |L289 quallquer pessoa que com dous |L290 boys laurar de pam 
terçado, conuem a saber: tri- |L291 go, cemteo, milho, uimte & quatro |L292 alqueires 
polla dita medida uelha, |L293 segundo o foro d’ Arganill. E quem la- |L294 urar 
com uacas pagara quatro dos ditos al- |L295 queires. E quem laurar com boy & 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira208

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

uaca pa- |L296 gara quatorze. E os que a parçam paga- |L297 ram mea iugada. E 
a neste lugar cinquo |L298 casaes cada hum dos quaes paga hum al- |L299 queire 
de trigo & hũa galinha. E pagara |L300 mais cada morador dous alqueires |L301 de 
çeuada & meo alqueire de trigo |L302 & hũa galinha. E mais todollos mo- |L303 
radores da terra iuntamente pagaram |L304 hũa marraam por Natall polla quall 
|L305 pagaram somente cemto & uimte |L306 rreaees ou marram de quoremta |L307 
arrateees quall amte quiserem os |L308 pagadores. § Montados & ma- |L309 ninhos 
polla clausula ierall - |L310 § do partir do pam

P25 |L311 § Do partir do pam

|L312 xarifes, mordomos, rrem- |L313 deiros ou rrecadadores dos |L314 ditos dereitos 
que uaão partir as |L315 nouidades com as pessoas que os
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|L316 pera ysso rrequererem no dia que pe- |L317 ra ysso forem rrequeridos ou atee 
outro |L318 dia aaquellas oras, porque nam hym- |L319 do as partes partes partiram 
suas |L320 nouidades com duas testemunhas |L321 & leuaram o seu quinham pera 
homde |L322 quiserem. E o do senhorio leixaram no |L323 lagar & na eira & no 
temdall sem serem |L324 a mais obrigados nem emcorrerem |L325 por ysso em 
algũma pena. |L326 § Maninhos.

P26 |L327 § Maninhos

P27 |L328 E os maninhos nem sesmarias |L329 se nam daram nas ditas terras |L330 
senam, semdo pedidos em cama- |L331 ra & iustificados primeiro com as par- |L332 
tes a que tocar. E quamdo fezerem |L333 dano a seus uizinhos nam se daram. |L334 
E, semdo comtentes, darseam pollo ses- |L335 meiro do bispo por sua carta sem 
ma- |L336 is poder acrecemtar no tall mani- |L337 nho ne[n]hum outro foro nem 
pemsam, |L338 saluo o foro ou tributo ierall que na- |L339 quella terra se manda 
pagar per |L340 este foral. |L341 § Forças.

P28 |L342 § Forças

P29 |L343 E das forças se leuaram çento |L344 & oyto rreaes aa custa do for- |L345 
çador. E isto sera somente quan- |L346 do for iulgada pollo iuiz & o forçado |L347 
tornado aa sua posse & nam doutra |L348 maneira. |L349 § Pemsoões.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 209

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P30 |L350 § Pensoões

P31 |L351 E os tabaliaães da dita terra |L352 pagaram as pemssoões, se- |L353 gumdo 
sempre fezeram sem outra |L354 emnouaçam. |L355 § Montados.

P32 |L356 § Momtados

P33 |L357 E nam se leuaram montados |L358 de gados que uem de fora |L359 montar 
aos ditos lugares |L360 porque estam em uizinhança com |L361 seus comarquaãos, 
saluo no lugar |L362 d’ Auoo polla uizinhamça que tem |L363 com a serra, segumdo 
em seu titollo

[F. 37v B]

|L364 fica decrarado: |L365 § seruiços das pessoas.

P34 |L366 § Seruiços das pessoas

P35 |L367 E decraramos que nam sam |L368 obrigados a outros ne[n]huns |L369 foros 
aallem dos atras com- |L370 theudos ne[n]huns uizinhos nem mo- |L371 radores das 
ditas terras do bispado |L372 de Coimbra assy prediaaes como pe- |L373 ssoaaes na 
uilla lugar ou comçelho |L374 homde uiuerem. E, portamto manda- |L375 mos que 
nam seiam constrangidos |L376 pera outros ne[n]huns. E, per comseguinte, |L377 
nam lhe seram tomadas carnes, bes- |L378 tas, palha nem outra ne[n]hũa cousa 
|L379 do seu. § E quamdo os prellados, es- |L380 tamdo nas terras algũas das ditas 
|L381 cousas ouuerem mester pera seu |L382 usso ser lheam dadas em abastança, 
|L383 semdo primeiramente rrequeridas |L384 aos officiaaes da terra aos quaaes |L385 
mandamos que lhas dem pollo ieral |L386 & uerdadeiro preço della, damdo lhe 
|L387 dellas o denheiro & nam doutra ma- |L388 neira. E assy nam daram nem lhe 
|L389 tomaram suas rroupas nem casas |L390 pera apousemtadaria de graça, saluo 
|L391 uimte dias em cada hum anno hũa soo |L392 uez, quamdo for uisitar ou estar 
nos |L393 ditos lugares o dito bispo. |L394 § Gado do uento.

P36 |L395 § Gaado do uento

P37 |L396 O gado do uemto he dereito |L397 rreall & arrecadarsea no dito |L398 
lugar per nossa hordenaçam |L399 com decraraçam que a pessoa a cuia |L400 maão 
ou poder for ter o dito gado o |L401 uenha scpreuer a dez dias primeiros |L402 
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seguimtes so[b] pena de lhe seer deman- |L403 dado de furto: |L404 § Pena d’ arma.

P38 |L405 § Pena d’ arma

P39 |L406 E a pena d’ arma se leuaram |L407 duzemtos rreaes & as armas |L408 
perdidas as quaaes pennas |L409 se nam leuaram quando apunharem |L410 espada 
ou quallquer outra arma sem

[F. 38r A]

|L411 atirar nem os que sem preposito em |L412 rreixa noua tomarem paaoo ou 
pe- |L413 dra, posto que fezessem mall. E posto |L414 que de preposito as tomem 
se nom |L415 fezerem mal com ellas, nam pagaram. |L416 Nem a pagara moço de 
quimze annos |L417 & dhy pera baixo, nem molher de quall- |L418 quer hydade, 
nem os que castigando |L419 sua molher & filhos & escrauos tirarem |L420 sangue, 
nem os que sem arma tirarem |L421 sangue com bofetada ou punhada, |L422 nem 
quem em defemdimento de seu |L423 corpo ou apartar & estremar outros |L424 em 
arroydo tirarem armas, posto que |L425 com ellas tirem sangue, nem escrauo |L426 
de quallquer hydade que sem ferro |L427 tirar sangue. |L428 § Portagem

P40 |L429 § Portagem

P41 |L430 Decraramos, primeiramente, |L431 que a portaiem que se ouuer |L432 de 
pagar na dita uilla ou lu- |L433 gar ha de seer per homens de fora de- |L434 lla que 
hy trouxerem cousas de fo- |L435 ra a uemder ou as comprarem hy & |L436 tirarem 
pera fora da uilla & termo |L437 a quall portaiem se pagara desta maneira: |L438 § 
pam, uinho, cal, sal, & cetera. |L439 De todo trigo, çemteo, çeuada, |L440 milho, 
paimço, auea & de fa- |L441 rinha & de cada hum delles. E a- |L442 ssy de call ou 
de sall ou de uinho ou |L443 uinagre & linhaça & de quallquer |L444 fruita uerde 
emtando melloões & or- |L445 taliça & assy de pescado ou marisco |L446 se pagara 
por carga mayor, conuem a saber: cauallar |L447 ou muar & de cada hũa das ditas 
|L448 cousas hum rreall de seis ceptis o rreall. |L449 § E por carga menor que he 
d’ asno |L450 meo rreall. E por costall que hum ho- |L451 mem pode trazer aas 
costas dous |L452 ceptis & dhy pera baixo em quallquer |L453 cantidade em que se 
uemdem se pa- |L454 gara hum ceptill. E outro tamto se pa- |L455 gara, quamdo se 
tirar pera fora po-
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|L456 rem quem das ditas cousas ou de cada |L457 hũa dellas comprar & tirar pera 
fora |L458 pera seu usso & nam pera uemder cou- |L459 sa que nom chegue a 
meo rreall de por- |L460 taiem, segumdo os sobreditos preços |L461 desa tall nam 
pagara portaiem nem |L462 o fara saber. § E posto que mais |L463 se nam decrare 
adiamte neste foral |L464 a carga mayor nem menor decrara- |L465 mos que sempre 
a primeira adiçam |L466 & asemto de cada hũa das ditas cou- |L467 sas he de besta 
mayor sem mais se |L468 decrarar, conuem a saber: pollo preço que nessa pry- 
|L469 meira sera posto se [e]mtenda logo sem |L470 se hy mais decrarar que o meo 
pre- |L471 ço dessa carga sera de besta menor |L472 E o quarto do dito preço per 
comse- |L473 guinte, sera do dito costall. E quamdo |L474 as ditas cousas ou outras 
uierem |L475 ou forem em carros ou carretas pa-

P42 |L476 § Carros

|L477 garsea por cada hũa dellas duas |L478 carregas mayores, segumdo o preço |L479 
de que forem. E quamdo cada hũa |L480 das cargas deste forall se nom uem- |L481 
derem todas começando se a uemder |L482 pagar se a dellas soldo a liura, segum- 
|L483 do uenderem & nam do que ficou |L4804 por uemder: |L485 § cousas de que 
se nom paga portagem |L486 a quall portaiem se nam pa- |L487 gara de todo pam 
cozido, |L488 queixadas, bixcoito, farellos |L489 nem d’ ouos, nem de leite, nem de 
cou- |L490 sas delle que seiam sem sall, nem de |L491 prata laurada, nem de uides, 
nem de |L492 canas, nem de carqueixa, toio, palha, |L493 uasoiras, nem de pedra, 
nem de barro, |L494 nem de lenha, nem de herua. Nem

P43 |L495 § Da uilla pera o termo

|L496 das cousas que se comprarem da uil- |L497 la pera o termo, nem do termo pera 
|L498 a uilla posto que seiam pera uemder |L499 assy uizinhos como estramgeiros, 
|L500 nem das cousas que se trouxerem |L501 ou leuarem pera algũa armada no-

[F. 38v A]

|L502 ssa ou feita per nosso mandado, nem |L503 dos mantimentos que os caminhan- 
|L504 tes comprarem & leuarem pera sy & |L505 pera suas bestas, nem dos gados 
que |L506 uierem pastar alguns lugares, pa- |L507 samdo nem estamdo, saluo 
daquelles |L508 que hy somente uemderem das quaees |L509 emtam pagaram pollas 
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leix & pre- |L510 cos deste forall. E decraramos que |L511 das ditas cousas de que 
assy man- |L512 damos que se nom pague portaiem |L513 se nom ha de fazer saber.

P44 |L514 § Casa mouida

P45 |L515 Casa mouida |L516 a qual portagem, ysso mesmo, |L517 se nom pagara de 
casa moui- |L518 da assy hymdo como uindo, |L519 nem outro ne[n]hum dereito 
per quall- |L520 quer nome que o posam chamar, |L521 saluo se com a dita casa 
mouida le- |L522 uarem cousas pera uemder, porque |L523 das taaes cousas pagaram 
porta- |L524 iem homde somente as ouuerem de |L525 uemder, segumdo as conthias 
nes- |L526 te foral uam decraradas & nam |L527 doutra maneira: |L528 § Pasaiem.

P46 |L529 § Pasaiem

P47 |L530 Nem se pagara de nenhũas |L531 mercadarias que aa dita |L532 uilla ou 
lugar uierem ou |L533 forem de pasaiem pera outra parte |L534 assy de noyte como 
de dia & a quaes- |L535 quer oras, nem seram obrigados |L536 de o fazerem saber, 
nem emcorreram |L537 por ysso em ne[n]hũa pena posto que |L538 hy descarreguem 
& pousem. E se hy |L539 mais ouuerem d’ estar que o outro |L540 dia todo por 
algũa cousa emtam o |L541 faram saber de hy por diamte, pos- |L542 to que nam 
aiam de uender: |L543 § Dos fruitos pera fora

P48 |L544 § Dos fruitos pera fora

P49 |L545 Nem pagaram a dita porta- |L546 iem os que leuarem os frui- |L547 tos de 
seus beens moues ou |L548 de rraiz ou leuarem as rremdas &

[F. 38v B]

|L549 fruitos de quaaesquer outros beens |L550 que troxerem d’ arremdamento ou

P50 |L551 § Cousas dadas em pagamento

|L552 de rremda. § Nem das cousas que |L553 algũas pessoas forem dadas em pa- 
|L554 gamento de suas temças, casamentos, |L555 mercees ou mantimentos posto 
que as

P51 |L556 § Gado
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|L557 leuem pera uemder. § E pagar se a |L558 mais de cada cabeça de gado uacuum 
|L559 assy gramde como pequeno hum rreal. |L560 E de porco meo rreall. E de 
carneiro |L561 & de todo outro gado meudo dous |L562 ceptis. § E de besta caualar 
ou

P52 |L563 § Bestas

|L564 muar dous rreaaes. § E da besta as-

P53 |L565 § Escrauos

|L566 nall hum real. § E do escrauo ou es- |L567 craua aimda que seia parida seis 
rreaes. |L568 E se se forrar dara o dizimo da ualia |L569 de sua alforria porque se 
rresgatou

P54 |L570 § Panos

|L571 ou forrou. § E pagarsea mais de |L572 carga mayor de todollos panos de |L573 
laam, linho, seda & algodam de quallquer |L574 sorte que seiam assy delgados 
como |L575 grosos. § E assy da carga da laam ou de |L576 linho fiados oyto rreaaes. 
E, se a laam |L577 ou linho forem em cabello, pagaram

P55 |L578 § Coirama

|L579 quatro rreaaes por carga. § E os di- |L580 tos oyto rreaaes se pagara de toda 
|L581 coirama cortida. E assy do calçado & de

P56 |L582 § Uacariis

|L583 todallas obras delle. § E outro |L584 tamto da carga dos coiros uacariis |L585 
cortidos & por cortir por quallquer |L586 coiro da dita coirama dous ceptis que

P57 |L587 § Aceite, cera

|L588 se nom comtar em carga. § E outros |L589 oyto reaaes por carga mayor d’ 
açei- |L590 te, cera, mel, seuo, umto, queiios secos, |L591 manteiga salgada, pez, 
rezina, breu,
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P58 |L592 § Forros

|L593 sabam, alcatram. § E outro tamto |L594 por pelles de coelhos, cordeiros & de 
|L595 quallquer outra pellitaria & forros.

P59 |L596 § Marcaria

P60 |L597 E da dita maneira de oito rreaes |L598 aa carga mayor se leuara &

P61 |L599 § Especiaria

|L600 pagara por todallas marça- |L601 rias, espeçiarias, boticarias & tim- |L602 tarias. 
E assy por todallas suas seme-

P62 |L603 § Metaaes

|L604 lhamtes. § E outro tamto se paga-

[F. 39r A]

|L605 ra por toda carga d’ aço, estanho & por |L606 todollos outros metaaes & obras 
delles |L607 de quallquer sorte que seiam. § E do

P63 |L608 § Ferro

|L609 ferro em barra ou maçuquo & de quall- |L610 quer obra delle grosa se pagara 
qua- |L611 tro reaaes por carga mayor. § E se delle

P64 |L612 § Cousas

|L613 for limada, estanhada ou emuerni- |L614 zada pagara oyto rreaaes com as |L615 
outras dos metaaes de çima

P65 |L616 § Cousas que se compram sem portaiem

P66 |L617 E quem das ditas cousas |L618 ou de cada hũa dellas com- |L619 prar & 
leuar pera seu usso |L620 & nam pera uemder nom pagara |L621 portaiem nam 
pasamdo de costall |L622 de que se aiam de pagar dous rreaaes |L623 de portaiem 
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que a de seer de duas a- |L624 rrouas & mea, leuamdo a carga mayor |L625 deste 
forall em dez arrouas. E a me- |L626 nor em çimquo. E o costall per este |L627 
rrespeito nas ditas duas arouas

P67 |L628 § Fruita seca

|L629 & mea. § E pagarsea mais

P68 |L630 § castanhas

|L631 por carga mayor destas outras cou- |L632 sas a tres rreaaes por carga mayor 
|L633 de toda fruita seca, conuem a saber: castanhas & |L634 passadas, amendoas, 
pinhoões por

P69 |L635 § Legumes

|L636 britar auellans, § mostarda, |L637 lemtilhas & de todollos outros le- |L638 
gumes secos e das outras cargas |L639 a esse rrespeito. E assy de çebollas se- |L640 
cas & alhos, porque os uerdes paga- |L641 ram com a fruita uerde hum rreall.

P70 |L642 § Cumagre

P71 |L643 § E casca & çumagre pagaram |L644 os tres rreaaes como estoutros

P72 |L645 § Telha

|L646 de çima. § E por carga mayor

P73 |L647 § Obra de barro

|L648 de quallquer telha ou teiollo & outra |L649 louça de barro aimda que seia 
uidra-

P74 |L650 § Malega

|L651 da & do rregno & de fora delle se pa- |L652 garam os ditos tres rreaaes.

P75 |L653 § Obra de pao
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|L654 § E outros tres rreaaes por carga |L655 de todallas arcas & de toda louça & 
|L656 obra de paao laurada & por laurar.

P76 |L657 § Esparto, iumco

|L658 § E outro tamto por todallas cou- |L659 sas feitas d’ esparto, palma ou iunco

[F. 39r B]

|L660 assy grosas como delgadas. E assy |L661 de tabua ou fumcho. § E as outras 
|L662 cousas comtheudas no dito forall |L663 sam escusadas aquy porque dalgũas 
|L664 dellas nam ha memoria que se ussem |L665 nem leuem. E as outras sam sopri- 
|L666 das por leix & hordenaçoões de no- |L667 ssos rregnos. Emtraram per terra.

P77 |L668 § Emtrada per terra

P78 |L669 E os que trouxerem merca- |L670 dorias pera uemder se no |L671 proprio 
lugar homde qui- |L672 serem uemder ouuer rremdeiro da |L673 portaiem ou officiall 
della fazer |L674 lho am saber ou as leuaram aa pra- |L675 ça ou acougue do dito 
lugar ou |L676 nos rresios & saydas delle quall |L677 mais quiserem sem ne[n]hũa 
pena. |L678 E se hy nom ouuer remdeiro nem |L679 praça descarregaram liuremente 
|L680 homde quiserem sem ne[n]hũa pena, |L681 comtanto que nam uemdam sem 
|L682 o notificar ao rrequeredor se o hy |L683 ouuer ou do iuiz ou uintaneiro se 
|L684 hy se poder achar. E se hy ne[n]huns |L685 delles ouuer nem se poder emtam 
|L686 achar notitiquem no a duas teste- |L687 munhas ou a hũa se hy mais nom |L688 
ouuer. E a cada hum delles pagaram |L689 o dito dereito da portaiem que per |L690 
este forall mandamos pagar sem |L691 ne[n]hũa mais cautella nem pena.

P79 |L692 § Descaminhado

P80 |L693 E nam o fazemdo assy des- |L694 caminharam & perderam |L695 as 
mercadorias somente |L696 de que assy nom pagarem o dito |L697 dereito da 
portaiem & nam outras |L698 ne[n]hũas, nem as bestas, nem carros, |L699 nem 
as outras cousas em que as |L700 leuarem ou acharem. E posto que |L701 hy aia 
rremdeiro no tall lugar ou |L702 praça se chegarem porem, despois |L703 de sol 
posto nam faram saber, mas |L704 descarregaram homde quiserem |L705 comtanto 
que ao outro dia atee
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|L706 meo dia o notifiquem aos offiçiaaes |L707 da dita portaiem primeiro que 
uendam |L708 so[b] a dita pena. E, se nom ouuerem de uem- |L709 der & forem de 
caminho, nam seram o- |L710 brigados a ne[n]hũa das ditas rrecada- |L711 çoões, 
segumdo que no titollo da pasa- |L712 iem fica decrarado.

P81 |L713 § Sayda per terra

P82 |L714 E os que comprarem cousas |L715 pera tirar pera fora de que se |L716 
deua de pagar portaiem po- |L717 dellas ham comprar liuremente sem |L718 ne[n]
hũa obrigacam nem diligemçia. E |L719 somente amte que as tirem pera fora |L720 
do tall lugar & termo arrecadaram |L721 com os offiçiaaes a que pertemçer |L722 
so[b] a dita pena de descaminhado. |L723 E os priuilligiados da dita portaiem |L724 
posto que a nom aiam de pagar, nom |L725 seram escussos destas diligençias |L726 
destes dous capitollos atras das |L727 emtradas & saydas como dito he so[b] |L728 
a dita pena.

P83 |L729 § Priuilligiados da portagem

P84 |L730 As pesoas eeclesiasticas de |L731 todollos moesteiros assy de |L732 homens 
como de molheres |L733 que fazem uoto de profissam, e os |L734 clerigos de ordens 
sacras. E assy os |L735 beneficiados d’ ordens menores, posto |L736 que as nom 
tenham que uiuem co- |L737 mo clerigos & por taaes forem aui- |L738 dos todollos 
sobreditos sam issentos |L739 & priuilligiados de pagarem ne[n]hũa |L740 portaiem 
ussaiem, nem custumagem |L741 per quallquer nome que a possam |L742 chamar 
assy das cousas que uemde- |L743 rem de seus beens & beneficios como |L744 
das que comprarem trouxerem ou |L745 leuarem pera seus ussos ou de seus |L746 
beneficios & casas & familiares de |L747 quallquer calidade que seiam assy |L748 
per mar como per terra. E assy o seram |L749 quaaesquer pessoas ou lugares que 
|L750 teuerem liberdade ou priuillegio que |L751 fosse dado primeiro que os dereitos

[F. 39v B]

|L752 do dito lugar fossem dados aa igreia |L753 pera a nam deuerem hy de pagar. 
|L754 § E assy o seram os uizinhos do dito |L755 lugar & termo escussos da dita 
porta- |L756 iem no mesmo lugar nem seram obri- |L757 gados a fazerem saber de 
ida nem de |L758 uimda.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira218

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P01 |L1 [Rubrica] § Nogueira do bispado de Coimbra

P02 |L2 E no lugar de Nogueira te |L3 mais o dito bispado & se mos- |L4 tra per 
hũa carta d’ el-rey |L5 Dom Afomsso, o quarto, auer ia duui- |L6 ***?ou?

P03 |L7 Deste primeiro capitollo de Nogueira Rosa estam os duplicados |L8 da 
no pagamento dos derreitos do[s] capitollos [do] |L9 dito lugar. E portamto, 
semdo pre- |L10 semtes os lauradores & moradores |L11 delle, foram decrarados 
os dereitos |L12 que sempre se pagaram no lugar |L13 sem comtradiçam, conuem a 
saber: pagase pollos |L14 cimquo casaaes amtigos da dita |L15 terra de cada casall 
hum alqueire de |L16 trigo polla uelha & hum capam ou duas |L17 galinhas por 
elle. E pagam mais todollos |L18 moradores do dito lugar que casa- |L19 dos sam 
de seruiço cada hum de ceua- |L20 da dous alqueires & de trigo meo |L21 alqueire. 
E as uiuuas ho meo deste |L22 foro tudo polla medida uelha: |L23 § iugada.

P04 |L24 § Iugada

P05 |L25 E pagara mais toda pesoa |L26 que laurar com iumta de |L27 de boys ou 
uacas ora seia |L28 casado ou uiuuo, doze alqueires de |L29 pam terçado pella 
medida uelha. |L30 § E de todallas nouidades que |L31 semearem nos cortinhaaes 
d’ almo- |L32 caçaria assy uinho, linho como to- |L33 dallas outras cousas de oyto, 
hum. |L34 § E pagaram mais em cada hum |L35 anno de seruico todollos moradores 
|L36 do dito lugar hũa maraam das cos- |L37 tumadas na terra. E tem o senhorio 
|L38 dos ditos lugares no limite do dito |L39 lugar que foram dadas de sesmaria |L40 
alguns foros d’ aues & carnes, segundo

[F. 40r A]

|L41 for decrarado nos titollos que disso teue- |L42 sem os quaaes maninhos se nam 
daram |L43 mais com outro foro aalem do trebu- |L44 to da terra. § Os maninhos 
sam das |L45 herdades dos ditos casaaes & nam se |L46 daram hy, saluo com o 
foro da terra. E |L47 pagaram a dizima dos beens que uem-|L48 derem: § Sallam.

P06 |L49 § Sallam

P07 |L50 E no lugar do Sallam ha tres |L51 moradores os quaaes pagam |L52 de 
iugada pollo foro d’ Arga- |L53 nill, segundo atras fica asemtado. |L54 E mais paga 
todo o lugar dous alquei- |L55 res de çeuada. E de trigo, alqueire & meo |L56 & 
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duas galinhas. E o linho pagam po- |L57 llo forall d’ Arganill. E do uinho pagam 
|L58 d’ oyto, dous, conuem a saber: hum de dizimo & outro em |L59 reçam. Pagam 
a dizima do denheiro |L60 das herdades que uemdem. § E os |L61 maninhos sam 
dos ditos moradores: § Çerzedo |L62 com o dito foro: § Cerzedo. |L63 E no lugar 
do Çerzedo do dito |L64 termo se pagara a oytaua |L65 parte de todo pam, uinho, 
li- |L66 nho que hy ouuerem. E pagam mais |L67 cada casall dos sete a que foy 
dado o |L68 dito forall em cada hum anno, hum almu- |L69 de de trigo & hum 
capam o quall almude |L70 pagaram per esta medida quorremte |L71 a rrespeito do 
que se per elle deue de pa- |L72 gar. E pagaram oytauo do denheiro |L73 porque 
as herdades se uemderem. |L74 § E os maninhos sam dos ditos |L75 casaaes com 
o dito foro - § Pereiro.

P08 |L76 § Pereiro

P09 |L77 E no Pereiro se mandou pagar |L78 per forall do bispo Dom Fernam- |L79 
do os foros seguimtes, conuem a saber: pa- |L80 gam todollos moradores do dito 
lu- |L81 gar em cada hum anno per Natall oyto |L82 alqueires de trigo polla uelha 
& oyto |L83 carneiros & nas galinhas se nom fa-
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|L84 ça emnouaçam. § E pagam mais |L85 de todo pam, uinho, linho que laurarem, 
|L86 a oytaua. § E paga mais o casal que |L87 se chama da Trombeira que trazem 
|L88 certos moradores do dito lugar de trigo |L89 tres alqueires & tres de çeuada 
tu- |L90 do polla medida uelha e quimze |L91 rreaaes em denheiro da parte de hum 
|L92 carneiro. Orruchez.

P10 |L93 § Orruchez

P11 |L94 E a mais no lugar d’ Orruchez <...> |L95 hum casall & meo todollos |L96 
moradores delle de foro hum |L97 alqueire & meo de trigo polla uelha |L98 & em 
denheiro uimte reaaes da parte |L99 de hum carneiro & hũa galinha & mea. |L100 
§ E pagam mais de todo pam, ui- |L101 nho, linho que lauram a oytaua parte. |L102 
Cadauaaes.

P12 |L103 § Cadaues

P13 |L104 E o casal dos Cadauaaes [que] |L105 traz ora Pedro Amdre per |L106 
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emprazamento do bispo. |L107 E pagam de noue hum pero de todo |L108 pam, 
uinho, linho que laurarem. |L109 § E mais hum alqueire de trigo & |L110 hũa galinha 
& hum capam. E paga |L111 mais de hum moinho seis alqueires |L112 a metade de 
çemteo & outra de trigo |L113 per uelha per Natall. |L114 § Malladam.

P14 |L115 § Malladam

P15 |L116 E o casall de Malladam he |L117 d’ erdeiros de Çemsso & tra- |L118 zeo 
ora Luis Pirez hy mo- |L119 rador & paga delle de todo pam, ui- |L120 nho & 
linho de oyto, hum. E de foro de |L121 trigo hum alqueire & meo de çeuada |L122 
quatro alqueires & ditas galinhas & hum car- |L123 neiro. § E ahy outro casal no 
|L124 Malladam de Fumdo que paga |L125 os foros pollo foro d’ Arganill & |L126 
mais hum alqueire de trigo & hũa |L127 galinha & hum molho de linho pello |L128 
mesmo foro d’ Arganill. § E a hy
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|L129 outro casall que se chama Daçuna |L130 que paga de todo pam, uinho & linho 
|L131 de noue, hum & hum alqueire de trigo & hũa |L132 galinha. § Ualbona.

P16 |L133 § Ualbona

P17 |L134 E pagasse mais no lugar de |L135 Ualbona pollos cimquo ca- |L136 saaes 
que hy ha amtigos de |L137 iugada quimze alqueires terçados |L138 per Natall pella 
medida uelha de cada |L139 huum. § E paga mais o casall de Ioha- |L140 ne Annes 
de trigo pella uelha quatro |L141 alqueires & dous carneiros como pa- |L142 sarem 
d’ ano & duas galinhas. § E o |L143 casall d’ Afomsse Annes de trigo dous |L144 
alqueires & hũa galinha & hum carnei- |L145 ro. § E da terra do moinho hum 
carnei- |L146 ro & das nouidades que colhe paga a |L147 nouea. § E Afomsse Annes 
Trosquiado |L148 do casall decrara hum alqueire de trigo |L149 & hum de çeuada 
polla uelha & hum car- |L150 nero & hũa galinha. § E o casall |L151 d’ Esteue 
Annes, aallem da dita iugada, |L152 paga hum alqueire de trigo, hum carnei- |L153 
ro & hũa galinha. E o d’ Afomsso |L154 Pirez de foro dous alqueires de tri- |L155 
go & duas galinhas & hum carneiro. |L156 § E pagam dous almudes de uinho.
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P01 |L1 [ Rubrica] § Pouoa, termo d’ Arganill

P02 |L2 E a Pouoa do termo d’ Arganil |L3 por emprazamento do bispo |L4 de 
Coimbra, ministrador de |L5 Folques, lhes foy feito forall por que |L6 pagasem de 
pam, uinho, linho de dez, |L7 hum, conuem a saber: d’ omze dous comtando o 
dizi- |L8 mo. E assy das çebollas & alhos. E |L9 paga cada pessoa hum alqueire 
de tri- |L10 go pella uelha de foro hũa galinha |L11 pago ao mosteiro. § E nom tem 
|L12 montados nem maninhos. E em |L13 todallas outras cousas sam do |L14 forall 
& costumes d’ Arganill cuio |L15 termo sam. E a propiedade da dita
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|L16 terra da Pouoa he toda issemtamente com |L17 o dito foro dos herdeiros & 
sobçesores |L18 da dita terra per bem do dito forall. |L19 § Folques

P03 |L20 § Folques

P04 |L21 Amostrase seer dado o herdamento |L22 de Folques per foral do priol |L23 
a dez herdadores & a sua linhaiem a fo- |L24 ro de pagarem de dez, hum ao priol 
& con- |L25 uemto & mais hum capam ou hũa ga- |L26 linha se o nam teuer ou 
dous frangãos |L27 por ella & hum alqueire de trigo per ue- |L28 que se chama no 
foral fogaça. |L29 § E nam pagam dizima das herdades |L30 que uemdem. E em 
todallas outras |L31 cousas pollos ussos & costumes d’ Ar- |L32 ganill, segumdo 
hiram neste forall. |L33 § Torrozellos.

P05 |L34 § Torrozellos

P06 |L35 E iaz mais no dito termo d’ Ar- |L36 ganill o lugar de Torrozellos |L37 pollo 
quall pagara quallquer |L38 pessoa que com dous boys laurar de |L39 pam terçado, 
conuem a saber: trigo, çemteo, milho |L40 uimte & quatro alqueires polla dita 
|L41 medida uelha, segumdo o foro d’ Arga- |L42 nill. E quem laurar com uacas 
pa- |L43 gara quatro dos ditos alqueires. |L44 § E quem laurar com boy & uaca 
|L45 pagara quatorze. E os que aparçam |L46 pagaram mea iugada. § E a neste |L47 
lugar çimquo casaaes cada hum dos |L48 quaaes paga hum alqueire de trigo |L49 
& hũa galinha. § E pagara mais |L50 cada morador dous alqueires de çe- |L51 uada 
& meo alqueire de trigo & hũa |L52 galinha. E mais todollos morado-|L53 res da 
terra iuntamente pagaram |L54 hũa marram por Natall polla quall |L55 pagaram 
somente çemto & uimte |L56 reaaes ou marram de quoremta a- |L57 rrateees quall 
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amte quiserem os pa- |L58 gadores. § Montados & maninhos |L59 polla clausula 
ierall. § E os capi-
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|L60 tollos do partir do pam & maninhos, |L61 forças, pemsoões, montados serui- 
|L62 ços das pessoas, uemto, arma, por- |L63 taiem sam taaes como atras ficam |L64 
no forall d’ Arganill do quall todos |L65 estes lugares & direitos atras sam.

P01 |L1 [Rubrica] § Lourosa do bispado de Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 E tem mais o dito bispo & bis- |L4 pado o lugar de Lourosa no |L5 quall 
tem estes dereitos, conuem a saber, posto que, |L6 amtigamente, pereça que ouue 
par- |L7 ticullar forall na dita uilla dado per |L8 bispo de Coimbra nam ha, porem 
me- |L9 moria que se per elle ussasem de pa- |L10 gagar os dereitos da terra 
amtes |L11 foy testificado pellos officiaaes |L12 dos ditos dereitos & assy pollo 
com- |L13 çelho que os dereitos se pagauam |L14 na dita uilla na forma seguimte, 
conuem a saber: |L15 que se paga na dita terra per quaaes- |L16 quer pessoas que 
nella laurarem |L17 pam, uinho, linho a nouena despois |L18 de diçimado. E nam 
pagam das |L19 outras nouidades nem fruitos |L20 saluo dos tremoços somente 
que la- |L21 urarem com arado. § E paganse |L22 mais na dita uilla ao senhorio de 
|L23 certas casas decraradas em seu tombo |L24 & a todos manifestas uinta seis 
galinhas. E pagam |L25 ao bispo |L26 quanto uay em pessoa ou for hũa |L27 uez no 
anno seisçentos & quorenta rreaaes os |L28 quaaes seram repartidos per todo ho 
conçelho sem ni- |L29 nhũa pessoa ser disso escusa ainda que clerigo seia. |L30 
E pagaram o dizimo do dereito da terra que uenderem |L31 nam sendo pessoas 
defesas em direito. E pagaram |L32 mais os que laurarem com iunta de bois d’ 
eiradega |L33 dous alqueires, conuem a saber: hum de trigo e outro de çenteo po- 
|L34 lla medida d’ Auoo. E o seareiro que ouuer |L35 quarteiro de pam pagara huum 
alqueire |L36 e os da Ribeira de Pinheiro de Fumdo |L37 açima huum alqueire de 
trigo. E todo la- |L38 urador que laurar linho hũa maçadoira |L39 de linho. E quem 
ouuer puçal de uinho
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|L40 pagara duas meas e as outras cousas segundo |L41 Arganil.

P01 |L1 [Rubrica] Fforal de Sam Sabastiam de Ry- |L2 ba d’ Alua 
do bispado de Coimbra

P02 |L3 Foral

P03 |L4 Outrosy he do dito bispo |L5 o dito lugar em que tem |L6 estes dereitos. 
Mostrasse |L7 seer a dita terra iugadeira & pagarse |L8 per toda pessoa que laurar 
nella de- |L9 zoyto alqueires de pam terçado por |L10 iugada, conuem a saber: 
trigo, çemteo, milho pella |L11 medida uelha. § E quamdo lauram |L12 na terra 
do dito couto pagam ao |L13 bispo todo o dizimo. E quamdo la- |L14 uram fora 
pagam mea iugada & |L15 o dizimo homde quer que lauram |L16 fora do dito 
couto. § E pagam das |L17 uinhas deste couto desta maneira, |L18 conuem a saber: 
de soo carreiro pera a Rrybeira d’ Al- |L19 ua pagam de quatro, hum ao bispo 
|L20 & o dizimo todo. E de soo carreiro pe- |L21 ra cima nam pagam outra cousa 
|L22 saluo o dizimo. § E pagam mais |L23 cada morador de linho seu afussall. |L24 
E pagam mais os dous moinhos |L25 que estam na Rrybeira d’ Alua de foro |L26 
pella medida uelha dezoyto alqueires. |L27 § E tem mais o senhorio no dito |L28 
couto casas & temdas que se arren- |L29 dam cad’ ano como se comçertam. E |L30 
porque nam he cousa çerta nem |L31 dereitos de forall se nam asentam |L32 aquy. 
§ E os capitollos do par- |L33 tir do pam & maninhos, forças pem- |L34 soões, 
montados, seruiço das pessoas, |L35 uemto, arma, portaiem sam taaes |L36 como 
atras ficam no foral d’ Arganil.

P01 |L1 [Rubrica] § Candosa do bispado de Coimbra & Uarzea |L2 & Uilla 
Chaam Aneias

P02 |L3 Foral

P03 |L4 E mais tem o dito lugar de |L5 Candosa com seus anexos |L6 em que tem 
estes dereitos: |L7 pagase, primeiramente, por foro
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|L8 todo homem que hy laurar em Candosa & em Uar- |L9 zea com iunta de bois 
& semear çemteo pagara delle |L10 sete alqueires polla medida de Folgosinho. E, 
se |L11 semear trigo, pagara hum alqueire per uelha. |L12 E o seareiro que laurar 
com bois alheos nam |L13 pagara iugada. E pagaram mais de todo |L14 pam, uinho 
& linho ha nouena. E em Uar- |L15 zea ha seis casaaes paga cada hum pe- |L16 
lla uelha de foro de pam tercado oyto |L17 alqueires. E pagam mais de todo o 
que |L18 lauram a nouea. § E em Uilla Chaam |L19 ha outros seis casaaes & paga 
cada |L20 hum de foro dezoyto alqueires de pam |L21 meado, conuem a saber: 
cemteo & milho pela uelha |L22 & mais a nouea do que lauram. E es- |L23 tes 
doze casaaes de Uarzea & Uilla |L24 Chaam paga cada casall tres galinhas. |L25 § 
E das uinhas destes tres lu- |L26 gares todos pagam nouea & mais |L27 d’ eiradega 
hum alqueire de uinho pe- |L28 lla coimbraam que he menos hũa quar- |L29 ta que 
a quorrente. E todo morador |L30 que faz fogo em Candosa paga hũa teiga |L31 
de milho por Natal que sam quatro alqueires |L32 da medida de Folgosynho. § E 
pagam |L33 mais os moradores de Camdosa so- |L34 mente se teuerem uinha, hũa 
gali- |L35 nha & nam os outros lugares ane- |L36 xos. § E pagaram a dizima do 
de- |L37 nheiro porque uemderem algũas |L38 propiedades dos ditos lugares. |L39 § 
E pagaram mais todos os tres |L40 lugares ao bispo quamdo em pessoa |L41 cad’ 
ano la for uisitar seisçentos reaes |L42 [pe]ra a paga dos quaaes nam seram es- |L43 
cusas ne[n]hũas pessoas por priuille- |L44 gios que tenham. § E pagam ma- |L45 
is todos estes tres lugares que he |L46 hum comçelho tudo em cada hum anno |L47 
a nos duzemtos sasemta & seis rreaes |L48 & meo por dereito rreall & chamase 
es- |L49 te dereito do iffamtado. § E os ca-
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|L50 pitollos do partir do pam & maninhos, |L51 forças, pemsoões, momtados, 
serui- |L52 ço das pessoas, uemto, arma, portaiem |L53 sam taes como atras ficam 
no forall |L54 d’ Arganill.

P01 |L1 [Rubrica] § Nogueira do bispado de Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 Outrosy he do dito bispo & bis- |L4 pado o lugar de Nogueira |L5 com 
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estes dereitos, conuem a saber: pagara, |L6 primeiramente, todo iugadeiro de 
dous |L7 bois segumdo ora pagam o moyo de |L8 pam terçado, conuem a saber: 
uimte & hum alqueires |L9 pela medida uelha. E por hum boy mea |L10 iugada. E 
pagase mais de oyto hum do |L11 uinho. E paga mais cada laurador de |L12 uinho 
d’ eiradega homze meas que |L13 fazem pella medida comũa da terra, |L14 hum 
almude. E allem deste foro rreal que |L15 se hy paga a messa episcopall pagam- 
|L16 se tambem outros foros per parti- |L17 culares prazos & aforamentos que |L18 
tem & segumdo sempre foram em cos- |L19 tume de pagar & sam [e]scpritos 
no |L20 tombo do senhorio. E de linho pagam |L21 hum manipollo, conuem a 
saber: hũa maçadoyra |L22 camanha costumam as molheres |L23 de fazer o quall 
manipollo se nam |L24 pagara senam somente das terras |L25 iugadeiras & doutras 
que pagam |L26 per outra maneira outros foros se- |L27 nam pagara. § E pagam o 
dizimo |L28 do denheiro porque as terras se uen- |L29 derem. E pagaram quamdo o 
senho- |L30 rio uier a terra em pessoa quynhentos |L31 & nouemta & quatro reaaes 
da quall |L32 paga nam seram escusas ne[n]hũas pe- |L33 ssoas. § E os capitollos 
do partir |L34 do pam & maninhos, forças, pemsoões, |L35 montados, seruiço das 
pessoas, |L36 uemto, arma, portaiem sam taaes |L37 como atras ficam no foral d’ 
Arganill.

P01 |L1 [Rubrica] § Couto do moesteiro do bispado de Coimbra

P02 |L2 Foral

[F. 42r A]

P03 |L3 E tem mais o dito bispo do |L4 couto do moesteiro com estes |L5 dereitos 
paga em cada hum |L6 anno todo o comçelho do dito couto |L7 & lugares delle 
trezemtos alqueires |L8 de pam terçados pella medida uelha |L9 que he menos 
hũa quarta que a co- |L10 rremte na terra. § E pagam mais |L11 de hum dereito 
que chamam caualari- |L12 as seisçemtos reaaes per rrepar- |L13 tiçam que se faz 
pollos moradores |L14 do dito couto. § E pagam mais |L15 dout[r]o dereito que 
chamam rrendas |L16 seisçentos reaaes o quall igual- |L17 mente he rrepartido 
pollo dito com- |L18 çelho. E por estes seisçemtos reaaes |L19 de rrendas que assy 
pagam sam & |L20 seram releuados de pagarem pena |L21 de samgue nem d’ armas 
nem forças |L22 as quaaes ficam do comçelho & a |L23 podem leuar & quitar & 
fazer della |L24 como de cousa sua. E assy da pena |L25 das brauas & coimas do 
uerde. |L26 § E pagam mais do linho dos corti- |L27 nhaaes segumdo a todos he 
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sabido |L28 de dezaseis, hum. § E outros dezaseis, |L29 hum de certas uinhas hy 
do carregal. |L30 § E allem dos ditos trezemtos |L31 alqueires de pam sobreditos 
que |L32 pagam ao senhorio ao quaaes man- |L33 damos que seiam rrepartidos 
iguo- |L34 almente per todallas pessoas & ter- |L35 ras que a elles sam obrigadas. 
|L36 § Tem tambem o senhorio hy algũas |L37 terras & herdades que pagam ao |L38 
dito senhorio per desuairadas ma- |L39 neiras, conuem a saber: de oyto hum & de 
noue & de |L40 cimquo hum & assy de quatro & hum |L41 carneiro pella medida 
comũa da ter- |L42 ra segumdo for decrarado nas es- |L43 cripturas & titolos que as 
peso- |L44 as disso teuerem & homde titollos |L45 nom ouuer mandamos que pa-
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|L46 guem como atee quy pagaram. E que ao |L47 adiante nom se faça nelles ne[n]
hũa mu- |L48 damça. § E paga mais de seis hum da |L49 uinha que estaa açima 
da igreia que |L50 parte com a terra de quarto. E pagase |L51 mais do moynho de 
Martinhanes |L52 hum carneiro ou por elle quorenta & çim- |L53 quo reaaes. § 
E pagam mais to- |L54 do o comçelho em cada hum anno per |L55 Natall ou dia 
de Sancto [E]steuam quorenta |L56 & quatro capoões. § E pagam mais |L57 de 
colheita ao bispo quamdo hũa uez |L58 no anno la for em pessoa seiscentos |L59 
reaaes a quall paga se fara per rre- |L60 partiçam como os outros foros ium- |L61 
tos atras sem nenguem seer della es- |L62 cuso. § E os capitollos do partir do |L63 
pam & maninhos, forças, pemsoões, |L64 montados, seruiço das pessoas, uem- 
|L65 to, arma, portaiem sam taaes como |L66 atras ficam no foral d’ Arganill.

P01 |L1 [Rubrica] § Auoo do bispado de Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 E no lugar d’ Auoo he, isso mes- |L4 mo, do dito bispo & bispado |L5 com 
estes dereitos pagara |L6 quallquer pessoa que laurar com iunta |L7 de boys hum 
moyo de pam terçado, conuem a saber: |L8 trigo, çemteo, milho, pella medida 
ue- |L9 lha em dezoyto alqueires que sam |L10 per esta quorremte treze alqueires 
|L11 & meo, semdo o alqueire amtigo me- |L12 nos hum quarto. § E quem laura 
com |L13 hum boy a meatade disto. E os que la- |L14 uram na serra pagam de 
iugada im- |L15 teira quatorze alqueires pella uelha |L16 a metade de trigo & outra 
de çemteo. |L17 E os que lauram hy com hum boy a |L18 metade disto em tudo. E 
do uinho |L19 de homze, hum ao senhorio afora o di- |L20 zimo da igreia. E mais 
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d’ eiradega |L21 dez meas pella medida amtiga que |L22 faz per esta quorremte 
hum almude. |L23 § E pollo manipollo de linho do
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|L24 foral paga cada hum que o ha de pagar por |L25 elle hũa maçadoira. E pagase 
a dizima do |L26 dirreito porque se uendem as propiedades

P04 |L27 § O montado

|L28 montado dos gados de fora se paga ao

P05 |L29 § Maninhos

|L30 senhorio, segundo se podem conçertar. E dos uezinhos |L31 se nom leuara 
montado. § E os maninhos se |L32 daram ou tomaram com ho foro da terra sem 
se mais |L33 acrecentar. § E quando ho senhorio uem a terra em |L34 pessoa paga 
lhe ho conçelho mil reaaes repartidos |L35 que seram per todos sem ninhum ser 
escuso.

P06 |L36 Rellego

P07 |L37 Item auera hy rellego quorenta |L38 dias em cada hum anno, conuem a 
saber: desd’ a quinta- |L39 -feira despois das oytauas de Pascoa pera |L40 se nam 
uender na uilla uinho aas mididas se- |L41 dita uilla ao bispo. E nam os do di- |L42 
zimo. E se tamto nom durar o dito uinho |L43 çesse loguo ho relleguo. E quem 
|L44 ho uemder sem liçemça pagara por |L45 cada uez uimte reaaes |L46 relleguo 
por nom teer |L47 uinhos dasd’ oytauos ou reguen- |L48 gos e as outras cousas 
como |L49 em Arganil.

P01 |L1 [Rubrica] FForal de Mydoões & Pouoa do bispado de 
Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 Otrosy o lugar de Mydoões |L4 he do dito bispado com estes |L5 dereitos 
pagara de todo |L6 o pam, uinho, linho, a nouea pagado, |L7 o dizimo. E assy dos 
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legumes e de |L8 cada dezaseis alqueires que fiquem |L9 ao laurador do pam & 
uinho paga- |L10 ra mais hũa quarta de cada hum |L11 delles & nam dos legumes. 
§ E pa- |L12 gara mais cada laurador que colher |L13 milho ou çemteo ou d’ ambos 
paga- |L14 ra de cada hum delles dous alquei- |L15 res pella uelha. § E pagara cada 
|L16 hum laurador de foro per uelha hum |L17 alqueire de trigo & hũa galinha, |L18 
conuem a saber: os que teuerem casa & uinha & |L19 quem nom teuer senam 
cada hũa |L20 destas, conuem a saber: casa ou uinha & nam am- |L21 bas pagara 
somente hum dos fo- |L22 ros, conuem a saber: o trigo ou galinha quall |L23 amte 
quiser. § E do linho paga
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|L24 da a nouea pagaram mais hũa maça- |L25 doira por pouco ou muito linho que 
|L26 aia o laurador. § E pagam mais ao |L27 senhorio quamdo uem aa terra em pe- 
|L28 ssoa seisçemtos reaaes de que nam |L29 sera escussa ne[n]hũa pessoa. § Nam 
ha |L30 hy montados porque estam em uizi- |L31 nhamça com seus comarcaaos. 
|L32 § E os maninhos tomarseam com ho |L33 foro da terra sem mais outro ne[n]
hum. |L34 § E os capitollos do partir do pam |L35 & maninhos, forças, pemsoões, 
mon- |L36 tados, seruiço das pessoas, uento, |L37 arma, portaiem sam taaes como 
|L38 atras ficam no forall d’ Arganill.

P01 |L1 [Rubrica] § Sancta Comba do bispado de Coinbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 E o lugar de Santa Comba com |L4 os dereitos seguimtes: he |L5 tambem 
do dito bispado. Mos- |L6 trase pella particular imquiriçam ti- |L7 rada na dita 
terra nom auer hy foral |L8 autentigo per que os dereitos reaaes |L9 della se 
deuesem de pagar. E, somente, |L10 se leuam & rrecadam per tombos per |L11 
que os offiçiaaes dos senhorios de- |L12 lles costumaram de rrecadar & rrece- 
|L13 ber os dereitos & foros da dita terra |L14 os quaaes por nom terem algũa |L15 
autoridade nem se mostrar per quem |L16 fossem dados nem em que tempo |L17 
nos nam podemos per os ditos |L18 tombos mandar asemtar neste no- |L19 sso 
forall as cousas delles princi- |L20 palmente os tributos & foros que |L21 se pagam 
por rrespeito de particula- |L22 ridades de terras ou eramças. E por- |L23 tamto, 
nestes dereitos daremos a |L24 conclusam na fym deste forall despois |L25 de aquy 
mandarmos asemtar os |L26 outros que se seguem.
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P04 |L27 § Ientar

P05 |L28 Primeiramente, se pagara aos |L29 bispos que forem de Coimbra
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|L30 quamdo pesoalmente forem ao dito |L31 lugar hũa uez no anno hum gentar 
|L32 ou colheita & por elle seisçemtos reaes|L33 em denheiro & mais nam de seis 
cep- |L34 tis o rreall desta moeda ora corrente |L35 da quall nam seram escussos 
ne[n]huns

P06 |L36 § Uendagem

|L37 priuilligiados. § E pagaram |L38 mais aos ditos bispos as pessoas |L39 do dito 
lugar de Santa Comba que |L40 uemderem toda a fazemda de beens |L41 de rraiz 
que hy teuerem sem ficar |L42 ne[n]hũa tanta parte do denheiro que |L43 ouuerem 
da dita uemda quamdo fo- |L44 ro ou trebuto que pagauam da dita te- |L45 rra, 
conuem a saber: da terra d’ oytaua ho oytauo |L46 do denheiro & assy dos outros 
preços

P07 |L47 § Parada de Çeruo

P08 |L48 E pagara mais o conçelho |L49 em cada hum anno ao senho- |L50 rio outro 
dereito que cha- |L51 mam patada do çeruo quorenta rreaes

P09 |L52 § Caualarias

P10 |L53 § E pagasse mais de tres cauala- |L54 rias, conuem a saber: d’ Aires 
Gomez Caualeiro XI reaes. |L55 E da cauallaria de Maçoude per A- |L56 fomsso 
Pirez Caualeiro sete rreaaes. |L57 E da cauallaria das Rregeitas per |L58 Pedr[o] 
Eannes Caualeiro quatro reaes. |L59 E posto que a paga das ditas caua- |L60 
larias assy uaam aquy particularmen- |L61 te emcarregadas a estas pessoas |L62 
decraramos porem, serem obrigadas |L63 a esta paga as pessoas que a ella sem- 
|L64 pre aiudaram sem nisso se fazer ou- |L65 tra mudança as quaaes pera usso |L66 
seram constrangidas.

P11 |L67 § Lagaraiem
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P12 |L68 E pagaram quaaesquer pe- |L69 ssoas que na dita uilla & |L70 terra fezerem 
uuas em la- |L71 gar ora seia seu o lagar ou alheo pa- |L72 gara ao senhorio de 
Lagaraiem hum

P13 |L73 § Semtenças

|L74 rreall. § E posto que nos ditos tom- |L75 bos fosse scprito que das semtenças 
|L76 dadas ou emxecutadas se leuasse |L77 çerto trebuto, decraramos nam se
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|L78 deuer de leuar assy porque nam he |L79 posto per foral autemtico segumdo |L80 
nossas determinaçoões como por |L81 nam auer hy costume de tall se leuar |L82 
somento leuara o porteiro seu solairo quan- |L83 do a executar & doutra maneira 
nam segundo o |L84 solairo que lhe he ordenado per no- |L85 ssas hordenacoões.

P14 |L86 § Rellego

P15 |L87 E posto que no dito tombo |L88 estee scripto que se posa fa- |L89 zer 
rrellego no dito lugar |L90 desde Sam Martinho atee uespera |L91 de Santa Maria 
de feuereiro, decraran- |L92 do que se posa tambem fazer do ui- |L93 nho que 
ouuer dos dizimos como |L94 do outro dos oytauos. § E decra- |L95 ramos o dito 
rrelego nam se po- |L96 der fazer na dita maneira. E, decra- |L97 ramdo, mandamos 
que do uinho |L98 somente dos oytauos se possa fazer |L99 rrelego & nam do 
uinho dos dizimos |L100 porquamto nam ouue hy fumdamen- |L101 to pera se fazer 
o comtrairo do que |L102 ieralmente se costuma. E mandamos |L103 fazer nos 
outros semelhantes luga- |L104 res do rregno o quall rrellego se ussa- |L105 ra desta 
maneira no dito tempo, conuem a saber |L106 que nam se uemdera uinho no dito 
|L107 tempo do dito lugar so[b] pena de dez |L108 reaaes polla primeira & segunda 
|L109 uez & polla terçeira serlhea o uinho |L110 emtornado. E assy se fara do uinho 
|L111 de fora sem licemça porem, quem |L112 de fora o quiser trazer a uemder |L113 
hy podelloa fazer pagamdo hum |L114 almude de cada carga. E podera |L115 ysso 
mesmo uemder pera fora per |L116 groso o uinho que quiserem sem |L117 pena nem 
paga. E decraramos |L118 mais que se o uinho dos ditos oy- |L119 tauos se uemder 
primeiro que o |L120 dito tempo do rrelego se acabe que |L121 dhy por diante nam 
durara mais
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|L122 nem se metera nelle outro uinho de fo- |L123 ra, mas liuremente podera quem 
qui- |L124 ser uemder uinho assy da uilla como |L125 de fora sem paga.

P16 |L126 § Foros da terra

P17 |L127 E quamto aas terras & propi- |L128 edades foreiras na dita ter- |L129 
ra mandamos aas iustiças |L130 & officiaaes della que quamdo este |L131 nosso 
nouo forall lhe for apresenta- |L132 do façam a dia çerto aiumtar todo- |L133 llos 
foreiros & que algum tributo |L134 pagam hy ao senhorio della aos |L135 quaaes 
sera lido particularmente |L136 a cada pessoa o titollo ou capitollo |L137 em que 
assy no dito tombo estee em |L138 algũa paga ou algũa propiedade |L139 ou cousa 
que ora tenham. E assy co- |L140 mo cada pessoa comfessar seer obri- |L141 gado 
aaquelle foro ou paga que |L142 lhes sera lido assy ho escpriuam da |L143 camara 
que hum tabaliam presente |L144 a ysso & chamado o mordomo & rrem- |L145 
deiros do senhorio pera milhor de- |L146 crarem as duuidas que podem so- |L147 
breuiir nisso, poemdo agora noua- |L148 mente os nomes propios que ora |L149 tem 
as propiedades foreiras, pos- |L150 to que em outro tempo por outro |L151 nome 
se chamasem. E assy se decra- |L152 raram por pagadores as pessoas |L153 que 
ora cada hũa das ditas terras |L154 trazem posto que em outras pesso- |L155 as & 
nomes esteuessem imtitula- |L156 das. E como todas assy forem es- |L157 cpritas 
& decraradas çarraram o |L158 dito auto com autoridade das pe- |L159 ssoas que 
nelle fossem presentes |L160 & per uertude deste forall. E faram |L161 delle dous 
trellados, conuem a saber: o proprio |L162 que ficara n’ arca do comçelho e o |L163 
trellado delle sera dado ao mordo- |L164 mo dos ditos dereitos pera em to- |L165 do 
tempo todos poderem uerdadei- |L166 ramente saber o que sam obrigados
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|L167 de pagar & rrecadar na dita terra pello |L168 quall auto os ditos dereitos 
mandamos |L169 que se rrecadem & com aquelles priui- |L170 llegios pera os 
senhorios delles & assy |L171 as penas que sam dadas per este nosso |L172 forall 
na fym delle aas pessoas que o |L173 quebrantarem. § E porquamto o |L174 celayo 
das padeiras & assy o dereito |L175 d’ açougagem nom foy bem decrara- |L176 da a 
posse que disso tem na dita imqui- |L177 riçam que mandamos fazer. Portanto, |L178 
mandamos que quamdo o dito auto |L179 se ouuer de fazer das ditas propie- |L180 
dades se iustifiquem tambem os di- |L181 tos dereitos do çelayo & açougagem. 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira232

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

|L182 E segumdo a posse continuada que |L183 disso ouue assy se pagara & senom 
es- |L184 tam em posse mandamos que nam se |L185 leue uisto como nam foram 
comçe- |L186 didos per forall. § E os capitollos |L187 do partir do pam & maninhos, 
for- |L188 ças, pemsoões, montados, seruiço |L189 das pessoas, uemto, arma, 
portagem |L190 sam taaes como atras ficam no fo- |L191 ral d’ Arganill.

P01 |L1 [Rubrica] § Coia do bispado de Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 Mostrase pollo dito forall seer |L4 dada aa dita uilla de Coia a |L5 todollos 
hy moradores pre- |L6 semtes & uindoiros que, pagando pri- |L7 meiramente o 
dizimo a deus aa igreia de |L8 Sam Pedro da dita uilla que pagasem |L9 somente 
por todo outro o dereito ao |L10 senhorio de cada casall em cada hum |L11 anno 
hũa teiga de trigo limpo a quall |L12 teiga foy logo no tempo da dada do |L13 dito 
forall emterpetada em dous al- |L14 queires da medida amtiga que fazem |L15 da 
medida ora quorremte hum alqueire |L16 & meo per rrespeito de fazerem quatro 
|L17 alqueires uelhos tres desta medida, |L18 porquamto o moyo deste tempo era 
|L19 somente de trimta & dous alqueires |L20 § E assy mandamos que ao diante
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|L21 pera sempre se pague. E assy ficaram |L22 obrigados pollo dito forall todollos 
|L23 ditos moradores de pagarem em ca- |L24 da hum anno pollo dito dia de Natall 
|L25 hũa galinha a quall galinha & assy |L26 o dito alqueire & meo de trigo seram 
|L27 obrigados de leuarem ao celeiro do |L28 bispo que esteuer em Coia. § E os 
di- |L29 tos foros paga cada casall ora te- |L30 nha muita terra ora pouca saluo al- 
|L31 guns casaaes amtigos que foram |L32 & sam rrepartidos per herdeiros por- |L33 
que estes taaes nam pagaram ma- |L34 is, posto que muitos ou poucos seiam |L35 
somente o dito alqueire & meo de tri- |L36 go & hũa galinha. § E o capitollo |L37 
do dito forall que nam comsentisem |L38 aos de fora que nam uiessem hy mo- |L39 
rar nem ha memoria que se delle |L40 ussase. E portamto mandamos que |L41 se 
nam cumpra ao diamte e sam o- |L42 brigados os ditos moradores pollo |L43 dito 
forall de pagarem o dizimo do |L44 denheiro porque uemderem sua her- |L45 dade 
ou uinha as quaaes poderam |L46 dar ou uemder liuremente a quem |L47 quiserem 
comtanto que a nam dee |L48 a hordem nem a caualeiro, mas a |L49 laurador que 
faça o dito foro. |L50 § E pagaram mais ao dito bispo |L51 quamdo em pessoa uier 
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ao dito lu- |L52 gar em cada hum anno huũa uez |L53 somente oytoçentos reaaes 
desta |L54 moeda. E assy pagam a nos por de- |L55 reito rreall em cada hum anno 
dous |L56 mill & quatroçentos reaaes desta |L57 moeda das quaaes pagas nam se- 
|L58 ram escusas ne[n]hũas pessoas do dito |L59 lugar por priuillegios que tenham 
|L60 aimda que seiam clerigos. § E os |L61 montados dos gados que uem de fo- |L62 
ra montar no termo da dita uilla |L63 no monte da seera somente pagaram |L64 o 
montado ao bispo segumdo sempre
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|L65 pagaram. E dos que uierem aos |L66 outros lugares do dito termo na |L67 terra 
Chaam pertemçe ao comçelho |L68 com os quaaes usaram segumdo |L69 suas 
uizinhamças & posturas. |L70 § E dos maninhos se nam pa- |L71 gara ne[n]hum 
outro dereito saluo o |L72 dizimo a Deos e o foro que cada hũa |L73 terra for 
particularmente posto. |L74 E sam mais no termo da dita uilla |L75 outras terras 
& lugares foreiros |L76 aa mesa episcopal do dito bispado |L77 de Coimbra que 
pagaram seus fo- |L78 ros per desuairadas maneiras.

P01 |L1 [Rubrica] § Uilla Coua dado per Steuam, bispo de Coimbra

P02 |L2 Foral

P03 |L3 E lugar de Uilla Coua no |L4 quall quaaesquer pesoas |L5 que laurarem 
pam na dita |L6 terra com hum boy ou com dous |L7 ou muytos pouco ou muyto 
em |L8 quallquer cantidade pagaram |L9 por iugada pollos dous quartei- |L10 ros de 
pam contheudos em seu fo- |L11 rall doze alqueires desta medida |L12 quorremte 
na dita terra, conuem a saber: a meata- |L13 de de trigo & outra de çemteo a quall 
|L14 iugada se nam paga de ceuada nem |L15 linho nem doutra ne[n]hũa semente 
|L16 saluo do dito trigo & çemteo. E das |L17 o dizimo a Deos. E os que leurarem 
|L18 com boys alheos de graça ou por |L19 denheiro nam pagara ne[n]hũa iu- |L20 
gada saluo se os trouxer d’ aluguer |L21 porque emtam pagara iugada co- |L22 mo 
os sobreditos que com seus |L23 boys proprios laurar. § E man- |L24 dou se mais 
pagar pollo dito fo- |L25 rall do uinho que colhesem hum ses- |L26 teiro pollo quall 
foy sempre em- |L27 trepetado pagaremse dous almu- |L28 des pella uelha que 
seram rredu- |L29 zidas a esta medida quorremte
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|L30 polla quall os ditos almudes paga- |L31 ram & isto no lagar. § E poderam |L32 
uemder suas herdades fazemdo, pri- |L33 meiro, saber ao senhorio se as querem 
|L34 tamto, portamto as quaaes nam a- |L35 uera fidalgo nem caualeiro nem |L36 
pessoa ecclesiastica, mas tall pessoa |L37 que sempre pague o dito foro. E quan- 
|L38 do assy uemderem daram o dizimo |L39 do denheiro porque assy as derem. 
|L40 § Nam hay maninhos somente |L41 quamdo se leuarem pagaram pollo |L42 
foro da terra os quaaes seram da- |L43 dos pollo mordomo do senhorio se- |L44 
gumdo a ley nossa das sesmarias |L45 & nam doutra maneira pera se nom |L46 
darem em periuizo dos uizinhos |L47 & quomarcaãos porque, fazemdo |L48 dano, 
mandamos que se nom dem. |L49 § E dos montados nom leua o |L50 senhorio 
dereito ne[n]hum. E o comçe- |L51 lho ussara per suas posturas com |L52 seus 
uizinhos & quomarcaaos. |L53 § E pagaram os do dito lugar de |L54 Uilla Coua 
com o comçelho de Coia |L55 cuio termo sam no gemtar do bispo |L56 & colheita 
nossa segumdo lhe cou- |L57 ber per sua rrepartiçam.

P01 |L1 [Rubrica] Mouronho termo de Coia per |L2 foral de Iorge, bispo 
de Coimbra

P02 |L3 polo quall se mostra seer |L4 mais fereiro ao dito bispo |L5 o lugar de 
Mouronho ter- |L6 mo do dito lugar de Coia, conuem a saber: toda pe- |L7 ssoa 
que hy laurar com iumta de boys |L8 ou uacas ou de mestura huns com |L9 os 
outros pagara hum moyo de pam |L10 terçado, conuem a saber: trigo, cemteo, 
milho atee |L11 ianeiro meado. E o que laurar com |L12 boy & aparçar com outro 
estes am- |L13 bos pagaram cada hum delles seus |L14 dous quarteiros do dito pam. 
E o |L15 pam sobredito he pella medida amti- |L16 ga de Coia de que o moyo era 
de

[F. 44v B]

|L17 trimta & dous alqueires & cada alqueire |L18 menos hũa quarta que este 
alqueire |L19 quorremte. E posto que os iugadeiros |L20 sobreditos laurem com 
mais iuntas |L21 de boys nam pagaram mais. § E pa- |L22 gam mais do uinho que 
colhem pa- |L23 gam primeiro o dizimo a Deus de noue |L24 hum. § E pagam mais 
d’ eiradega ante |L25 que o uinho se meça dois alqueires |L26 delle pollos dous 
almudes de forall |L27 & mais nam. § E o pee das uuas |L28 se poera tres uezes 
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sem emgano de |L29 que se pagara o dereito sobredito. |L30 E se mais uezes se 
poser nam paga- |L31 ram dereito do mais uinho que tira- |L32 rem de que somente 
se pagara o dizi- |L33 mo a Deos. E do linho nam pagaram |L34 outro foro senam o 
dizimo a Deos. E o |L35 senhorio somente hum molho atado |L36 com tres feueras 
pollas pontas |L37 do maao & do boom & isto no temdal. |L38 § E amdam mais 
em arremdamen- |L39 to com as cousas de Mouronho |L40 as cousas seguimtes, 
conuem a saber: a Pouoa de |L41 Crasto paga de foro de pam terçado |L42 seis 
alqueires per uelha per Natall |L43 & hũa galinha. § E paga hy mais |L44 outro 
casall da Pouoa per prazo |L45 per noua per Natall noue alquei- |L46 res. § E o 
casall de Pereirinha paga |L47 cada anno trigo dezaseis alqueires |L48 per uelha per 
Natall quatro galinhas. |L49 § E ha mais no dito limite moen- |L50 das & caneiros 
per prazos & titollos |L51 per que pagam seus foros que nam |L52 emtram nos 
foros destes lugares |L53 açima decrarados. E segumdo foro |L54 for decrarado nos 
titollos que cada |L55 hum teuer assy pagaram seus foros |L56 sem outra mudança 
nem emnouaçam - |L57 § Pouoa de Meda de Mouros.

P03 |L58 A Pouoa de Meda de Mouros |L59 he tall em tudo como Mou- |L60 ronho 
atras. E assy se emxe-
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|L61 cutara em tudo somente paga mais |L62 cada morador por dia de Natal & hum 
capam. |L63 § Pereiras per Steuam, bispo de |L64 Coymbra. |L65 E ha mais no termo 
de Coia, |L66 outro lugar que chamam |L67 Pereiras pello quall foy da- |L68 do por 
foro a todos moradores do dito |L69 lugar presemtes & uimdoiros que to- |L70 dos 
iumtamente pagasem pera sem- |L71 pre em cada hum anno ao senhorio dous |L72 
moyos de pam terçado pella dita me- |L73 dida uelha de trimta & dous alquei- 
|L74 res o moyo por iugada o quall foro |L75 sera rrepartido per todollos da dita 
|L76 terra. E pagam mais na dita maneira |L77 todos iuntamente quatro alqueires 
|L78 de trigo da dita medida & duas gali- |L79 nhas por foro o quall pam daram 
|L80 no celleiro de Coia. E daram mais |L81 de uinho puro no lagar pella dita |L82 
medida quatro alqueires. E daram |L83 mais hum molho de linho atado com |L84 
tres feueras de linho pollas pontas. |L85 § Bugalhas per bispo Dom |L86 Martinho.

P04 |L87 Item mais o dito bispo tres |L88 casaaes no dito termo hom- |L89 de chamam 
as Bugalhas |L90 a foro de nouena do pam, uinho, |L91 linho que hy colherem & 
de cada ca- |L92 sall de foro senhos alqueires de trigo |L93 & hũa galinha. |L94 § 
Cerdeira per o bispo Dom Iorie |L95 d’ Almeida.
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P05 |L96 E mostrasse pollo dito forall |L97 seer nouamente a dita terra |L98 
desaforada do foro que am- |L99 tes pagaua & lhe deu aforamento |L100 nouo per 
sua carta sinada & sellada |L101 per que pagara daquy em diante |L102 toda pessoa 
que laurar no dito lu- |L103 gar de Çerdeiras & seu limite com |L104 iugo de boys 
pague ao dito senhorio
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|L105 & a sua mesa episcopal uinte alqueires & meo |L106 de pam meado, comuem 
a saber: dez de trigo |L107 & omze de centeo. E se laurassem com hum |L108 boy 
pagase a meatade do dito pam |L109 & do milho nam pagasem nada, posto |L110 
que o colhesem. E do uinho que colhe- |L111 sem pagaram de noue, hum. E do 
linho |L112 hum molho de tres feueras atadas |L113 hũas com as outras do linho 
meão |L114 e nas outras cousas pagara com |L115 Coia.

P01 |L1 [Rubrica] § Pinheiro

P02 |L2 Foral

P03 |L3 E mostrase polla dita imqui- |L4 riçam que, posto que no di- |L5 to lugar 
do Pinheiro nom |L6 ouuese memoria de forall que, porem |L7 no dito lugar & 
seu limite se pagaram |L8 sempre & pagam foros per desuaira- |L9 das maneiras, 
conuem a saber: pagase da estrada |L10 que uay pera Tauoa comtra o lugar |L11 
do Pinheiro per todollos moradores |L12 iuntamente do senhorio de rreçam |L13 
do que lauram de noue, hum. § E pa- |L14 garam mais todollos moradores |L15 
do dito lugar ora morem muitos |L16 ou poucos em cada hum anno de fo- |L17 ro, 
hum moyo de pam terçado, conuem a saber: do Co- |L18 rrego das Guydatas & 
do Uall do |L19 Minhoto que sam herdamentos |L20 sobre sy pagam delles o dito 
moyo |L21 de pam terçado como dito he per |L22 Natall que sam pella medida 
uelha |L23 trimta & dous alqueires que he me- |L24 nos hũa quarta que a medida 
quo- |L25 rremte. E pagamsse mais doutros |L26 herdamentos, conuem a saber: de 
Rrabaçall & Talha- |L27 della & Madurgo Sesteiro, conuem a saber: se semeam 
|L28 milho & o apanham daram do dito |L29 Sesteiro quatro alqueires & doutro |L30 
pam pagam dous alqueires de tri- |L31 go & outros dous de çemteo pella |L32 dita 
medida uelha. § E ha mais |L33 na dita terra os seis casaaes a to- |L34 dos sabidos 
que pagam de cada
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|L35 hum hum alqueire de trigo pella uelha |L36 & hũa galinha. E quamdo 
lauram |L37 linho & uinho nas terras dos ses- |L38 teiros ou das outras atras de 
que |L39 pagam o moyo nam pagam entam |L40 do dito uinho & linho somente 
o di- |L41 zimo a Deos. § E da terra sobredi- |L42 ta de que pagam a nouea a 
pagam |L43 tambem do uinho & linho. E posto |L44 que muytos mais moradores 
se- |L45 iam ou menos nam se ham d’ acre- |L46 çemtar os ditos foros nem 
mynuir.

P04 |L47 § A Esculca

P05 |L48 E iazem mais no dito termo |L49 os casaaes que se chamam |L50 da 
Esculca que trazem per |L51 prazo Pedr[o] Eannes & Aluaro Martinz & |L52 Luis 
Annes & Afomsso Pirez dos |L53 quaaes pagaram de iugada os que |L54 com seus 
boys laurarem hum moyo |L55 de pam terçado pella medida uelha |L56 per Natall 
leuados ao celeiro.

P06 |L57 Preço nouamente feito

P07 |L58 Pollo bispo Dom Iorge por onde lhe tirou ho milho.

P08 |L59 § E pello dito rrespeito pagara quem |L60 laurar com hum boy seu 
dezaseis |L61 alqueires na dita maneira. E de- |L62 craramos que a paga do dito 
boy |L63 se emtendam quamdo ho outro boy |L64 com que assy laurar seia de 
pessoa |L65 iugadeira & de que ia pague per |L66 sua iumta a dita iugada porque 
|L67 se o boy com que assy aparçar for |L68 de pessoa que nom laure pa- |L69 gue 
delle iugada pagara outros |L70 dezaseis alqueires de maneira |L71 que ambos estes 
boys paguem |L72 a dita iugada imteira. E dos boys |L73 com que laurarem alheos 
de gra- |L74 ça ou por denheiro nam se pagara |L75 da dita iugada ne[n]hum outro 
foro & |L76 todo o mais dizimo a Deos.

P09 |L77 § Carregossella

P10 |L78 E pagam mais nos sobre- |L79 dito termo de Coia no lu- |L80 gar de 
Carregosella todo-
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|L81 llos moradores & pessoas |L82 que hy laurarem no |L83 dito limyte de noue 
|L84 alqueires huum de todo pam, trigo, |L85 çemteo, çeuada, milho. E assy do 
uinho, |L86 & linho & nam doutras cousas. § E pa- |L87 ga mais todo morador do 
dito lugar |L88 em cada hum anno, dous alqueires de |L89 trigo polla uelha & hum 
capam & tres |L90 alqueires de uinho aa bica se o fizer. |L91 E iazem neste limite 
moendas d’ augoa |L92 que pagam foros ao senhorio segundo |L93 se conthem 
em seus aforamentos segundo |L94 os quaaes ao diante pagaram sem |L95 outra 
mudança. § E posto que se di- |L96 ga que em algum tempo pagauam as |L97 
pessoas que hy tinham beens fora da |L98 cama çertos foros de trigo, decra- |L99 
ramos que se nam paguem ora ao |L101 diamte sem primeiramente serem ou- |L102 
uidos com sua iustiça as partes a |L103 que tocar & seer nisso finalmente dada |L104 
sentença em nossa rollaçam assy os moradores na |L105 terra como de fora della.

P11 |L106 Espariz

P12 |L107 E pagam se mais no lugar |L108 d’ Espariz do dito termo per |L109 todollos 
moradores do dito |L110 lugar & per alguns herdeiros de fora |L111 nelle em cada 
hum anno per Natall |L112 noue quarteiros de pam terçado, conuem a saber: |L113 
trigo, cemteo, milho pella medida |L114 uelha segumdo a rrepartiçam amti- |L115 
gamente feita ou segumdo a que |L116 feram nouamente se a quiserem |L117 fazer. 
E pagam na dita maneira |L118 em cada hum anno trimta & oyto rreaes |L119 & 
noue capoões pollas pessoas de- |L120 craradas no tombo de senhorio. E |L121 
todas suas nouidades do pam |L122 nam pagam mais. E do uinho & li- |L123 nho o 
dizimo somente a Deos. E iazem |L124 mais neste limite terras & uinhas |L125 que 
pagam de nouea & de quimto |L126 & per outra maneira segundo parti-

[F. 46r A]

|L127 cularmente estam decraradas no tom- |L128 bo do senhorio segumdo sempre 
paga- |L129 ram & assy pagaram sem outra emno- |L130 uaçam.

P13 |L131 § Bemfeita

P14 |L132 E a mais no dito termo de |L133 Coia outros foros no lugar |L134 que 
chamam Bemfeita com |L135 os casaaes comtheudos em seus li- |L136 mites & 
pagam todos iumtamente |L137 ao senhorio oytemta & seis alqueires |L138 de pam 
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meado per Natall a meatade |L139 de trigo & a outra de cemteo tudo pella |L140 
medida uelha. § E pagam assy iuntamente |L141 seis galinhas & sessenta ouos 
repartidos per todos. E pa- |L142 gam mais doze almudes de uinho & seis ma- |L143 
çadoiras de linho a que aiudam a pagar as luadas |L144 & de frolles em tudo. E 
decraramos que a terra d’ A- |L145 mieiro neste limite paga de reçam de dez hum 
|L146 afora o dizimo a Deos.

P15 |L147 Pouoa do Salgueiral

P16 |L148 E ha mais no termo da dita |L149 uilla hum casall que traz Tho- |L150 me 
Lopes, hy morador, de que |L151 paga per prazo do bispo oyto al- |L152 queires de 
pam pella medida uelha |L153 a meatade trigo & a meatade çemteo & |L154 hũa 
galinha pagos per Natall.

P17 |L155 § Pouoa das de Coia

P18 |L156 E na Pouoa das de Coia sam |L157 dous casaaes que trazem |L158 per 
prazo Aluare Eannes & Io- |L159 ham Afomsso hy moradores de que |L160 pagam 
em cada hum anno pella me- |L161 dida uelha dezaseis alqueires, conuem a saber: 
a |L162 meatade trigo & outra cemteo per |L163 Natall & hũa galinha. § E iaz ma- 
|L164 is no dito termo a Pouoa do Emxe- |L165 dro que traz Aluaro Pirez de que 
sem- |L166 pre se pagou oyto alqueires de pam |L167 meado por anno sem mais 
outro fo- |L168 ro somente dizimo a Deos. § E os |L169 capitollos do partir do 
pam, e ma-n |L170 ninhos, forças, pemsoões, monta- |L171 dos seruiço das pessoas, 
uemto, |L172 arma, portaiem sam taaes como
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|L173 atras ficam no forall d’ Arganill. |L174 § Pena do forall.

P19 |L175 § Pena do Foral

P20 |L176 E quallquer pessoa que |L177 for comtra este nosso fo- |L178 rall leuamdo 
mais derei- |L179 tos dos aquy nomeados ou leuando |L180 destes mayores conthias 
das a- |L181 quy decraradas ho auemos por |L182 degradado por hum anno fora do 
lu- |L183 gar & termo & mais pagara da |L184 cadea trimta reaaes por hum de |L185 
todo o que assy mais leuar pera a |L186 parte a que os leuou. E se a nom qui- |L187 
ser leuar seia a metade pera os ca- |L188 tiuos & a outra per quem ho acu- |L189 sar. 
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E damos poder a quallquer |L190 iustiça homde acomtecer assy iui- |L191 zes como 
uimtaneiros ou quadri- |L192 lheiros que sem mais processo nem |L193 hordem de 
iuizo sumariamente |L194 sabida a uerdade comdenem os |L195 culpados no dito 
caso de degredo |L196 & assy do denheiro atee comthya |L197 de dous mill reaaes 
sem apella- |L198 cam nem agrauo & sem disso poder |L199 conhecer almoxarife 
nem comtador |L200 nem outro officiall nosso nem de |L201 nossa fazemda em caso 
que o hy |L202 aia. E se o senhorio dos ditos direitos |L203 o dito forall quebramtar 
per sy |L204 ou per outrem seia logo sospemsso |L205 delles & da iurdiçam do dito 
lugar |L206 se a teuer emquamto nossa mercee |L207 for. E mais as pessoas que em 
|L208 seu nome ou por elle o fezerem em- |L209 correram nas ditas penas. E os |L210 
almoxarifes, escpriuaães & offi- |L211 ciaaes dos ditos dereitos que o |L212 assy 
nom comprirem perderão |L213 logo os ditos offiçios & nam aue- |L214 ram mais 
outros. E portamto |L215 mandamos que todollas cousas |L216 comtheudas neste 
forall que nos |L217 poemos por ley se cumpram pera
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|L218 sempre do theor da quall mandamos |L219 fazer tres, hum delles pera a 
camara |L220 de cada hum dos ditos comçelhos, ui- |L221 llas & lugares, e outro 
pera o senho- |L222 rio dos ditos dereitos, e outro pe- |L223 ra nossa Torre do 
Tombo pera em |L224 todo tempo se poder tirar quallquer |L225 duuida que sobre 
ysso possa sobre- |L226 uiir. Dada na nossa cidade de Lixboa, |L227 [na]çimento de 
noso Senhor Ihesu Christo de mill quinhen- |L228 tos & quatorze. E comcertado 
pollo dito |L229 Fernam de Pina, em XX folhas & mea com esta.

P01 |L1 § Forall de Cernançelhe dado per Egas |L2 Gomssendez & 
Ioham Uiegas

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Item mais a coroa real no |L5 lugar & uilla de Cernamçe- |L6 lhe segumdo 
se mostra po- |L7 llos foraaes de Egas Gomssedez |L8 & Ioham Uiegas os foros 
seguintes, |L9 conuem a saber: auemos d’ auer de quallquer la- |L10 urador que na 
dita uilla & termo |L11 laurar com iumta de boys paga- |L12 ra quatro alqueires de 
pam desta |L13 medida corremte do comçelho, conuem a saber: |L14 tres de cemteo 
& hum de trigo. E a dita |L15 paga se fara aimda que nam la- |L16 ure senam com 
hum boy. Porem, o |L17 que laurar ou semear com boys a- |L18 lheos ou de graça 
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ou por denheiro |L19 ou com emxada nom pagara ne[n]hum |L20 do dito trebuto 
nem ne[n]hum outro |L21 pollo que na dita maneira assy |L22 laurar.

P04 |L23 Item quallquer pessoa que |L24 colher uinho & ouuer atee |L25 uimte & 
çimquo almudes de sua |L26 colheita que pollo dito foral chamam |L27 quinaaes 
pagaram cimquo al- |L28 mudes que pollo dito forall cha- |L29 mauam puçall & 
se menos ouuer |L30 dos ditos uimte & çimquo almudes |L31 nam pagara nada. E 
posto que mais
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|L32 aia nom pagara mais que os ditos |L33 çimquo almudes. § E nom paga- |L34 
ram os moradores da dita uilla & |L35 termo ne[n]hum foro nem remda de to- |L36 
da outra nouidade que ouuerem sal- |L37 uo o dito pam & uinho como dito he.

P05 |L38 § Gado do uemto

P06 |L39 E o gado do uemto se rrecada- |L40 ra por dereito rreall segundo |L41 nossa 
hordenacam com decraracam |L42 que a pessoa & cetera assy como em Ma- |L43 
riaalua.

P07 |L44 § Montados

P08 |L45 Os montados se arrecadaram |L46 hy por dereito reall & leuar- |L47 se a 
de cabeça de gado uacuum que em- |L48 trar sem uizinhamça ou sem liçemça |L49 
dez reaaes e do meudo hum rreall |L50 cetera. Em todo o mais he este capitollo 
|L51 como em Mariaalua.

P09 |L52 § Maninhos

P10 |L53 Os maninhos sam todos |L54 iuntamente do comcelho |L55 & da rremda 
delles pagaram somente |L56 o terço pera as obras como das ou- |L57 tras rremdas 
do comçelho

P11 |L58 § Pena d’ arma

P12 |L59E a pena d’ arma se leuara |L60per nossa hordenaçam & se- |L61 ra dos 
iuizes ordenairos |L62 da dita uilla ou dos merinhos da co- |L63 rreiçam quem 
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primeiro coutar com |L64 as decraraçoões segumdo estam |L65 & se comthem em 
Mariaalua.

P13 |L66 § Tabaliaães

P14 |L67 Item pagara cada hum dos |L68 tres tabaliaães que ha na |L69 dita uilla 
duzemtos & quoremta |L70 reaaes por anno.

P15 |L71 § Colheita

P16 |L72 E allem das ditas cousas |L73 & dereitos auemos aimda |L74 d’ auer 
em cada hum anno da |L75 colheita da dita uilla per bem da com- |L76 posiçam 
sobr’ isso feita mill & seis- |L77 çemtos & uimte rreaaes pollas quo- |L78 remta 
& cimquo liuras da dita com- |L79 possiçam pera a paga dos quaaes |L80 sam 
obrigados todollos moradores |L81 da dita uilla & beens della sem serem

[F. 47r A]

|L82 della escussos ne[n]hũas pessoas por |L83 ne[n]huns priuillegios que tenham 
pos- |L84 to que clerigos seiam.

P17 |L85 E nam se pagara portaiem |L86 daquy adiante nem outros |L87 mais dereitos 
que os atras |L88 decrarados, uisto como nam estam |L89 pagar. E mandamos 
que daquy |L90 adiamte assy se cumpra sem ne[n]hũa |L91 emnouaçam nem 
contradiçam co- |L92 mo acima se conthem.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall de Sam Colmado dado |L2 per composiçam 
antiga

P02 |L3 E tem mais a coroa real |L4 no lugar & concelho de Sam |L5 Colmado 
segumdo se mostra |L6 polla composiçam antiga antre o se- |L7 nhorio & o pouoo 
estes dereitos, conuem a saber: ha |L8 no dito conçelho sete casaaes fo- |L9 reiros 
& paga cada hum delles de ui- |L10 nho ora se laure ora nam doze al- |L11 mudes 
& dez canadas desta medida |L12 corremte pollas uimte & oyto quar- |L13 tas que 
polla dita composiçam |L14 se mandauam pagar. E assy paga |L15 cada hum dos 
ditos casaaes dez al- |L16 queires & tres quartas de pam |L17 quartado, conuem 
a saber: trigo, milho, cemteo, çe- |L18 uada, porque tamto se monta nas |L19 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 243

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

dezaseis teigas de pam da medida |L20 amtiga que polla dita composiçam |L21 se 
mandauam pagar. § E pagam |L22 mais cada hum dos ditos casaaes |L23 uimte & 
hum reaaes & meo desta |L24 moeda corremte de seis ceptis o rre- |L25 all pollos 
doze soldos que se manda- |L26 ua pagar da quall paga pagara me- |L27 nos o casal 
que chamam de Dom |L28 Payo quatro soldos que sam sete reaaes & meo porque 
assy foy |L29 logo leixado na dita composiçam. |L30 E o casal d’ Azeueda que he 
dos |L31 do numero dos ditos sete nom
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|L32 paga de uinho mais que uimte & |L33 duas quartas & de pam paga dezoy- |L34 
to teigas & de dinheiro uimte soldos. |L35 E estes dous casaaes sam rrepartidos 
|L36 per muytos herdeiros & cada huum |L37 tem ia ordenado per sua rrepartiçam 
|L38 o que ha de pagar o quall pam & uino |L39 pagaram polla medida d’ agora na 
|L40 dita decraracam comtheuda. E assy |L41 os soldos a dinheiro como dito he. 
|L42 E, porem, mandamos que os ditos |L43 dereitos se paguem como açima |L44 he 
decrarado sem mais outra em- |L45 nouaçam, mudamça, acrecentamento.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral de Gompay

P02 |L2 Mostrase que auemos d’ auer |L3 & a coroa do rregno do com- |L4 çelho 
de Gompay o dereito |L5 de quimze uizinhos & casaaes que |L6 hy ha, conuem 
a saber: a iugada somente do uino |L7 que laurarem como cada hum delles |L8 
chegar a dez almudes & dhy pera |L9 çima pagara çimquo almudes & |L10 mais 
nam sem mais outra cousa. |L11 & se la nom chegar nam pagara os |L12 ditos 
çimquo almudes nem outra |L13 ne[n]hũa cousa. E, porem assy manda- |L14 mos 
que se cumpra pera sempre sem |L15 outra emnouaçam.

P01 |L1 [Rubrica] Forall de Caria

P02 |L2 Mostrase mais que auemos |L3 d’ auer da terra & comçelho |L4 de Caria em 
cada hum anno mil |L5 & seteçentos & uinte & oyto reaaes |L6 pollas quoremta 
& oyto liuras que |L7 foram de pagar os quaaes sam re- |L8 partidos per todollos 
moradores do |L9 dito lugar & sam pagos per todo mes |L10 de mayo.

P03 |L11 § Tabaliaaes
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P04 |L12 E a hy tres tabaliaaes paga |L13 cada hum trezemtos & sesenta |L14 reaaes. 
§ A pena d’ arma he

P05 |L15 § Pena d’ arma

|L16 do comçelho ou dos meirinhos se pri- |L17 meiro citarem, conuem a saber: 
duzemtos reaaes
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|L18 & arma perdida com estas decrarações |L19 & cetera como em Mariaalua.

P06 |L20 § Portagem

|L21 E nom se paga no dito comçe- |L22 lho nem pagara portaiem |L23 nem outro 
foro nem trebuto

P07 |L24 § Uento

|L25 reall saluo o gado do uemto quam- |L26 do se acertar de perder se leuara se- 
|L27 gumdo nossa ordenaçam. § E, po- |L28 rem mandamos que assy se cumpra |L29 
pera sempre sem outra comtradiçam.

P08 |L30 § Dizima das sentenças

P09 |L31 E a dizima das sentenças |L32 nam se leuara, posto que a te- |L33 nhamos 
dada per nossa car- |L34 ta & seia sobr’ isso auida semtença de |L35 nossa rolaçam, 
porquamto sem em- |L36 bargo disso assy foy determinado |L37 per nos em 
rollaçam.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall de Paredes dado per el-rey |L2 Dom Sancho, 
o primeiro

P02 |L3 E auemos mais d’ auer no lu- |L4 gar & uilla de Paredes segum- |L5 
do se mostra pollo forall d’ el- |L6 rrey Dom Sancho, o primeiro, os direitos 
|L7 seguimtes, conuem a saber, porquamto pollo di- |L8 to forall foy imposto 
por trebuto rre- |L9 all que todo homem morador no di- |L10 to lugar pagasse ao 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 245

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

senhorio pellas |L11 cousas contheudas no dito forall |L12 em cada hum anno, 
dous paães, conuem a saber: |L13 hum de trigo & outro de çemteo & hum |L14 
almude de uinho & outro de çeuada |L15 portamto pollas ditas cousas pa- |L16 gara 
cada morador do dito lugar |L17 que beens de rraiz hy teuer, tres quar- |L18 tos d’ 
alqueire de çemteo desta me- |L19 dida quorremte & hũa quarta d’ al- |L20 queire 
de trigo & oyto rreaaes em |L21 denheiro sem mais pagarem outro |L22 trebuto 
nem foro pollas sobredi- |L23 tas cousas do forall.

P03 |L24 § Colheita

P04 |L25 E pagaram mais de colheita |L26 cada hum anno quinhentos |L27 rreaaes 
repartidos per fymta per |L28 suas fazemdas. E pagaram na dicta
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|L29 maneira per fimta em cada hum a- |L30 nno oytoçemtos reaaes por todo- 
|L31 llos outros direitos reaaes que hy auemos |L32 d’ auer assy portaieens como 
todollos |L33 outros os quaaes o dito comçelho |L34 nom quis arrecadar por sua 
liberda- |L35 de nem nos per comseguimte, os po- |L36 deremos mais auer em 
ne[n]hum tempo |L37 agora nem despois.

P05 |L38 § Uemto

P06 |L39 E o gado de uemto somente a- |L40 ueram quamdo se perder segundo |L41 
a ordenaçam açima em Marialua.

P07 |L42 § Portagem

P08 |L43 E nom se leuara portaiem a- |L44 gora nem em ne[n]hum tempo |L45 uisto 
como numca a leuaram |L46 nem ha memoria que se leuasse.

P01 |L1 [Rubrica] Forall de Toruoões dado per |L2 el Rey Dom Afomsso 
Amrryquez, |L3 o primeiro

P02 |L4 Outrosy auemos d’ auer na |L5 uilla & lugar de Toruoões |L6 segumdo 
se mostra pollo fo- |L7 rall dado hy per el-rey Dom Afomsso |L8 Amrryquez 
estes dereitos seguimtes: |L9 conuem a saber, porquamto pollo dito forall foy |L10 
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posto por dereito reall que cada mo- |L11 rador pagasse ao senhorio em cada |L12 
hum anno dous paaes, conuem a saber: hum de trigo |L13 & outro de çemteo & 
hum almude de |L14 çeuada & hum folhe de coelho ou hum |L15 denheiro. § Nos 
auemos ora |L16 d’ auer pollas ditas cousas de ca- |L17 da morador quatro medidas 
em |L18 cada hum anno, conuem a saber: hũa de trigo & outra |L19 de çemteo 
& duas de çeuada pella me- |L20 dida antiga da quall fazem doze me- |L21 didas 
hum alqueire desta medida |L22 quorremte. |L23 E outrosy foi imposto no di- |L24 
to forall dereito aos que la- |L25 urassem uino, conuem a saber que quem |L26 
ouuesse cimquo moyos pagasse hum |L27 almude. E foy imterpetado & ussado 
|L28 o dito dereito & medida nesta maneira,
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|L29 conuem a saber, leuamdo o moyo em oyto almudes. |L30 E per esse rrespeito 
em çimquo moyos |L31 montam quoremta almudes d’ ago- |L32 ra. E quem os 
teuer pagara da medi- |L33 da d’ agora dez quartilhos pollo al- |L34 mude que se 
mandaua pagar pollo |L35 forall & se nom chegar a quoremta |L36 almudes nam 
pagara nada. E se |L37 mais teuer nam pagara mais que |L38 os ditos dez quartilhos 
e pella |L39 pelle do coelho do forall pagara a |L40 mesma pelle ou hum çeptill 
por ella.

P03 |L41 § Tabaliam

P04 |L42 § E paga a nos hum tabaliam que |L43 hy ha çemto & uimte rreaaes.

P05 |L44 § Pena d’ arma

P06 |L45 A pena do sangue he do comçe- |L46 lho ou do senhorio quem pry- |L47 
meiro açeitar & leuarsea de pena, |L48 conuem a saber: duzemtos reaaes & arma 
per-

P07 |L49 § Maninhos

|L50 dida com estas decraraçoões & cetera |L51 de Mariaalua. § Os maninhos |L52 
sam do comçelho pera quem os to- |L53 ma ou arremda.

P08 |L54 § Dizima das sentenças
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P09 |L55 E a dizima da execuçam das |L56 sentencas he do senhorio & |L57 de tamta 
parte se leuara de |L58 quamta se fezer a execuçam a quall |L59 se nom leuara se 
ia se leuou em outra |L60 parte polla dada della.

P10 |L61 § Uemto

P11 |L62 O gado do uemto he do senho- |L63 rio segumdo nossa ordenaçam |L64 
com decraraçam & cetera assy como em |L65 Marialua.

P12 |L66 § Montado

P13 |L67 E dos montados dos gados |L68 de fora ussara o comçelho com |L69 seus 
comarcaãos como atee quy |L70 fizeram sem ne[n]hũa outra emnoua- |L71 cam. § 
E assy com os outros comçe-

P14 |L72 § Portagem

|L73 lhos. § A portaiem como todo- |L74 llos capitollos atee fym como |L75 em 
Marialua.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall de Penella dado per el- |L2 rey Dom Sancho, 
o primeiro

P02 |L3 Assy sam da coroa rreall os |L4 dereitos de Penella segumdo

[F. 48r B]

|L5 o forall del-rey Dom Sancho, o primeiro, |L6 na forma seguimte: conuem a 
saber, posto que pollo |L7 dito forall fosse imposto tributo aos |L8 moradores do 
dito lugar que ouuese |L9 de pagar cada morador certos paaes |L10 & medidas de 
çeuada & outras cousas |L11contheudas no dito forall, nos as |L12 uemos aquy 
por escussadas, porquanto |L13 por todallas cousas que nos auiamos |L14 d’ auer 
por trebuto & foro rreall no dito |L15 lugar auemos agora somente d’ auer |L16 
as cousas seguimtes: conuem a saber, cada morador |L17 pagara tres quartas 
d’ alqueire de çenteo |L18 desta medida d agora corremte & hũa |L19 quarta de 
trigo da dita medida e mais |L20 em denheiro oyto rreaaes cada hũa m|L21 das 
ditas pessoas & pagam mais to- |L22 dos iumtamente a colheita cad’ ano |L23 que 
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auemos d’ auer & por ella qua- |L24 trocentos reaaes & mais nam.

P03 |L25 E auemos d’ auer ysso mesmo do |L26 mordomado seteçemtos reaes |L27 
os quaaes denheiros ham de seer per |L28 todo o comçelho pagos pollos quaaes 
|L29 dereitos o dito comçelho auia d’ auer |L30 as portaieens & todollos outros 
nossos |L31 dereitos os quaaes o dito concelho |L32 nam quis recadar nem auer 
por |L33 fauor & liberdade de sua terra nem |L34 nos nem outrem em nosso nome 
osm|L35 podera ysso mesmo mais auer nem |L36 se pagaram na dita uilla outros 
de- |L37 reitos senam os que ditos sam saluo |L38 o gado do uemto se o hy ouuer 
sera do |L39 dito comçelho com as outras leis |L40 cousas do dito capitollo.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall de Fomte Arcada de Sancha |L2 Uermoiz

P02 |L3 E sam outrosy da coroa real |L4 os dereitos de Font[e] Arcada |L5 segumdo 
se mostrou pollo fo- |L6 rall de Sancha Uermoiz cuia a terra |L7 foy na maneira 
seguimte: conuem a saber, pollo di- |L8 to forall se mostra seer repartida to-

[F. 48v A]

|L9 da a terra do dito lugar de Fomt[e] Arcada |L10 em trimta & duas courellas 
ou casaes |L11 por cada hũa das quaaes auiam de |L12 pagar hum moyo, conuem 
a saber: a metade de pam |L13 & a metade de uinho. E o pam auia de |L14 seer 
quartado, conuem a saber: trigo, çemteo, çeua- |L15 da, milho &, semdo comtenda 
amtre |L16 o senhorio dos ditos dereitos & o com- |L17 çelho sobre a emtrepetaçam 
& decrara- |L18 çam da medida per que se auia de pa- |L19 gar o dito moyo, foy 
determinado em |L20 nossa rollaçam perante o iuiz dos |L21 nossos feitos da nossa 
casa da sopri- |L22 caçam que, porquamto os ditos |L23 moyos se pagaram sempre 
des da |L24 dada do dito forall per hũa medida |L25 & nome della que chamauam 
teigas |L26 as quaaes por se nom costumar em |L27 nossos rregnos nem na dita 
comar- |L28 ca foy determinado polla dita roo- |L29 llaçam feitos primeiro os 
yssames |L30 neçesarios pera ysso que pollas di- |L31 tas teigas per que se pagaua 
o di- |L32 to moyo se pagasse por cada dez |L33 dellas a oyto alqueires desta medi- 
|L34 da agora corremte per bem da quall |L35 monta em cada moyo antigo dos |L36 
do dito forall que era de sassemta & |L37 quatro teigas das da dita medida |L38 
çimquoemta e hum alqueires & quar- |L39 ta desta medida agora corremte do |L40 
dito pam quartado, conuem a saber: trigo, cemteo, |L41 çeuada, milho. E por este 
respeito |L42 uimra o moyo de uinho que se auia |L43 de pagar pollo dito forall 
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em uinte |L44 & çimquo almudes & meo & oytoua |L45 d’ almude desta medida 
corremte. E |L46 montasse assy per esta comta per bem |L47 da dita semtença que 
mandamos |L48 que sempre se guarde em todollos |L49 trinta & dous moyos que se 
ham |L50 de pagar pollas ditas trimta & du- as courellas oytoçemtos & deza- |L51 
noue alqueires & quarta desta me-

[F. 48v B]

|L52 dida d’ agora corremte do dito pam |L53 quartado.

P03 |L54 E de uinho pella dita maneira |L55 quatrocentos & noue almudes |L56 & 
tres quartas d’ almude na comta |L57 do quall pam & uinho atras conthe- |L58 
udo emtraram os casaaes & terras |L59 das ditas timta & duas courellas |L60 que 
agora tem o senhorio da terra ou |L61 de quaaesquer outras que em quall- |L62 
quer tempo ouuerem soldo aa liura, |L63 descomtando por ellas na dita paga |L64 
aquella cantidade ou soma das ditas |L65 medidas em que foram taxadas. |L66 E as 
pessoas que ouuerem |L67 de pagar o dito foro de pam |L68 ou outro pam seguimte 
se- |L69 ram obrigadas de o terem tres me- |L70 ses despois de Santa Maria d’ 
agosto. |L71 E nom mandando o senhorio por |L72 elle no dito tempo nam seram 
obri- |L73 gados de lho mais pagarem. E o ui- |L74 nho lhe receberam no lagar 
ao |L75 tempo da uimdima & se nom uierem |L76 por elle o leixaram no lagar 
segundo |L77 todo foy ora determinado per semtença |L78 da nossa rrolaçam.

P04 |L79 § Colheita

P05 |L80 E allem do dito foro & tri- |L80 buto auemos em cada hum |L82 anno 
d’ auer pollo dito com-|L83 çelho polla colheita & pollos mara- |L84 uidiis & 
outros dereitos que se po- |L85 llo dito forall mandaram pagar |L86 uimte & quatro 
alqueires de pam |L87 meado, conuem a saber: trigo & çemteo que per bem 
|L88 da sobredita semtença se montam |L89 nas trimta teigas que se damtes |L90 
pagauam. E pagara ysso mesmo |L91 o dito comçelho pollo dito respeito |L92 da 
dita colhieita & dereitos seisçem- |L93 tos & quatro reaaes rrepartidos |L94 por 
todollos possoydores das ditas |L95 courellas, emtrando nisso a parte |L96 que o 
senhorio dellas teuer como

[F. 49r A]

|L97 atras se conthem. § E pagaram
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P06 |L98 § Tabaliaes

|L99 mais os dous tabaliaaes cada hum |L100 duzemtos & oytenta & oyto rreaaes 
|L101 por anno.

P07 |L102 E os moradores do dito lugar |L103 & possuydores das ditas cou- |L104 
rellas as daram & uemderam |L105 a quem quiserem com seu foro porem, |L106 
quamdo algũas das ditas courellas |L107 ficarem sem herdeiro o comçelho |L108 as 
auera & pagara por ellas seu |L109 foro. § E per bem do dito foral, |L110 mandamos 
que nom pousem com |L111 moça ou moço orfaão que estee em |L112 sua casa soo. 
|L113 E nam pagara o dereito atrás |L114 contheudo da iugada & direito |L115 do 
pam & uinho das ditas |L116 courellas quallquer homem que |L117 tiuer cauallo de 
marca o quall ham |L118 de uir mostrar ao dito lugar de Fon- |L119 t[e] Arcada o 
primeiro dya de mayo.

P08 |L120 § Pena d’ arma

P09 |L121 E a pena d’ arma se leuara per |L122 nossa ordenaçam, conuem a saber: 
duzem- |L123 tos reaaes & arma per- |L124 dida & nam doutra maneira a quall |L125 
pena sera dos iuizes ou meirinho |L126 quall delles primeiro lamçar maão |L127 ou 
çitar com as decraraçoões de |L128 Marialua.

P10 |L129 § Montados

P11 |L130 E momtados nem maninhos

P12 |L131 § Maninhos

|L132 nem portaieens nem outros

P13 |L133 § Pasagem

|L134 dereitos nam se pagam no dito lu-

P14 |L135 § Gado do uento

|L136 gar somente o gado do uemto se- |L137 ra do senhorio quamdo se deuer de 
|L138 perder per nossa ordenaçam com |L139 decraraçam & cetera como Marialua.
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P15 |L140 § Carreiras

P16 |L141 E as carreiras e caminhos fa- |L142 ram segumdo forma do dito forall.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall a Cedaui dado per el-rey |L2 Dom Afomsso, 
comde de Bolonha

P02 |L3 E mostrase pollo forall d’ el- |L4 rey Dom Afomsso, comde |L5 de Bolonha 
dado ao lugar

[F. 49r B]

|L6 de Cedaui que tem a coroa reall es- |L7 tes outros dereitos, conuem a saber, 
porquamto |L8 o dito rey uemdeo & aforou & deu |L9 pera sempre aos moradores 
do di- |L10 to lugar todollos dereitos que hy |L11 auia por duzemtas liuras da mo- 
|L12 eda amtiga, portamto auemos d’ a- |L13 uer pera sempre do dito comçelho 
|L14 em cada hum anno sete mill e duzen- |L15 tos reaaes desta moeda ora co- 
|L16 rrente aas terças do anno, conuem a saber, por |L17 primeiro dia de mayo a 
primeira |L18 & as outras pollos primeiros dias |L19 de setembro & ianeiro. E se 
nam pa- |L20 garem ao dito dia pagaram por |L21 cada dia hũa liura das ditas li- |L22 
uras que sam trimta & seis rreaes |L23 desta moeda presemte ao senhorio |L24 dos 
ditos dereitos. E por quamto |L25 na dita carta do foro o dito rey |L26 rreteue pera 
sy Fomt[e] Arcada & ho |L27 padroado das igreias & pedido & |L28 seruiço. E 
mais a colheita que po- |L29 llo dito aforamento ficou pera a |L30 coroa do rregno 
a quall despois |L31 el-rey dom Dinis lha deu por de- |L32 zanoue liuras pollas 
quaaes |L33 pagaram atee ora quatroçentos |L34 & trimta reaaes & ham de paga |L35 
mais duzemtos & cimquoemta |L36 reaaes pera comprimento de seis- |L37 çemtos 
& oytenta que se monta nas |L38 ditas dezanoue liuras.

P03 |L39 § Pena d’ arma

P04 |L40 E o concelho ha d’ auer pera |L41 sy todollos outros dereitos |L42 reaaes 
que a nos podiam |L43 pertencer pollo dito denheiro susso |L44 dito que a nos 
pagam per bem do |L45 quall leuam a pena d’ arma se a to- |L46 mam primeiro que 
o meirinho, conuem a saber: |L47 duzemtos reaaes & arma per- |L48 dida com as 
decraraçoões de Ma- |L49 rialua.
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P05 |L50 § Maninhos

P06 |L51 E leuam mais os maninhos

[F. 49v A]

|L52 colhidos per seu procurador & como se |L53 comcertam como cousa sua 
propria.

P07 |L54 § Tabaliães

P08 |L55 § A pemsam do tabaliam lhe quita |L56 o comçelho porque serue de 
scpriuam da camara.

P09 |L57 § Portagem & o gado do uemto

P10 |L58 A portagem se nam leuara no |L59 dito lugar nem outros direito |L60 
saluo o gado do uemto que |L61 sera do comçelho quamdo se deuer de |L62 leuar 
seguindo nossa ordenaçam com |L63 decraraçam & cetera como em Marialua. |L64 
§ E assy sera do dito comcelho o |L65 montado dos gados de fora com que |L66 
nom teuerem uizinhamça ou irmyn- |L67 dade segumdo suas posturas.

P11 |L68 § Montado

P12 |L69 §E assy sera do dito comçelho ho |L70 montado dos gados de fora com

P13 |L71 § Uizinhanca

|L72 que nom teuerem uizinhança ou irmin- |L73 dade segumdo suas posturas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall d’ Orta [dado] per Fernam Sanchez, |L2 filho 
d’el-rey Dom Denis

P02 |L3 E mostrasse outrossy pollo fo- |L4 rall de Fernam Sanchez, filho |L5 d’el-
rey Dom Denis que |L6 sam hy debidos a nos & a coroa rre- |L7 all no comçelho 
da Orta estes de- |L8 reitos, conuem a saber. E mostrasse pollo forall |L9 que foy 
feito comtrauto amtre o |L10 dito comçelho & o senhorio per que |L11 lhe auiam 
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de pagar todollos mora- |L12 dores em cada hum anno pera sempre |L13 a quimta 
parte do pam & do uinho |L14 & do linho & legumes, conuem a saber: o pam na 
|L15 eira & o uinho no lagar as quaaes |L16 cousas ham a nos assy de pagar. |L17 E 
assy pagaram mais em cada |L18 hum anno por dia de Natall ca- |L19 da morador 
hum alqueire de trigo por |L20 as senhas, teigas do dito trigo |L21 que se pollo dito 
comtracto manda- |L22 ua pagar. E mais cada hum senhas, |L23 galinhas & dez 
ouos. E mais por |L24 dia de Pascoa cada hum morador outro |L25 alqueire de trigo 
& hum cabrito. |L26 E, posto que em cima digamos

[F. 49v B]

|L27 que cada hum morador ha de pagar |L28 os ditos foros de trigo, galinhas |L29 & 
cabritos nam s’ emtenda pagarse |L30 o dito foro mais que de noue casaes |L31 per 
que logo no dito contrauto foy |L32 a dita terra repartida pera se nam |L33 pagar 
mais foro que dos ditos no- |L34 ue casaaes E o dereito do quimto do |L35 pam, 
uinho, legumes susso dito se pa- |L36 gara per quem quer que o colher. E fi- |L37 
cara mais pera nos o casal que foy |L38 d’ Egas Mendez que logo no dito con- |L39 
tracto ficou fora dos sete casaaes |L40 liuremente pera o senhorio.

P03 |L41 § Portaiem

P04 |L42 E nam se pagara no dito lugar |L43 portaiem nem outro dereito

P05 |L44 § Montados

|L45 real pera nos. § E os montados |L46 e maninhos seiam do comçelho soo- |L47 
mente o gado do uento sera pera

P06 |L48 § Gado do uento

|L49 nos quamdo se deuer de perder & le- |L50 uar segumdo nossa ordenaçam |L51 
com decraraçam & cetera como em Marialua.

P07 |L52 § Pena d’ arma

P08 |L53 E da pena d’ arma se leuaram |L54 somente duzentos reaaes |L55 & arma 
perdida, semdo demandada |L56 a tres dias segumdo nossa ordena- |L57 çam com 
estas limitaçoões segumdo |L58 uam em Marialua.
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P01 |L1 [Rubrica] Forall do Souto do Couto de Lio- |L2 mill per 
composicam antiga

P02 |L3 E assy auemos d’ auer do con- |L4 çelho do Souto segumdo a |L5 
composiçam amtiga estes |L6 dereitos per bem da quall composiçam |L7 & auemos 
ha de pagar cada morador |L8 do dito lugar hum alqueire de pam |L9 da medida d’ 
agora, conuem a saber: tres quartas |L10 de çemteo & hum de trigo & em denhei- 
|L11 ro oyto reaaes o qual dereito |L12 foy chamado antigamente paradas |L13 assy 
neste lugar como nos outros |L14 comarcaãos. |L15 E pagam mais por dia de mayo 
|L16 de colheita trezemtos reaaes

[F. 50r A]

|L17 repartidos per todollos beens que ha |L18 no dito lugar ora seiam moradores 
dem- |L19 tro no comçelho ora fora. E per este rres- |L20 peito pagam as ditas 
parada[s] do pam |L21 & denheiro acima contheudo as pe- |L22 ssoas de fora que 
hy tem beens pera o |L23 deuerem de pagar, posto que hy nam |L24 uiuam sem 
embargo de ne[n]hum priui- |L25 llegio que tenham, posto que clérigos |L26 seiam.

P03 |L27 § Portaiem

P04 |L28 E nam se paga hy portagens

P05 |L29 § Montados

|L30 nem outro dereito real.

P06 |L31 § Maninhos

P07 |L32 E os montados & maninhos |L33 seram do comnçelho. § E o gado do

P08 |L34 § Gado do uento

|L35 uemto quamdo se perder sera do senho- |L36 rio amdando em pregam segumdo 
|L37 nossa ordenaçam com decraraçam & cetera |L38 assy como em Marialua se 
conthem.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall do concelho de Pera

P02 |L2 E mostrase mais pollas di- |L3 tas inquiriçoões & isames |L4 que mandamos 
fazer que |L5 se pagam no lugar de Pera estes fo- |L6 ros & dereitos, conuem 
a saber: pagamse no dito |L7 lugar ao senhorio por dereito rreall |L8 de terras 
amtigamente repartidas |L9 pollo dito comçelho certas teigas |L10 de pam que a 
todos sam sabidas se- |L11 gumdo as que cada hum paga em |L12 que nom ha duuida 
na forma das |L13 ditas teigas somente se mostram |L14 agrauados na creçemça 
das ditas |L15 medidas por dizerem que a medida, |L16 porque se amtigamente 
pagaua era |L17 polla medida de Santarem da quall |L18 faziam quatro della tres 
desta medi- |L19 da corrente no quall cousa nom po- |L20 demos neste forall dar 
certa deter- |L21 minaçam por se nom mostrar foral |L22 ou scpritura autemtica 
por homde |L23 se podese logo determinar. E portam- |L24 to os foros do dito pam 
se |L25 pagaram como atee gora pagaram com |L26 decraraçam que em quallquer 
tempo

[F. 50r B]

|L27 que se achar & prouar que os ditos fo- |L28 ros foram primeiramente impostos 
|L29 polla medida de Santarem alegada que |L30 se tornem logo a ella a quall desd’ 
agora |L31 decraramos que quatro della fazem |L32 tres desta medida d’ aguora 
corremte. |L33 E assy como se pagam os ditos dereitos |L34 de pam polla dita 
reparticam antiga |L35 assy sam per ella mesma repartidos |L36 outros foros na 
dita terra de linho, |L37 coelhos, galinhas & denheiro per |L38 soldos antigos no 
pagamento dos |L39 quaaes nom rrecebem agrauo em |L40 pagarem por cada soldo 
homze çeptis |L41 porque tamto he determinado que |L42 se pague pollas liuras.

P03 |L43 § Gado do uento

P04 |L44 O gado do uemto he, ysso mesmo, |L45 do senhorio quamdo se perder 
|L46 segumdo nossa ordenaçam com decra- |L47 raçam & cetera assy como em 
Marialua. |L48 § O tabaliam nom paga hy pem- |L49 sam porque serue hy o de 
Liomill.

P05 |L50 § Montados

P06 |L51 E nom ha hy montados nem |L52 maninhos na dita terra por- |L53 que todo 
he dos moradores delle & |L54 dos casaaes que nella ha encabeçados.
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P07 |L55 § Foros & prazos da igreia

P08 |L56 E pagamse mais no dito concelho |L57 outros foros & prazos de igreias 
pollo |L58 quall como em cousas particulares das |L59 ditas igreias por parte do 
moesteiro de Sam Ioam |L60 de Tarouca sam ora demandados por |L61 hũa terra 
de que numca os sobreditos |L62 dizem que se pagou foro. E por ao pre- |L63 
semte no dito moesteiro nom auer |L64 abade pera ser ouido nom se pode |L65 
nisso dar determinaçam somente man- |L66 damos que o usso & posse em que 
atee- |L67 gora estiueram se guarde atee que |L68 iudicialmente pollos iuizes a que 
|L69 pertemçer o dito caso seia determi- |L70 nado ouuidas as partes com sua |L71 
iustiça.

P09 |L72 § Pena d’ arma

P10 |L73 Da pena d’ arma se leuaram |L74 duzemtos rreaaes & as ar-

[F. 50v A]

|L75 mas as quaaes seram do iuiz to- |L76 mar no arroydo demandando as pe- |L77 
rante o iuiz do anno pasado ou seram |L78 do meirinho da terra se as demandar 
|L79 ante que seiam pasados tres dias des- |L80 pois do arroydo & doutra maneira 
|L81 nam com estas decraraçoões & cetera do |L82 forall de Marialua.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall de Parada Meãa per el-rey Dom |L2 Afomsso, 
o segumdo

P02 |L3 E ssy se mostra pollo forall |L4 d’ el-rey Dom Afomso, o segun- |L5 do, 
deste nome pagaremse |L6 no lugar & comçelho de Parada Meãa |L7 os dereitos 
& trebutos seguimtes: |L8 conuem a saber, mostrasse pollo dito forall fazer |L9 
o dito rey de comsentimento de hum |L10 Ermigio Mendez & Sancha Pirez sua 
|L11 molher no dito lugar desuairadas |L12 maneiras de foros dos quaaes ora |L13 
nam estam em posse. E pagam os de- |L14 reitos per outra maneira particular- |L15 
mente decrarados, conuem a saber: pagase no lugar |L16 de Parada o quarto de 
todo o pam que |L17 lauram de demtro das herdades que |L18 sam d’ arredor do 
lugar antigamente |L19 aproueitadas & limitadas. E nam |L20 se paga o dito quarto 
doutra ne[n]hũa |L21 cousa senam do pam. |L22 E pagam desta mesma terra |L23 o 
quimto do uinho & linho. E |L24 esta terra foy rrepartida em doze ca- |L25 saaes. 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 257

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

E paga cada hum delles senhos, |L26 goraziis da marca & cantidade que se |L27 
custumaram sempre de pagar na terra. |L28 E quamdo nom matarem porco pera 
o po- |L29 derem dar daram por elle hũa gali- |L30 nha ou hum coelho quall mais 
antes |L31 quiserem os foreiros. |L32 E paga mais cada hum dos ditos |L33 doze 
casaaes senhas, teigas |L34 de trigo por Natall da medida antiga |L35 que fazem 
desta medida ora corrente, |L36 hũa quarta por fogaça.

[F. 50v B]

P03 |L37 E pagam mais os ditos casaaes |L38 de Parada todos iuntamente |L39 por 
anno hum marauidi pollo quall en- |L40 trepetaram de pagar & pagam uinte |L41 & 
hum rreaaes desta medida ora corrente. |L42 E pagasse mais no dito comçe[lho] 
|L43 de Parada no lugar que chamam |L44 Meãa sete casaaes que hy ha o quar- 
|L45 to do pam & o quinto do uinho & linho |L46 & asy o gorazill & fogaça & 
marauidi |L47 na maneira sobredita repartido po- |L48 llos ditos sete casaaes & 
seos herdeiros.

P04 |L49 E pagam mais todollos sobre- |L50 ditos herdeiros dos ditos ca- |L51 saaes 
& quaesquer outras pessoas assy os |L52 de demtro dos ditos lugares com |L53 de 
fora que laurarem fora do limite |L54 das terras dos outros casaaes ho |L55 oytuo 
do que laurarem & colherem |L56 as quaaes terras logo aquy decra- |L57 ramos, 
conuem a saber: Fafiaaes & Uillar e o Ci- |L58 mall e Lormill e Sam Pedro & 
todo seu termo |L59 e o Lodeiro & Foz Cabrill os quaaes to- |L60 dos pagam o dito 
oytauo quamdo la- |L61 uram na sobredita terra. |L62 E e em cada hum destes dous 
lu- |L63 gares intitulados per sy |L64 per cabeça atras, conuem a saber, no primeiro 
lugar |L65 de Parada & nestoutro lugar de Meaam |L66 se poem cad’ ano modormo 
inlegido |L67 pollo comçelho & iuramentado pera |L68 medir os ditos dereitos 
de quarto |L69 & quimto & oytauo como atras fica |L70 decrarado de como o 
aiam de pagar o |L71 quall pam ficara em maão do laura- |L72 dor pera depois de 
suas casas o reca- |L73 dar o mordomo do senhorio ou rrem- |L74 deiro per Sam 
Martinho. E se lho nam |L75 quiserem receber ao dito tempo le- |L76 uamdolho ao 
celeiro ordenado fica- |L77 ra em escolha leuaremlho la outra |L78 uez se quiserem 
ou pagaremno a de- |L79 nheiro a como ieralmente uallia ao |L80 tempo que lho 
quiseram rreçeber

[F. 51r A]

|L81 quall mais amte quiserem os pagadores. |L82 E pera recolhimento do uinho 
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a- |L83 lugam os foreiros cuba ou ua- |L84 silhas em que o lamçem logo no mo- |L85 
lhe homde leua cada laurador o seu. E o |L86 mordomo do comçelho ha de ter 
cargo |L87 de o recolher hy e o emtregar ao rrem- |L88 deiro per Sam Martinho ou 
mordomo |L89 do senhorio. E se lho nam quiserem rre- |L90 çeber ao dito tempo 
tome testemu- |L91 nhas disso & proteste se o uinho my- |L92 goar ou se danar 
nam seer nem sera |L93 a ysso obrigado aimda que se perca |L94 despois todo. |L95 
E cada hum dos ditos mordomos |L96 ho anno que tem o dito cargo |L97 nam paga 
nehum dos ditos dereitos. |L98 E pagam por este rrespeito ao senho- |L99 rio hum 
marauidii de uimte & huum rre- |L100 aaes & mais mea duzia de borregos |L101 de 
hum anno cada hum. § E pagam |L102 somente dos sobreditos foros a tei- |L103 ga 
atras do trigo que paga cada |L104 hum casal per Natall. E mais tres |L105 galinhas 
per Natal cada hum & hum |L106 leitam que emtrepetaram seer de qua- |L107 tro 
meses polla palaura antiga que |L108 dezia quaternyl. |L109 E a mais no dito lugar 
& com- |L110 çelho outros lugares que pa- |L111 gam foro sabido & certo, conuem 
a saber: o lugar de |L112 Uilla homde se paga de cada hum de seis |L113 casaaes 
que hy ha dez alqueires de |L114 pam meado de çemteo & milho desta |L115 medida 
ora corremte. § E mais pa- |L116 ga cada casal hũa teiga de çemteo |L117 da dita 
medida que he quarta da me- |L118 dida d’ agora & cada casal hum gorazil |L119 
& hũa maão de linho tascada que |L120 he quamto possa caber na maão do |L121 
mordomo. E cada casal pollo dereito |L122 que chamam Carreira hum rreall & 
|L123 hũa uara de bragall. § E mais to- |L124 da aldeã per rrepartiçam duas galinhas.

[F. 51r B]

P05 |L125 E achamos no dito concelho ou- |L126 tro lugar a que chamam Sobra- 
|L127 do em que ha sete casaaes & pagam ou- |L128 tros tamtos & taaes dereitos 
como os |L129 sobreditos de Uilla Meãa. |L130 E a mais no dito comçelho outro |L131 
lugar que chamam Moos em |L132 que ha seis casaaes os quaaes iunta- |L133 mente 
pagam em cada hum anno cento |L134 uimte & seis alqueires de pam, conuem a 
saber: de tri- |L135 go doze & os cemto & quatorze de pam |L136 meado, conuem 
a saber: milho & çemteo que fazem |L137 os ditos çemto & seis alqueires. |L138 § 
E paga mais cada casal hum gora- |L139 zill e hũa maão de linho da maneira |L140 
bredita. § E mais cada casal tres |L141 frangaãos. E pagam todollos casaaes |L142 
iumtamente tres uaras & mea de bra- |L143 gal § e todollos casaaes de Carrei- 
|L144 ras dez reaaes e mais todos tres |L145 lugares o foro acostumado que sempre 
|L146 pagaram per Sam Martinho no quall |L147 nam auera mudança. E da maneira 
em |L148 que se sempre pagou se pagara & fara. |L149 § E aallem dos sobreditos 
foros |L150 que assy pagam por direitos reaas |L151 se pagam tambem na dita terra 
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outros |L152 dereitos a igreias segumdo trazem |L153 per seus prazos & escprituras 
particu- |L154 lares.

P06 |L155 § Gado do uento

P07 |L156 E nam se paga na dita terra aa |L157 nossa coroa ne[n]huns outros de- |L158 
reitos. E o gado do uemto quamdo se |L159 perder segumdo nossas ordenaçõoes 
|L160 sera do senhorio com estas limitaçõoes |L161 & cetera assy como se conthem 
& estam em |L162 Marialua.

P08 |L163 § Pena d’ arma

P09 |L164 E a pena d’ arma, isso mesmo, da |L165 quall se leuaram duzemtos |L166 
rreaaes & as armas perdidas as |L167 quaaes seram do meirinho da terra |L168 se as 
demandar amte de pasados tres |L169 dias despoys do arroydo ou dos iui- |L170 zes 
se as tomarem no aroydo, sendo

[F. 51v A]

|L171 demandados perante os iuizes do anno |L172 passado com estas limytaçoões 
& cetera |L173 comtheudas em Marialua.

P10 |L174 § Montados

P11 |L175 Nem ha hy montados po |L176 que o comçelho ussara co |L177 s comçelhos 
comarcaaos per suas |L178 posturas a seu prazer.

P12 |L179 § Maninhos

P13 |L180 E os maninhos das terras que |L181 nam sam aforadas a preço certo |L182 
segumdo em cima se decrara sam do |L183 senhorio & darseam com o foro de 
ca- |L184 da hũa as que nom teuerem parti- |L185 cular herdeiro segumdo esteuera 
|L186 em posse.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall da terra de Tauares dado |L2 pello comde 
de Bolonha, el-rey Dom |L3 Afomso, o terceyro, deste nome 75.

P02 |L4 Amostrase mais pollas |L5 imquiriçoões da nossa To- |L6 rre do Tombo 
auermos d’ a- |L7 uer na terra & comçelho de Tauares co- |L8 lheita de pam, 
uinho & carnes & dou- |L9 tras cousas as quaaes despois pello |L10 dito rey Dom 
Afomsso, o terceyro, 76 |L11 foram mudadas ha denheiro em |L12 çimquoemta & 
duas liuras da moe- |L13 da amtiga em que se montam mill & |L14 oytoçemtos & 
setemta & dous rreaaes |L15 per a quall paga ho comçelho fara |L16 sua taxa & 
rrepartiçam per todollos |L17 beens do dito comçelho per a quall rre- |L18 partiçam 
sera iumto todo o comçelho |L19 pera se legerem as pessoas que |L20 ham se 
fazer a dita taxa da quall |L21 nom seram escusadas ne[n]hũas pe- |L22 ssoas por 
priuilligiadas & issemtas |L23 que seiam aimda que clerigos seiam |L24 a quall 
taixa faram de sete em sete |L25 annos polla dita maneira, fazendo |L26 a dita 
inliçam desenganadamente.

P03 |L27 § Fugueiras

P04 |L28 E pagase mais na dita terra per |L29 custume antigo outros foros |L30 & 
dereitos a que chamam fugueiras |L31 dos quaaes dereitos ha hy tombos
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|L32 no dito comçelho antigos & autemticos |L33 segumdo as quaaes auemos por 
bem |L34 & mandamos que os ditos dereitos se |L35 paguem com as decraraçoões 
& limi- |L36 taçoões seguimtes: conuem a saber que homde no |L37 tombo se 
decrara que a paga sera polla |L38 medida noua s’ emtenda ser per esta |L39 
corremte da comarca, conuem a saber: hum alqueire no- |L40 uo fara quatro 
alqueires da medida |L41 uelha. E, per comseguimte homde diz |L42 polla uelha 
que todollos alqueires dos |L43 ditos foros & pagas que s’ emtendam |L44 quatro 
delles por hum desta medida ora |L45 corrente, leuamdo ho moyo da dita terra |L46 
em sesemta & quatro alqueires peque- |L47 ninos que fazem dezaseis destes ago- 
|L48 ra corremtes segumdo em toda a comar- |L49 ca se costuma. E os uimte & 
hum alquei- |L50 res & terço que se aguora leuaram per |L51 esta medida noua se 
nom leuaram ma- |L52 is, porquanto amte que esta medida |L53 se fezesse gramde 

75 - “O terceyro deste nome” foi escrito mais tarde, possivelmente, numa fase de correção e por outra mão. 
Parece a grafia de Fernão de Pina.

76 - Idem.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 261

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

como agora he se |L54 montauam no moyo os dito uinte |L55 & hum alqueires mais 
pequenos os |L56 quaaes reduzidos a esta medida |L57 noua se montam os ditos 
dezaseis |L58 alqueires por moyo de que uem ao |L59 sobredito respeito de quatro 
alqueires |L60 da dita medida uelha em hum desta |L61 medida corremte como dito 
he. |L62 § E assy mandamos que se cumpra |L63 no dito lugar nas cousas do dito 
|L64 forall pera sempre sem embargo de a- |L65 guora per outra se leuar.

P05 |L66 § Fugueiras

P06 |L67 E decraramos mais que o ui- |L68 nho que se mandaua pagar |L69 nas 
ditas fugueiras foy comuerti- |L70 do antigamente per prazer das par- |L71 tes a 
pam, conuem a saber por cada almude de ui- |L72 nho hum almude de pam desta 
medida |L73 ora corremte. E emtenderam por pu- |L74 çall oyto almudes de uinho 
e per |L75 elles se pagam os ditos oyto alqueires |L76 da dita medida. E o pam 
cozido conthe-
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|L77 udo nas ditas fugueiras se paga a de- |L78 nheiro segumdo o preço que o pam 
ual |L79 aos alqueires segumdo sempre se fez.

P07 |L80 § Marraans

P08 |L81 E as marraans dos ditos fo- |L82 ros das fugueiras seram de |L83 coremta 
arrateees ou çemto & uimte rreaes |L84 por cada hũa quall mais quiser o |L85 
pagador. E o gorazill comtheudo nos |L86 ditos foros se pagara em carne pella |L87 
cantidade que se costuma na terra ou |L88 a trimta & çimquo rreaaes quall elles 
|L89 mais quiserem.

P09 |L90 § Ieiras

P10 |L91 E as geiras dos ditos foros |L92 se pagaram a denheiro a dez |L93 rreaaes 
por cada hũa. E pollo molho |L94 ou molhos de linho dos ditos foros |L95 se 
costumou de se pagar sempre por |L96 cada hum delles dezasete estrigas ma- |L97 
çadas & espadelladas. E assy se pa- |L98 garam ao diamte daquellas que as |L99 
molheres fazem quamdo o dito linho |L100 amanham sem malicia.

P11 |L101 § Tabaliães
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P12 |L102 Item paga cada hum dos tres |L103 tabaliaães do dito comçelho |L104 
çemto & uimte reaaes por anno. |L105 E o gado do uemto he dereito rre-

P13 |L106 § Uemto

|L107 all & rrecadasse per nossa hor- |L108 denaçam com decraraçam que a pessoa 
|L109 a cuia maão for teer o dito gado o ue- |L110 nha escreuer atee dez dias so[b] 
pe- |L111 na de lhe seer demandado de furto. E far- |L112 sse aiumtamento ou 
outeiro duas ue- |L113 zes no anno.

P14 |L114 § Montados

P15 |L115 Os montados sam do comçelho |L116 liuremente & do gado que dor- |L117 
me em corte nom se leua montado & |L118 dos outros como nom tem uizinhan- 
|L119 ça leuaram as penas per suas pos- |L120 turas.

P16 |L121 § Maninhos

P17 |L122 As maninhos do dito comçelho |L123 sam rrepartidos nesta maneira, |L124 
conuem a saber: o senhorio estaa em posse dos mani- |L125 nhos destes lugares, 
conuem a saber: de Sam Dairo |L126 & Pousada, e Couello, e Ual[e] de Çerueiro
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|L127 os quaaes da per prazos & arremdamentos |L128 aas pessoas com que se 
comçerta como |L129 cousa sua propria. § E de todollos ou- |L130 tros maninhos 
esta com o comçelho |L131 em posse & costume liuremente de os |L132 dar de 
graça ou por preço como querem |L133 como cousa sua propria. E assy se hu- |L134 
sara com hũa & outros daquy auante.

P18 |L135 § Quintaa da cabeça

P19 |L136 E tem mais o senhorio na dita |L137 terra hũa quimtaan que se cha- |L138 
ma da Bouça & outros casaaes como |L139 cousa sua propria & assy as aforara- 
|L140 rem & emprazara como lhe aprouuer.

P20 |L141 § Dizima das sentenças
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P21 |L142 A dizima das sentenças nam |L143 se leuara em ne[n]hum tempo na |L144 
dita terra uisto como per forall lhe nam |L145 foram comçedidas nem menos ho 
cos- |L146 tume ho emterpetou de se leuarem hy. |L147 E portamto, nu[n]ca se mais 
leuaram |L148 segumdo per nos em rollaçam foy |L149 ieralmente determinado.

P22 |L150 § Pena d’ arma

P23 |L151 Da pena d’ arma se leuaram |L152 duzemtos reaaes & as ar- |L153 mas 
perdidas a quall sera dos |L154 iuizes se a tomarem ao aroydo ou |L155 do meirinho 
da terra ou da correiçam |L156 de quem primeiro lamçar maão com |L157 decraraçam 
que huns nem outros |L158 a nam demandaram nem leuaram, |L159 semdo passados 
tres dias despois |L160 do maleficio ou arroydo com estas |L161 decraraçoões & 
cetera como uam açima em |L162 Marialua.

P24 |L163 § Colheita

P25 |L164 E posto que na colheita, pry- |L165 meiramente, contheuda nes- |L166 te 
forall se nom montem mais que |L167 os ditos mill & oytoçentos & setem- |L168 
ta & dous reaaes & o senhorio |L169 estee em posse de a leuar com as pem- |L170 
soões tres mill & sesemta reaaes a- |L171 uemos por bem que se leuem todauia 
|L172 em descomto d’ alguns mais outros |L173 dereitos que na dita terra poderiam 
|L174 auer uisto como nam se- mostra leua-
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|L175 remse, nouamente, nem constramgimen- |L176 to per bem das quaaees auemos 
por |L177 bem que na dita terra nunca se mais po- |L178 sam leuar outros ne[n]huns 
dereitos, |L179 posto que se achase termos nellas |L180 auçam os quaaes auemos 
por com- |L181 uertidos no sobeio que pagam da dita |L182 colheita, emtrando 
tambem nesta com- |L183 posiçam & compemsaçam a deminui- |L184 çam que 
atras fica feita na medida |L185 dos moyos pera todauia auermos |L186 de leuar o 
mais a denheiro que se mon- |L187 taua na dita colheita como dito he. |L188 Dada 
em a nossa muy nobre & sempre |L189 leal cidade de Lixboa, aos dez dias do 
|L190 mes de feuereiro anno do naçimento |L191 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto 
de mill & quy- |L192 nhentos & quatorze annos. § E eu, |L193 Fernam de Pina, que 
per especial |L194 mandado se sua alteza tiue cargo |L195 do corregimento dos ditos 
forays |L196 o ffez fazer & comertey em uimte & |L197 cimquo folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Foral de Lousaam dado per el-rey |L2 Dom Afomsso 
Amrryquez, o primei- |L3 ro

P02 |L4 § DOM MANUELL & cetera. |L5 Mostrase pollo dito foral seer |L6 a 
dita uilla dada entam ao |L7 concelho d’ Arrouçe que se des- |L8 pois chamou a 
Foz d’ Arrouce a qual |L9 pouoçam se despois mudou na Lou- |L10 saam homde 
agora he homde foy im- |L11 posta a iugada a cada laurador que |L12 pagase por 
hum boy hum quarteiro & |L13 de linho hum manipollo. E de uinho |L14 a nouea 
a quall leuaram ao celeiro. |L15 E posto que assy breue & com- |L16 fusamente os 
ditos dereitos |L17 aquy fossem primeiramente postos |L18 foram porem, despois 
per contendas |L19 & demandas que amtre o senhorio |L20 dos ditos dereitos & o 
pouoo algũas |L21 uezes ouue muitas das ditas cou-
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|L22 sas per semtenças determinadas. E assy |L23 por imquiriçam & iustificaçam 
que açer- |L24 ca dos ditos dereitos ora mandamos |L25 tirar achamos finalmente 
que os de- |L26 reitos reaaes se am de pagar daquy |L27 adiante na dita uilla como 
se seguem.

P03 |L28 Pagaram, primeiramente, cada |L29 laurador ou pessoa nam pry- |L30 
uilligiada da dita iugada na dita uila |L31 & termo de cada iumta de bois uimte 
|L32 & hum alqueires desta medida ora co- |L33 rrente, conuem a saber: de cada 
boy dez alqueires |L34 & meo tudo terçado, conuem a saber: trigo, çemteo, |L35 
milho. E assy se pagara de cada boy, |L36 posto que nam seia iugadeiro inteiro 
|L37 se pera cada hũa das ditas pagas |L38 primeiro se nom fizerem auemça. |L39 
E o seareiro que com boys alhe- |L40 os laurar por nom estar em |L41 posse de 
se pagar dos semelhamtes, |L42 nos assy o decraramos neste noso foral |L43 com 
decraraçam porem, que quamdo |L44 o comtrayro for nisso pello iuiz de |L45 
nossos feitos determinado em nosa |L46 rrolaçam isso se comprira inteiramente, 
|L47 porquamto andam ora em demanda |L48 sobre isso a quall nam he ainda de- 
|L49 terminada.

P04 |L50 E pagase mais como chegam |L51 a noue almudes de uinho de |L52 que 
se deua de pagar a dita nouea |L53 pagaram de noue almudes hum. E |L54 mais 
d’ eiradega doze meas de uinho |L55 que hum almude & meo desta medi- |L56 da 
corremte. E se nam chegam aos |L57 ditos noue almudes nem se paga |L58 ra a 
dita eiradega nem se pagara ma- |L59 is outra, posto que muyto mais |L60 uinho 
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aiam que os ditos noue almu- |L61 des a quall iugada de pam & uinho |L62 seram 
obrigados os iugadeiros de |L63 leuarem ao celeiro, conuem a saber: o uinho 
como |L64 for partido. E o pam atee Natall so[b] pena |L65 de o pagarem a mayor 
ualia. E nam
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|L66 lho querendo receber em quallquer |L67 dia de este tempo que o leuarem 
ao ce- |L68 leiro ficara em escolha do laurador |L69 tornallo a leuar outra uez ou 
pagar- |L70 lho a denheiro pollo comuum preço da |L71 terra ao tempo que lho 
nam quiseram |L72 receber quall amte quiser o pagador |L73 sem outra pena nem 
obrigaçam.

P05 |L74 E seram auisados os mordo- |L75 mos ou rremdeiros dos ditos |L76 dereitos 
que uaão partir com as pe- |L77 ssoas a que os pera ysso requererem |L78 no dia 
que forem requeridos ou atee |L79 ho outro dia aaquellas oras por- |L80 que nam 
himdo partiram seu uinho |L81 & linho com duas testemunhas sem |L82 outra 
deligençia nem emcorrerem |L83 por ysso em ne[n]hũa pena. E as iuga- |L84 das 
sobreditas de paam, uinho, linho, |L85 decraramos que se nem ham de pagar 
|L86 per pessoas priuilligiadas das taes |L87 cousas segumdo he determinado per 
|L88 nossas ordenaçoões das iugadas |L89 & per quaaesquer outras determi- |L90 
naçoões que ao diante acerca dos |L91 priuilligiados das ditas iugadas |L92 forem 
feitas.

P06 |L93 Pagara mais quallquer pe- |L94 ssoa nam priuilligiada que |L95 hy colher 
linho, hum manipolo no |L96 mayor que quamto hum homem pode |L97 apertar & 
teer debaixo do braço segundo |L98 per semtença |L99 de nossa rellacam foy |L100 
determynado.

P07 |L101 E allem dos foros atras decra- |L102 rados que se pagam per res- |L103 
peito do dito forall ha tambem na |L104 dita terra reguemgos & terras fo- |L105 
reiras nossa per outras maneiras |L106 decraradas & demarcadas nos Li- |L107 uros 
dos Comtos & em Tombos au- |L108 temticos & atados manifesto segun- |L109 do 
os quaaes ao diante manda- |L110 mos que as ditas cousas se paguem.

[F. 53r B]

|L111 sem ne[n]hũa outra mudança de como |L112 athe quy pagaram. § E se os 
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senho- |L113 rios dos ditos dereitos emtenderem |L114 que poderam nas ditas 
terras & rre- |L115 guemgos teer outro algum dereito a- |L116 lem do que ora 
pagam podellos ham |L117 iudicialmente demandar. E segumdo |L118 finalmente 
for determinado pollo |L119 iuiz de nossos feitos em nossa corte. |L120 Assy 
mandamos que ao diante se |L121 faça & nam per outro iuizo nem de |L122 outra 
maneira.

P08 |L123 E pagase mais na dita uilla |L124 hum iemtar ou colheita per dia |L125 
de Sam Payo a tres dias despois de Sam |L126 Ioham Batista & comercarsea 
em |L127 cada hum anno a tirar por o primeiro |L128 dia de mayo. E as cousas 
que se pa- |L129 gam no dito iemtar nam especifica- |L130 mos aquy porque nam 
ha duuida |L131 nellas porque a todos sam manifes- |L132 tas quaaes & quamtas 
sam. E decra- |L133 ramos porem, que em cada hum anno |L134 pollo primeiro 
dia de mayo se ade de com- |L135 çertar o procurador do comçelho com |L136 o 
mordomo ou rremdeiro dos ditos |L137 dereitos pera poerem o preço aas cou- |L138 
sas decraradas & sabidas no dito iem- |L139 tar pera se saber segumdo os preços 
|L140 de cada hum anno o denheiro que se a- |L141 uera mester pera a paga da dita 
co- |L142 lheita de ualha das quaaes cousas |L143 se nam ha de poer pollo preço por 
pre- |L144 ços que os rremdeiros as taaes |L145 cousas uemderem nem tam pouco 
|L146 pollos preços do senhorio nem do pre- |L147 curador da dita uilla nem menos 
|L148 do rregatam, mas iulgarseam pollos |L149 preços que communmente naquelle 
|L150 tempo & terra os lauradores uemderem |L151 o pam a quall iustificaçam 
se nam |L152 ha de poer se nam ha despois que se |L153 iustificar uemderemse 
daquelle pre- |L154 ço porque se ouuer de iulgar atee
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|L155 dezaseis alqueires & menos nam. |L156 E nas cousas porem, em que ia foy 
|L157 ou he posto preço & comcordado |L158 amtre o senhorio & o pouoo nam se 
mu- |L159 dara mais aleuantamdo o nem abay- |L160 xamdo, posto que o tall tempo 
mais |L161 ou menos possa ualler.

P09 |L162 Item pera o uinho da nouea soo- |L163 mente auera rellego no dito |L164 
lugar tres meses desde Santa Maria |L165 de março atee Sam Ioham da maneira 
|L166 que na fim do forall uay asemtado.

P10 |L167 § Tabaliam
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P11 |L168 Item he tambem dereito real |L169 a pemsam de dous tabaliaes |L170 & 
paga cada hum por anno çemto & |L171 oyto reaaes.

P12 |L172 § Montados

P13 |L173 E os montados dos gados de |L174 fora sam do comçelho daquelles |L175 
com que nom teuerem uizinhança |L176 com os quaaes ussaram per suas |L177 
posturas como seus uizinhos com |L178 elles ussarem como sempre fizeram.

P14 |L179 § Maninhos

P15 |L180 E os maninhos sam isso mes- |L181 mo do comçelho os quaaes |L182 
daram, guardamdo sem ne[n]hum outro fo- |L183 ro saluo o sobredito, tiramdo as 
|L184 terras a nos foreiras que dara |L185 somente o mordomo com seu foro, |L186 
guardamdo a dita ley.

P16 |L187 E algũas cousas eram scrip- |L188 tas no dito forall que nam |L189 se 
poseram aquy neste por nom auer |L190 dellas memoria. E porque outras |L191 uaão 
aquy que nam foram decrara- |L192 das no dito forall.

P17 |L193 § Gado do uento

P18 |L194 O gado do uemto he dereito |L195 reall & arrecadarsea na di- |L196 ta 
uilla per nossa ordenaçam com |L197 decraraçam que a pessoa a cuia mão |L198 
ou poder for teer o dito gado ho ue- |L199 nha escreuer a dez dias primeiros |L200 
seguimtes so[b] pena de lhe seer deman- |L201 dado de furto.

[F. 53v B]

P19 |L202 § Pena d’ arma

P20 |L203 Da pena d’ arma se leuaram duzen- |L204 tos reaaes & as armas per |L205 
didas as quaaes penas se nom leua- |L206 ram quamdo apunharem espada ou |L207 
quallquer outra arma sem atirar nem |L208 os que sem preposito em reixa noua 
|L209 tomarem paao ou pedra que |L210 fezerem mall. E, posto que de pre- |L211 
posito as tomem se nom fezerem mal |L212 com elas nam pagaram nem a pa- |L213 
gara moço de quimze annos & dhy |L214 pera baixo nem molher de quallquer 
|L215 idade nem os que castigando sua |L216 molher & filhos & escrauos tirarem 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira268

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

|L217 sangue nem os que sem arma tirarem |L218 sangue com bofetada ou punhada 
|L219 nem quem em defendimento de seu cor- |L220 po ou por apartar & estremar 
outros |L221 em arroydo tirarem armas, posto que |L222 com elas tirem sangue nem 
escrauo |L223 de quallquer ydade que sem ferro ti- |L224 rar sangue.

P21 |L225 § Dizima das sentenças

P22 |L226 A dizima da eixecuçam das sem- |L227 tenças se leuara na dita uilla |L228 
por dereito reall. E de tamta parte |L229 se leuara a dita dizima de quamta se 
|L230 fizer somente a eixecuçam da dita sem- |L231 temça, posto que a semtença 
de mayor |L232 conthia se ia se leuou polla dada da dita |L233 semtença em outra 
parte. E a dizima |L234 das ditas semtenças pollas dadas |L235 dellas nunca se hy 
leuaram em [ne]nhum tempo.

P23 |L236 § Portagem

P24 |L237 Decraramos, primeiramente, que |L238 a portaiem que se ouuer de pagar 
|L239 na dita uilla ha de seer per homens de |L240 fora della que hy trouxerem 
cousas |L241 de fora a uemder ou as comprarem |L242 hy & tirarem pera fora da 
uilla & termo |L243 a quall portaiem se pagara desta maneira.

P25 |L244 § Pam, uinho, sal, cal

P26 |L245 De todo trigo, çemteo, ceuada, mi- |L246 lho, paimço, auea & de farinha 
|L247 & de cada hum delles. § E assy de cal ou |L248 de sall ou de uinho ou de 
uinagra & li-
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|L249 nhaça & de quallquer fruita uerde em |L250 tirando meloões & ortaliça. E 
assy de pes- |L251 cado ou marisco se pagara por carga |L252 mayor, conuem a 
saber: cauallar ou muar de cada hũa |L253 das ditas cousas hum rreall, de seis 
|L254 ceptis o rreall. E por carga menor que he |L255 d’ asno meo reall e por 
costall que hum |L256 homem pode trazer aas costas dous |L257 ceptis & dhy pera 
baixo em quallquer |L258 cantidade em que se uemderem se pagara |L259 hum 
ceptil. E outro tamto se pagara quamdo |L260 se tirar pera fora. Porem, quem 
das ditas |L261 cousas ou de cada hũa dellas comprar |L262 & tirar pera fora pera 
seu usso & nam |L263 pera uemder que nam chegue |L264 a meo reall de portaiem 
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segumdo os |L265 sobreditos preços de sal tal nam paga- |L266 ra portaiem nem o 
fara saber.

P27 |L267 E posto que mais se nam decra- |L268 re adiante nesta forall a carga |L269 
mayor nem menor, decraramos que |L270 sempre a primeira adiçam & asemto 
de |L271 cada hũa das ditas cousas he de bes-|L272 ta mayor sem mais se decrarar, 
conuem a saber, pollo |L273 preço que nesta primeira sera posto |L274 s’ emtenda 
logo sem se hy mais decra- |L275 rar que o preço desta carga sera |L276 de besta 
menor. E o quarto do dito pre- |L277 ço per comseguimte sera do dito costall. |L278 
§ E quamdo as ditas cousas ou |L279 outras uierem ou forem am carros |L280 ou 
carretas pagarsea por cada hũa |L281 dellas duas cargas mayores se- |L282 gundo 
o preço de que forem. E quam- |L283 do cada hũa das cargas deste forall |L284 se 
nom uemderem todas comecamdose |L285 a uemder pagarsea dellas soldo a liu- 
|L286 ra segumdo uemderem & nam do |L287 que ficou por uemder |L288 a quall 
portaiem se nam paga- |L289 ra de todo pam cozido, queiia- |L290 das, bizcoito, 
farellos nem d’ ouos |L291 nem de leite nem de cousas delle que |L292 seiam sem 
sal nem de prata laurada
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|L293 nem de uides nem de canas nem de car- |L294 queiia, toio, palha, uasoiras 
nem de pe- |L295 dra nem de barro nem de lenha nem |L296 de herua nem das 
coisas que se com- |L297 prarem da uilla pera o termo nem do |L298 termo pera 
uilla, posto que seiam pera |L299 uemder assy uizinhança como estrangei- |L300 ros 
nem das cousas que se trouxerem |L301 ou leuarem pera algũa armada nossa |L302 
ou feita per nosso mandado nem dos |L303 mantimentos que os caminhantes |L304 
comprarem & leuarem pera sy & pera |L305 suas bestas. § Nem dos gados que |L306 
uierem pastar alguns lugares pa- |L307 samdo nem estamdo saluo daquelles |L308 
que hy somente uemderem dos quaes |L309 emtam pagaram pollas leis & preços 
|L310 deste foral. E decraramos que das ditas |L311 cousas de que assy mandamos 
que se |L312 nom pague portaiem se nom ha de fa- |L313 zer saber.

P28 |L314 § Casa mouida

P29 |L315 A quall portaiem isso mesmo se |L316 nom pagara de casa mouida |L317 
assy himdo como uimdo nem outro |L318 ne[n]hum dereito per quallquer nome 
que a |L319 possam chamar saluo se com a dita ca- |L320 sa mouida leuarem cousas 
pera uem- |L321 der porque das taaes cousas paga- |L322 ram portaiem homde 
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somente as ou- |L323 uerem de uemder segumdo as conthy- |L324 as neste foral 
uam decraradas e |L325 nam doutra maneira.

P30 |L326 § Pasagem

P31 |L327 Nem se pagara portaiem de ne- |L328 [nen]hũas mercadorias que aa di- 
|L329 ta uilla uierem ou forem |L330 de pasaiem pera outra parte assy de |L331 noyte 
como de dia & quaaesquer oras. |L332 Nem seram obrigados de o fazerem |L333 
saber nem emcorreram por usso em ne- |L334 hũa pena, posto que hy descarguem 
|L335 & pousem. E se hy mais ouuerem de |L336 estar que o outro dia todo por 
algũa |L337 cousa emtam o faram a saber o hy por |L338 diamte posto que nom 
aiam de uender
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P32 |L339 § Dos fruitos tirados pera fora

P33 |L340 Nem pagaram a dita portaiem os |L341 que leuarem os fruitos de seus |L342 
beens moues ou de rraiz ou leuarem as |L343 rremdas & fruitos de quaaesquer |L344 
outros beens que trouxerem d’ arremda- |L345 mento ou remda nem das cousas 
|L346 que algũas pessoas forem dadas em

P34 |L347 § Cousas dadas em pagamento

|L348 pagamento de suas temças, casamen- |L349 tos, merçees ou mantimentos, 
posto |L350 que as leuem pera uemder.

P35 |L351 § Gado

P36 |L352 E pagareseam mais de cada |L353 cabeça de gado uacum assy |L354 gramde 
como pequeno hum rreall, e do |L355 porco meo rreall, e do carneiro & de |L356 
todo outro gado meudo dous çeptis. |L357 E de besta cauallar ou muar dous |L358 
rreaaes e da besta asnall hum rreall.

P37 |L359 § Escrauos

P38 |L360 E do escrauo ou escraua aimda |L361 que seia parida seis reaaes |L362 & se se 
forrar dara o dizimo da ualia |L363 se sua alforria porque se rresgatou |L364 ou forrou.
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P39 |L365 § Panos

P40 |L366 E pagarsea mais de carga mayor |L367 de todollos panos de laam, linho, 
|L368 seda & algodam de quallquer sorte |L369 que seiam assy delgados como 
grosos. |L370 E assy da carga de laam ou de linho fia- |L371 dos oyto rreaaes. E 
se a laam ou linho |L372 forem em cabello pagaram quatro rreaes |L373 por carga.

P41 |L374 § Coirama

P42 |L375 E os ditos oyto rreaaes se pa- |L376 garam de toda coirama corti- |L377 da 
e assy do calçado & de todallas |L378 obras delle e outro tamto da carga |L379 dos 
coiros, uacariis cortidos & por

P43 |L380 § Uacariis

|L381 cortir. E por quallquer coiro da dita |L382 coirama dous ceptis que se nom |L383 
comtar em carga.

P44 |L384 § Aceite, cera

P45 |L385 E outros oytos reaaes por car- |L386 ga mayor d’ azeite, cera, mel |L387 
seuo, umto, queiios secos, manteiga

P46 |L388 § Forros

|L389 salgada, pez, rezina, breu, sabam, al- |L390 catram e outro tamto por pelles 
|L391 de coelho ou cordeiras e de quall

[F. 54v B]

|L392 quer outra pellitaria & forros. E da |L393 dita maneira de oyto reaaes aa carga

P47 |L394 § Marcarias

|L395 mayor se leuara & pagara por todallas |L396 marçarias, especiarias, buticarias, 
|L397 & tinturias e assy por todallas suas |L398 semelhantes.

P48 |L399 § Metaes
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P48 |L400 E outro tamto se pagara por toda |L401 carga d’ aço, estanho & por todo- 
|L402 llos outros metaaes & obras de cada |L403 hum delles de quallquer forte que 
seiam.

P50 |L404 § Ferro

P51 |L405 § E do ferro em barra ou maçuquo |L406 & de quallquer obra grosa se 
pagara |L407 quatro rreaaes por carga mayor. E se |L408 for limada, estanhada ou 
emuernizada |L409 pagara oyto reaaes com as outras|L410 dos metaaes de cima.

P52 |L411 E quem das ditas cousas ou de |L412 cada hũa dellas comprar & le- |L413 
uar pera seu usso & nam pera uemder |L414 nom pagara portaiem nam pasando 
|L415 de costall de que se aiam de pagar dous |L416 rreaaes de portaiem que ha de 
seer de |L417 duas arrouas & mea, leuamdo a car- |L418 ga mayor deste forall em 
dez arrouas. |L419 § E a menor em çimquo & o costal per |L420 este respeito nas 
ditas duas aro-|L421 uas & mea.

P53 |L422 § Fruita uerde

P54 |L423 E pagarsea mais por carga |L424 mayor destas outras cousas |L425 tres 
rreaaes por carga mayor de toda |L426 fruita seca, conuem a saber: castanhas & 
nozes uerdes |L427 & secas. E d’ ameixeas pasadas amen- |L428 doas, pinhoões por 
britar, auellaans |L429 bollotas, mostarda, lemtilhas & de to-

P55 |L430 § Legumes

|L431 dollos outros legumes secos, e das |L432 outras cargas a esse rrespeito e assy 
|L433 de todallas cebolas secas & alhos porque os uer- |L434 dos pagaram com a 
fruita uerde huum

P56 |L435 § Cumagre

|L436 rreall. E da casca cumagre pagaram os |L437 tres reaaes como est outros de 
cima.

P57 |L438 § Obra de barro

P58 |L439 E por carga maior de quallquer telha |L440 ou tiiollo & outra obra & 
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louca de |L441 baro aimda que seia uidrada & do rregno |L442 & de fora delle se 
pagaram as ditas tres
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|L443 reaaes.

P59 |L444 § Obra de paaoo

P60 |L445 E outros tres por carga de to- |L446 dallas arcas & toda louça & o- |L447 
bra de pao laurada ou por laurar.

P61 |L448 § Obra d’ esparto

P62 |L449 E outro tamto por todallas cousas |L450 feitas d’ esparto, palma ou iumco 
|L451 assy grossas como delgadas e assy |L452 de tabua ou fumcho. |L453 E as outras 
cousas contheu- |L454 das no dito foral sam escusa- |L455 das aquy porque d’ 
algũas dellas |L456 nom ha memoria que se ussem nem |L457 leuem e as outras sam 
sopridas |L458 por leis & ordenaçoões de nossos regnos. |L459 E os que trouxerem 
mercadorias |L460 pera uemder, se na propria ui- |L461 lla homde quiserem uemder 
ouuer |L462 rremdeiro da portaiem ou official de- |L463 lla fazerlhoam saber ou as 
leuaram |L464 aa praça ou açougue do dito lugar |L465 ou nos resios & saydas delle 
quall |L466 mais quiserem em ne[n]hũa pena. |L467 E se hy nom ouuer remdeiro 
nem |L468 praça descarregaram liuremente |L469 homde quiserem sem ne[n]hũa 
pena |L470 comtanto que nom uemdam sem ho |L471 notificar ao rremdeiro se o 
hy ouuer |L472 ou ao iuiz ou uintaneiro se hy se |L473 poder achar. E se hy ne[n]
hum delles |L474 ouuer nem se poder amtam achar |L475 notifiquem no a duas 
testemunhas |L476 ou a hũa se hy mais nom ouuer. |L477 E a cada hum delles 
pagaram o dito |L478 dereito de portaiem que per este fo- |L479 rall mandamos 
pagar sem [ne]nhũa |L480 mais cautella nem pena. E nam |L481 o fazemdo assy 
descaminharam |L482 & perderam as mercadorias somen- |L483 te de que assy 
nom pagarem o dito |L484 dereito de portaiem & nam outras |L485 ne[n]hũas nem 
as bestas nem ca- |L486 rros nem as outras cousas em |L487 que as leuarem ou 
acharem. § E |L488 posta que hy aia remdeiro no tall
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|L489 lugar ou praça se chegarem porem, |L490 despois do sol posto nam faram 
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saber |L491 mas descarregaram homde quiserem |L492 comtanto que ao outro dia 
atee meo |L493 dia o notefiquem aos officiaaees |L494 da dita portaiem primeiro que 
uem- |L495 dam so[b] a dita pena. E se nom ouuerem |L496 de uemder & forem 
de caminho nam |L497 seram obrigados a ne[n]hũa das ditas |L498 rrecadaçoões 
segumdo no titollo da |L499 passaiem fica decrarado.

P63 |L500 § Sayda per terra

P64 |L501 E os que comprarem cousas pe- |L502 ra tirar pera fora de que se de- |L503 
ua de pagar portaiem podellas ham |L504 comprar liuremente sem ne[n]hũa ho- 
|L505 brigaçam nem diligencia e somente |L506 ante que as tirem pera fora do tal 
lu- |L507 gar & termo arrecadaram com os o- |L508 fficiaaes a que pertemçer so[b] 
a dita |L509 pena de descaminhado. |L510 E os priuiligiados da dita por- |L511 taiem 
posto que a nom aiam |L512 de pagar nom seram escusos destas |L513 deligencias 
destes dous capitollos |L514 atras das emtradas & saidas como |L515 dito he so[b] 
a dita pena.

P65 |L516 § Priuilligiados

P66 |L517 As pessoas ecclesiasticas |L518 de todollos moesteiros assy |L519 de 
homens como de molheres que fa- |L520 zem uoto de profissam. E os clerigos 
|L521 d’ ordens sacras e assy os beneficia- |L522 dos d’ ordens menores, posto que 
|L523 as nom tenham que uiuem como |L524 clerigos & por taaes forem auidos 
|L525 todollos sobreditos sam isemtos & priui- |L526 giados de pagarem ne[n]huũa 
portagem |L527 usagem nem custumagem per quallquer |L528 nome que a possam 
chamar assy das |L529 coussas que uemderem de seus beens |L530 & beneficios 
como das que comprerem |L531 trouxerem ou leuarem pera seus ussos |L532 ou de 
seus beneficios & cassas & fame- |L533 lliares de qualquer callidade que seiam 
|L534 assy per mar como per terra.
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P67 |L535 E assy ho seram as cidades |L536 uyllas & lugares de nossos |L537 
regnos que tem priuillegio de a nam |L538 pagarem, conuem a saber: a cidade 
de Lixboa, a Guaia |L539 do Porto, § Pouoa de Uarzim, § Guima- |L540 raães, § 
Braga, Barçellos, § Prado, |L541 Ponte de Lima, Uiana de Lima, Caminha, |L542 
Uilla Noua de Serueira, Uallença, § Monção, |L543 § Crasto Leboreiro, Miranda, 
Bragança, |L544 Ffreixo, o Azinhoso, § Mogadoiro, |L545 § Amciaães, § Chaues, 
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§ Monforte, |L546 de Rio Liure, § Montalegre, § Crasto |L547 Uiçemte, § a cidade 
da Guarda, § Iorme- |L548 llo, § Pinhel, § Castell[o] Rodrigo, |L549 § Almeida, § 
Castel[o] Mendo, § Uillar |L550 § Mayor, § Sabugall, § Sortelha, |L551 § Couilhaam, 
§ Monsanto, § Portalegre, |L552 § Maruam, § Arromches, § Campo |L553 Mayor, 
§ Fromteira, § Monforte, |L554 § Uilla Uicosa, § Eluas, § Oliuemça, Montemor- 
|L555 o- Nouo, § Monsaraz, § Beia, § Mou- |L556 ra, § Noudar, § Almodouuar, § 
Ode- |L557 mira. § E assy seram priuilligiados |L558 quaaesquer pessoas outras 
ou lu- |L559 gares que nossos priuillegios teue- |L560 rem & os mostrarem ou o 
trellado de- |L561 lles em pubrica forma aalem dos |L562 acima contheudos. |L563 
E assy o seram os uizinhos do di- |L564 to lugar & termo escussos da |L565 dita 
portaiem no mesmo lugar nem |L566 seram obrigados de o fazerem saber |L567 de 
ida nem de uimda.

P68 |L568 E as pessoas dos ditos lugares |L569 priuilligiados nom tiraram |L570 mais 
o trelado de seu priuillegio nem |L571 o trazeram somente trazeram certidam |L572 
feita pollo escpriuam da camara & |L573 com o sello do comçelho como sam ui- 
|L574 zinhos daquelle lugar. E posto que |L575 aia duuida nas ditas çertidoões se- 
|L576 iam uerdadeiras ou daquelles que as |L577 apresemtam poderlhesham sobre 
isso
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|L578 dar iuramento sem os mais deterem, |L579 posto que diga que nam sam 
uerdadei- |L580 ras. E se despois se prouar que eram |L581 falssas perdera o scpriuam 
que a ffez |L582 ho offiçio & sera degradado dous annos |L583 pera Çepta. E a parte 
perdera em dobro |L584 as cousas de que asy enganou & sonegou |L585 a portagem 
a metade pera nosa camara & a ou- |L586 tra metade pera a dita portagem dos 
quaaes |L587 priuillegios ussaram as pessoas nelles com- |L588 theudas pollas ditas 
çertidoões, |L589 posto que nam uam com suas mercadorias |L590 nem mandem 
suas procuraçoões com- |L591 tamto que aquellas pessoas que as |L592 leuarem 
iurem que a dita certidam |L593 he uerdadeira & que as taaes merca- |L594 dorias 
sam daquelles cuia he a çerti- |L595 dam que apresemtaram.

P69 |L596 § Relego

P70 |L597 Item pera o uinho da nouea |L598 somente auera relego no di- |L599 to 
lugar tres meses desde Santa Ma- |L600 ria de marco atee Sam Ioham nesta |L601 
maneira que nam se uemdera hy ou- |L602 tro uinho atauernado neste tempo se- 
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|L603 não o do senhorio que ouuer somente dos |L604 foros & trebutos reaaes da 
terra. |L605 E quem quer que o hy uemder sem |L606 licemça pagara pella primeira 
& segum- |L607 da uez noue rreaaes e pella terceira |L608 lhe seram emtornadas as 
uazilhas. |L609 E quem quiser uemder uinho de fo- |L610 ra do termo no tempo do 
relego po- |L611 delloa uemder, comtanto que pague |L612 ao rrelego hum almude 
de cada carga. |L613 E decraramos que se o uinho sobre- |L614 dito do senhorio se 
uemder primeiro |L615 que o dito tempo saya nam durara |L616 mays o dito relego. 
E poderam |L617 uemder uinho quaaesquer pesso- |L618 as no outro tempo sem 
pena algũa. |L619 E o senhorio nam metera outro uinho |L620 no rrelego assy de 
compra como de seu |L621 patrimonio senam o da nouea & foros rre- |L622 aaes da 
terra como dito he.

[F. 56r A]

P71 |L623 § Pena do forall

P72 |L624 E quallquer pessoa que for com- |L625 tra este nosso forall, leuamdo 
|L626 mais dereitos dos aquy nomeados |L627 ou leuamdo destes mayores conthias 
|L628 das aquy decraradas ho auemos por |L629 degradado hum anno fora da uilla 
& |L630 termo & mais pagara da cadea trimta |L631 reaaes por hum de todo o 
que assy mais |L632 leuar pera a parte a que os leuou. E se a |L633 nom quiser 
leuar seia a metade pera os |L634 catiuos & a outra pera quem ho acusar. |L635 
E damos poder a quallquer iustiça |L636 homde aconteçer assy iuizes como |L637 
uintaneiros ou quadrilheiros que |L638 sem mais proçeso nem hordem de iui- |L639 
zo sumariamente sabida a uerdade |L640 comdenem os culpados no dito ca- |L641 
so de degredo & assy do denheiro atee |L642 conthia de dous mill rreaaes sem |L643 
apellaçam nem agrauo & sem disso po |L644 der conhecer almoxarife nem comta- 
|L645 dor nem outro offiçial nosso nem de |L646 nossa fazemda em caso que o hy 
aia. |L647 E se o senhorio dos ditos dereitos o |L648 dito forall quebrantar per sy por 
per |L649 outrem seia logo sospemsso delles & |L650 da iurdiçam do dito lugar se a 
teuer |L651 emquamto nossa mercçe for. E mais |L652 as pessoas que em seu nome 
ou por |L653 elle o fezerem emcorreram na ditas |L654 penas. E os almoxarifes 
scpriuaes |L655 & officiaaes dos ditos dereitos que o |L656 assy nom comprirem 
perderam logo |L657 os ditos offiçios & nam aueram mais |L658 outros. E portamto, 
mandamos que |L659 todallas cousas contheudas neste |L660 forall que nos poemos 
por ley se cum- |L661 pram pera sempre do theor do quall |L662 mandamos fazer 
tres: hum delles |L663 pera a camara da uilla e outra pera |L664 o senhorio dos ditos 
dereitos e ou- |L665 tro pera a nossa Torre do Tombo pera |L666 em todo tempo se 
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poder tirar quallquer |L667 duuida que sobre ysso possa sobre-
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|L668 uiir. Dada na nossa muy nobre & sempre |L669 leal cidade de Lixboa, a XXV 
dias do mes |L670 de outubro, anno do naçimento de Nosso |L671 Senhor Ihesus 
Chrispto de mill & quinhentos & tre- |L672 ze. § E eu, Fernam de Pina, que per 
|L673 espeçial mandado d’ el-rey Nosso Senhor |L674 ho sobscpreui em XI folhas, 
contando estas |L675 seis rregras.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao Conde de Sinde |L2 per el-rey Dom 
Afonso, conde de Bolonha

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Posto que pellas ditas imqui- |L5 riçoões se mostre a dita terra |L6 de 
Symde seer foreira de iuga-|L7 da nam se decrara porem, nellas a forma |L8 della 
nem a quamtas pessoas & com |L9 que comdiçoões foy posta a quall cou- |L10 
sa despois foy decrarada per semtenças |L11 d’el-rey Dom Denis e assy d’el-
rey Dom |L12 Ioham, o primeiro, deste nome pollas |L13?quaaees? e assy per hũa 
semtemça |L14 & determinaçam que foy dada em no- |L15 ssa corte & rollaçam 
os ditos direitos |L16 ficaram determinados aueremsse de |L17 pagar daquy adiante 
como se |L18 segue.

P04 |L19 § Dos doze moradores

P05 |L20 Primeiramente, decraramos a |L21 dita terra seer dada polla pry- |L22 meira 
pouoaçam della a doze morado- |L23 res pera nella fazerem doze casaaes |L24 por 
cada hum dos quaaes auiam & ham |L25 de pagar tres quarteiros de pam terça- 
|L26 do, conuem a saber: trigo, cemteo & milho polla medida |L27 de Folgosinho 
amtiga & da quall fazem |L28 quatro della hum d’ agora. E nem per este |L29 
rrespeito a cada quarteiro quatro alqueires |L30 desta medida corremte que fazem 
doze |L31 cada hũa das doze iugadas terçado |L32 como dito he desta medida ora 
corrente |L33 segumdo a quall pagaram ao diamte & |L34 nam em outra maneira. 
E per bem das |L35 ditas semtenças & determinaçoões de- |L36 craraçoões em toda 
a dita terra de Synde |L37 nam auer d’ auer em ne[n]hum tempo mais |L38 que os 
ditos doze casaaes iugadeiros.
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|L39 E, per comseguimte, nam se deuerem |L40 nella de pagar mais que as ditas |L41 
doze iugadas como dito he, posto que |L42 muytos mais casaaes & pouoaçoões 
|L43 se façam. E per este rrespeito se na dita |L44 terra nom ouuer os ditos doze 
casa- |L45 aes ou posto que aia muyto menos |L46 sempre quaaesquer pouoadores 
que |L47 na dita terra ouuer poucos ou muitos |L48 ham de pagar as ditas doze 
iuga- |L49 das de pam como dito he.

P06 |L50 § Doze teigas

P07 |L51 E assy pagaram por rrespeito |L52 dos ditos doze casaaes cada |L53 hum 
delles em cada hum anno XII teigas |L54 de trigo por fogaça da dita medida |L55 
da iugada a quatro por hũa & doze |L56 goraziis da marca ierall da terra & |L57 
doze capoões e assy doze molhos |L58 de linho atado de tres feueras grande |L59 
& pequeno & meaam. E o linho ha de |L60 seer metido demtro destas tres feueras 
|L61 ou em uemcelho tamanho como ellas |L62 E o linho que se meter demtro ham 
de |L63 chegar aas cabeças de hum as pontas |L64 do outro.

P08 |L65 § Goraziis

P09 |L66 E os garaziis sobreditos se |L67 ham de pagar ora os ditos |L68 fereiros 
matem porco ora nam por |L69 que foy este dereitos ordenado aos |L70 casaaes & 
nam aos porcos segundo |L71 em alguns lugares da comarca se |L72 costuma de 
pagarem o tal goraziil |L73 se matam porco & doutra maneira nam.

P10 |L74 § Oytauo

P11 |L75 E agaram os ditos iugadei- |L76 ros da terra iugadeira & que |L77 foy dada 
aos ditos primeiros do- |L78 ze moradores ho oytauo do uinho |L79 aa byca. E 
seram deligentes os mor- |L80 domos ou rremdeiros das ditas |L81 terras que uaão 
partir o dito ui- |L82 nho no dia que pera ysso forem rre- |L83 queridos ou atee o 
dia seguimte |L84 atee meo dia, porque nam o ymdo |L85 neste tempo os foreiros 
partiram
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|L86 seu uinho com duas testemunhas & |L87 leixaram ho oytauo no lagar sem 
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mais |L88 outra diligemçia nem emcorreram |L89 por ysso em algũa pena. |L90 
E porquamto no dito forall & |L91 imquiriçam sobredita do tom- |L92 bo se faz 
mençam auer hy reguemgo |L93 nosso sem decrarar o nome delle nem |L94 a 
maneira em que auiam de pagar. Por- |L95 tamto foy despois pollas ditas sem- |L96 
temças & determinaçoões comcor- |L97 dado que o dito reguemgo se chama |L98 
ora Rremouco e que se paga & pagara |L99 delle a nos por dereito rreall daquy 
|L100 em diamte este foro seguimte segum- |L101 do antigamente foy comcordado 
|L102 amtre nos & o dito pouoo, conuem a saber: pagaram |L103 em cada hum anno 
polla medida de |L104 Coimbra seis moyos, conuem a saber: quatro de tri- |L105 
go & dous de çemteo polla medida |L106 de Coimbra, leuamdo a medida coim- 
|L107 braam que cimquo della fazem qua- |L108 tro da medida da terra segumdo 
sem- |L109 pre pagaram e ao diamte pagaram. |L110 E pagasse mais pollo dito |L111 
rreguemguo em cada hum |L112 anno doze alqueires de trigo polla |L113 medida 
pequenina de quatro hum |L114 que he a de Folgosinho que sam tres |L115 desta 
medida corremte.

P12 |L116 § Repartiçam do rregemgo

P13 |L117 E esta paga deste rreguemgo |L118 sobredita se faz per repartiçam |L119 
que se nouamente faz de sete em sete |L120 annos per todo o comçelho & mora- 
|L121 res da dita terra segumdo as terras |L122 que cada hum traz do dito rreguemgo 
|L123 ao tempo do dito repartimento |L124 & assy se fara ao diamte, semdo iuntos 
|L125 pera a dita rrepartiçam todollos do |L126 comçelho & iumtamente todos em- 
|L127 legeram as pessoas pera a dita rre- |L128 partiçam.

P14 |L129 § Diuisam da iugada

P15 |L130 E dos trimta & seis quarteiros |L131 da iugada & os outros foros
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|L132 della sobreditos tem antigamente de |L133 muyto tempo feita a diuisam das 
di- |L134 tas terras e per elles rrepartida a con- |L135 tribuiçam da dita paga sem 
se fazer |L136 outra segumdo se faz a sobredita do |L137 rreguemgo. Porem, se a 
mayor parte dos |L138 foreiros & iugadeiros quiserem que se |L139 faça nouamente 
a dita rrepartiçam |L140 & taxa auemos por bem que se faça, |L141 semdo pera yso 
chamado o nosso al- |L142 moxarife de Uiseu ou seu scpriuam |L143 pera se fazer 
o dito auto com autori- |L144 dade de nossos officiaaes.
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P16 |L145 § Iemtar

P17 |L146 E pagase mais na dita terra |L147 per todollos moradores della |L148 hum 
iantar ou colheita contheuda no |L149 dito forall no quall posto que fosse |L150 
decrarado que se ouuese de pagar a di- |L151 ta colheita quamdo o senhorio 
fosse |L152 aa terra porem, a dita comdiçam nom |L153 se guardou atee ora. E per 
comseguimte |L154 ao adiamte se nam guardara e pagar- |L155 seam em cada hum 
anno as cousas se |L156 guimtes, conuem a saber: hum porco de ualia de hum |L157 
marauidi pollo quall costumaram |L158 sempre de pagar & pagaram sesemta |L159 
reaaes desta moeda de seis ceptis |L160 o rreall.

P18 |L161 E pagaram mais pollas trinta |L162 paaes do dito forall & a cinquo |L163 
paaes em alqueire eram seis alqueires |L164 da medida de Folgosinho de que sam 
|L165 os moyos ou quarteiros da iugada |L166 que fazem desta medida corremte al- 
|L167 queire & meo. § E pagaram pollo |L168 dito forall o sesteiro de uinho nelle 
com- |L169 theudo que foy sempre emterpetado & |L170 iulgado polla medida de 
Coimbra em |L171 dous almudes & meo de uinho que se- |L172 ram reduzidos a 
esta noua, conuem a saber: de cim- |L173 quo quatro segumdo açima fica de- |L174 
crarado.

P19 |L175 E pagaram mais pollos tres |L176 quarteiros de ceuada, tres al-
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|L177 queires d’ agora per rrespeito da sobredi- |L178 ta medida de Folgosinho 
de quatro hum |L179 como fica decrarado. § E as cousas |L180 do dito iemtar 
sam fimtadas per todo- |L181 llos moradores da dita terra quando |L182 fezerem a 
rrepartiçam do sobredito do |L183 rreguemgo e desta taixa porem, & |L184 fimta 
nam sera escusa ne[n]hũa pessoa |L185 por priuilligiada nem issemta que se- |L186 
ia aimda que seia clerigo.

P20 |L187 § Carreira

P21 |L188 E pagara cada hum morador da |L189 dita terra por anno dous rreaaes |L190 
polla carreira ou dia de seruiço a que |L191 damtes do dito foral eram obrigados 
|L192 de dar da quall sam liures pollos di- |L193 tos dous rreaaes de seis ceptis o 
rreal.
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P22 |L194 § Foros

P23 |L195 E pagam mais os moynhos |L196 seguimtes estes foros, conuem a saber: 
do |L197 moynho de Rreimouquo que trazem |L198 os herdeiros do çapateiro por 
anno |L199 hũa quarta de trigo per esta medida |L200 d’ agora hũa galinha. § Do moy- 
|L201 nho que estaa no rrybeiro do prado |L202 que trazem os herdeiros de Iusta |L203 
Martiins desta medida tres quartas |L204 de trigo & hum capam. § E do moinho 
|L205 do souto dos herdeiros de Iusta Martiz |L206 outro tamto. § E do moynho de 
|L207 Ioham Preto outro tamto. § E do |L208 moynho que trazem os herdeiros |L209 
de Ioham das Quelhas hũa quarta |L210 de çemteo per esta medida & hum fram- 
|L211 gam. § E os moynhos sobreditos |L212 com seus foros se pagaram daquy |L213 
adiamte a nos por dereito rreall em- |L214 quamto forem aproueitados & mo- |L215 
erem & mais nam. E per comseguinte |L216 nam pagaram foro ne[n]hum na dita 
|L217 terra os moynhos & moendas que |L218 atee ora o nam pagaram. E per este 
|L219 rrespeito o nam pagaram quaaes- |L220 quer moynhos ou moendas que na 
|L221 dita terra se ao diante fezerem em |L222 quallquer tempo & lugar uisto o dito
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|L223 foral com as ditas semtenças & deter- |L224 minaçoões sobreditas.

P24 |L225 § Como se aiunta o foro

P25 |L226 E os foros sobreditos do pam |L227 das iugadas & reguemgo se- |L228 ram 
aiumtados pollos uereadores do |L229 lugar em cada hum anno & iumtamente |L230 
os leuaram ao celeiro do senhorio nas |L231 oytauas do Natal homde seram re- 
|L232 çebidos pollos mordomos ou rrem- |L233 deiros sem nisso auer dilaçam nem 
|L234 escussa. E se lhos nam quiserem re- |L235 ceber ao dito dia na maneira que 
|L236 sempre rreceberam emtregaram o |L237 dito pam no dito lugar a hum homem 
|L238 boom do comçelho per tabaliam & teste- |L239 munhas e nam seram mais 
obriga- |L240 dos nem emcorreram por ysso em |L241 algũa pena.

P26 |L242 § Uemdaiem

P27 |L243 E podera quallquer pessoa do |L244 dito lugar uemder sua fazen- |L245 da a 
quem quiser com seu foro sem |L246 fazer rrequerimento ao senhorio e |L247 pagar 
lhe somente a quarta parte |L248 do preço porque as taaes terras uem- |L249 der & 
nam dizimo como lhe ora leua- |L250 ram.
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P28 |L251 § Dizima das semtemças

P29 |L252 E nam se leuam na dita terra |L253 ne[n]hũa dizima das semtenças |L254 
assy a dizima polla dada das ditas |L255 semtenças como polla execuçam de- |L256 
llas segumdo for ora per nos em rro- |L257 laçam determynado uisto como no |L258 
foral da dita terra nam foy imposto |L259 tall dereito nem ouue hy tal posse |L260 
& costume e per que se deuesem de leuar.

P30 |L261 § Tabaliaaes

P31 |L262 Os tabaliaaes nam pagam hy |L263 pemsam porque a pagam |L264 em sea 
com outras da quomarca.

P32 |L265 § Gado do uento

P33 |L266 E o gado do uemto sera do se- |L267 nhorio & recadarsea na dita |L268 
terra per nossa hordenaçam com de- |L269 craraçam que a pessoa a cuia maão |L270 
for teer ho uenha scpreuer atee dias |L271 primeiros seguimtes so[b] pena de lhe
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|L272 seer damandado de furto.

P34 |L273 § Forças

P35 |L274 E as forcas se nam leuaram |L275 saluo semdo primeiramente |L276 
iulgadas iudiçialmente pollo iuiz a |L277 que pertemçer & o merinho for me- |L278 
ter em posse o forcado & doutra ma- |L279 neira nam. E leuarseam cento & |L280 
oyto reaaes a custa do forçador.

P36 |L281 § Montados

P37 |L282 Nam ha nem auera monta- |L283 do na tera que façam a nos |L284 foro 
algum, porquamto estam os ui- |L285 zinhos huns com os outros em ui- |L286 
zinhança per sua posturas dos concelhos |L287 e assy se ussara daquy adiante.

P38 |L288 § Maninhos
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P39 |L289 E os maninhos sam liuremente |L290 dos moradores da terra a que |L291 
foy dada toda liuremente com o foro |L292 sobredito. E o comçelho ussara della 
co- |L293 mo de sua propria sem nos agora nem |L294 [ne]nhum tempo nem outro 
em noso poder nos |L295 ditos maninhos per ne[n]hũa maneira |L296 emtender nem 
auer diso [ne]nhum mais foro |L297 do que neste foral atras fica decrarado. E a 
|L298 pena d’ arma, portagem e a pena do foral |L299 he tal como Lousaam. Dada 
em a nossa |L300 cidade de Lixboa, a dez dias de feuereiro |L301 de miil V c XIIII 
e sobscprito pollo dito Fernam |L302 de Pina em quatorze folhas.

P01 |L1 § Forall dado ao concelho de Sanguinheda

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase pollos ditos contrautos |L4 & aforamentos dos senhorios |L5 
dos ditos lugares serem dados a foro |L6 os casaaes dos ditos lugares a certas |L7 
pessoas & a seus herdeiros & soçesores |L8 pera sempre, conuem a saber: seis 
casaaes em Sanguy- |L9 nheda a foro de nouea, conuem a saber: hum |L10 de todo 
pam, uinho, linho, legumes. |L11 E por cada casal de trigo de medida ue- |L12 lha 
quatro alqueires, e de milho dous |L13 alqueires, e de uinho de foro dous almudes 
& ca- |L14 da casall seu capam per Natal. E cada casal |L15 quatro geiras. E posto 
em cada hum anno & |L16 mais meo carneiro do casal da Mouta os quaees
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|L17 casaaes podem se uemder a lauradores |L18 que lh[e] fizessem o dito foro, 
fazemdo |L19 lho primeiro saber pera os tomarem |L20 pollo preço se quisesem. § 
E do denheiro |L21 por que se uemdesem dariam ao senho- |L22 rio a nouea parte 
como das ditas |L23 nouidades. |L24 E pella dita maneira de fatiota |L25 pera sempre 
foram aforados |L26 per outro aforamento çimquo casaes |L27 na Carapinha que 
he demtro do lemite |L28 & iurdiçam de Sanguinheda per este fo- |L29 ro, conuem 
a saber: de pam & de uinho & de legumes |L30 de noue hum. E por eiradega 
hum alqueire |L31 de trigo & outro de milho de cada hum ca |L32 sall e hum 
alqueire de trigo amasado |L33 & hum frangão de pedida de cada hum ca- |L34 
sal na quimtaam de Liofreu. E de uinho |L35 por eiradega hum almude, e de 
cada hum |L36 casal dous alqueires de trigo & hum ca- |L37 pam em cada hum 
anno. E de cada hum |L38 casal quatro geiras na dita quyntaam |L39 de Liofreu o 
quall aforamento he feito |L40 com as condiçoões do aforamento |L41 sobredito 
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de Sanguinheda. |L42 E porque os ditos aforamentos |L43 estauam trelladados no 
feito |L44 que se trauta na nossa rrollaçam e, pe- |L45 uemtura esqueçeo ho linho 
do oytauo |L46 neste segumdo emprazamento decra- |L47 ramos se no propio se 
achar o dito linho |L48 m oytauo & sempre se pagar delle atee |L49 ora que assy se 
pagara ao diamte com |L50 as outras cousas contheudas nos ditos |L51 comtrautos 
atras. |L52 Os quaaes dereitos & foros man- |L53 damos que assy se paguem intei- 
|L54 ramente como em cada hum delles fica |L55 decrarado com lemitaçam que na 
terra |L56 dos ditos casaaes & em seus limites |L57 se nam leuaram outros ne[n]
huns direitos |L58 nem foros aallem dos contheudos |L59 nos ditos contrautos uista 
a forma

[F. 58r B]

|L60 em que sam feitos sem embargo de agora |L61 outros se leuarem. E decraramos 
ma- |L62 is: que o pam dos foros per alqueires |L63 se paguem polla medida uelha 
segundo |L64 se decrara no dito foral sem embargo |L65 de ne[n]hum costume 
nem posse que em |L66 comtrairo disso possa auer em ne[n]hum |L67 tempo. E 
os capoões se rreceberam co- |L68 mo forem de hum anno sem mais ou- |L69 tra 
cautella.

P04 |L70 E o mordomo ou rremdeiro dos |L71 ditos dereitos sera auisado que |L72 
uaão ou mandem medir & partir com |L73 os lauradores no dia que pera ysso fo- 
|L74 rem requeridos ou athe o outro dia |L75 aaquellas oras, porque nam hymdo 
|L76 a esse tempo os lauradores partiram |L77 suas nouidades com duas testemu- 
|L78 nhas assy os dos oytauos como dos |L79 foros & leixaloam nas eiras & no 
la- |L80 gar sem nehũa outra obrigaçam nem |L81 pena a quall nam sam obrigados 
a le- |L82 uar ao celeiro somente pagarlho nas |L83 eiras como dito he. |L84 Aallem 
dos ditos dereitos que |L85 se ham de pagar de foro per |L86 rrespeito da terra que 
lauram & apro- |L87 ueitam se pagam tambem outros |L88 dereitos que se chamam 
pessoaaes, |L89 conuem a saber.

P05 |L90 § Montados

P06 |L91 E os montados & maninhos |L92 decraramos serem todos |L93 dos 
herdeiros & socessores dos ditos |L94 homze casaaes a que a terra antiga- |L95 
mente primeiro foy aforada. E o con- |L96 celho ussara dos montados com seus 
|L97 uizinhos como lhe aprouuer e assy |L98 dos maninhos, guardamdo nelle |L99 a 
ordenaçam das sesmarias.
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P07 |L100 § Tabaliaaes

P08 |L101 E o tabaliam nam pagua pem- |L102 sam aguora per quita do se- |L103 
nhorio e ficarlhea resguardado le- |L104 uar pemsam se prouar que foy disso

[F. 58v A]

|L105 em pose per sy ou seus anteçesores.

P09 |L106 E decraramos mais que se nom |L107 he de leuar o alqueire de trigo |L108 
de bollo de Monte Mayor pera o partidor, |L109 mas que o comçelho o poera per 
iura- |L110 mento de que o senhorio deua de seer con- |L111 temte ao quall pagaram 
o comcelho se- |L112 gumdo com elle se poder comçertar. E |L113 quando asy o 
nam, derem pagarsea o dito |L114 alqueire ao morador como se agora paga- |L115 
ua ao quall todauia sera dado o dito iuramento. |L116 E as geiras do contrauto 
atrás |L117 daram, dando lhe de comer ho- |L118 nestamente segundo se da a nos 
semelhantes |L119 seruiços commumente na terra ou a oyto |L120 reaaes por geira 
quall amte quiser o senhorio |L121 com limitaçam que as ditas geiras se |L122 
nam requereram nem daram ainda que seiam |L123 rrequeridas nos dias que os 
lauradores ou- |L124 uerem de semear ou debulhar seu pam ou |L125 uindimar. § E 
o gado do uento, e a pena |L126 d’ arma, e a portagem, e a pena do fo- |L127 rall 
he tall como Lousaam. Dada em a |L128 nossa muy nobre cidade de Lixboa, |L129 
a dous dias de nouembro de mill V c XIII |L130 e sobscprito pello dito Fernam de 
Pina |L131 em noue folhas & XI regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa terra & Conselho d’ Aluaro 
|L2 da ordem de Sam Ioham

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pela inquiriçam que |L5 mandamos, particularmente, |L6 fazer 
no dito lugar que nam se leuam |L7 nelle foros nem trebutos reaaes da |L8 terra 
somente pagamsse aa comenda |L9 d’ Oleyros dereitos casaaes & herdades 
|L10 que tem proprios na dita terra os |L11 foros contheudos em seus prazos |L12 
& aforamentos segundo sam decrarados |L13 em suas scprituras como cousas 
proprias da |L14 dita ordem. § E pagam mais ao |L15 mesmo comendador o dizimo 
das |L16 semtenças que se derem a execuçam
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|L17 no dito lugar.

P04 |L18 § Dizima das semtenças

P05 |L19 E nam se leuara dizima polla |L20 dada das ditas semtenças |L21 somente 
da execuçam & de tamta par- |L22 te se leuara a dita dizima de quanta |L23 se fezer 
a execuçam della, posta que |L24 a semtemça de mor conthya seia a quall |L25 
dizima se nam leuara se ia se leuou |L26 pella dada della em outra parte.

P06 |L27 § Sangue

P07 |L28 E o comendador leuara da pe- |L29 na do sangue de sobrolhos |L30 s[o]
mente çemto & quoremta reaaes. |L31 E dos outros sangues & penas |L32 leuara o 
comçelho as armas & |L33 mais duzemtos reaaes com |L34 decraraçam que nam se 
leuaram |L35 se forem pasados tres dias despois |L36 dos arroydos ou maleficios as 
|L37 quaaes se nam leuaram com estas |L38 lymitaçoões, conuem a saber: quamdo 
apunharem |L39 espada ou quallquer outra arma |L40 sem atirar nem os que sem 
prepo- |L41 sito em rreixa noua tomarem paao |L42 ou pedra posto que fezerem 
mall. |L43 E posto que de preposito as tomem |L44 se nam fezerem mal com ellas 
nam |L45 pagaram nem pagara moço de |L46 quimze annos & dhy pera baixo. |L47 
Nem molher da quallquer ydade |L48 nem os que castigando sua molher |L49 & 
filhos & escrauos tirarem sangue. |L50 Nem os que sem arma tirarem san- |L51 gue 
com bofetada ou punhada |L52 nem quem em defemdimento de |L53 seu corpo ou 
apartar & estremar ou- |L54 tros em arroydo tirarem armas, |L55 posta que com 
ellas tirem sangue |L56 nem escrauo de quallquer ydade |L57 que sem ferro tirar 
sangue segum- |L58 do foy determinado per hũa sem- |L59 temça que foy dada per 
o corregedor |L60 da quomarca per comissam d’el-rey |L61 a quall segumdo se 
nella conthem

[F. 59r A]

|L62 se comprira com as decraraçoões |L63 sobreditas das dizimas & sangue |L64 § e 
com as outras seguimtes, conuem a saber que |L65 as camas & tomadias nam tera 
|L66 nem auera porque foram tiradas |L67 no caso d’ apellaçam da dita semtença. 
|L68 § E assy decraramos ho outro ca- |L69 pitollo da dita semtença per que se |L70 
manda dar mordomo ao dito comen- |L71 dador pera rrecadar suas cousas |L72 & 
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cetera. Decraramos que tomara dos |L73 seus caseiros quamdo per giro lhes |L74 
couber seruirem como cada hũa |L75 dos outros do comçelho.

P08 |L76 § Uento

P09 |L77 E o gado do uemto sera do comen- |L78 dador quamdo se perder segun- 
|L79 do nossa hordenaçam com decraraçam |L80 que a pessoa a cuia maão ou 
poder for |L81 ter o dito gado o uenha scpreuer a dez dias |L82 primeiros seguintes 
sob pena de lhe ser de- |L83 mandado de furto.

P10 |L84 § Montados

P11 |L85 E os montados & maninhos sam |L86 ysentamente do conçelho fora das 
terras |L87 foreiras aa ordem & faz delles como qui- |L88 serem como cousa sua 
propria. E pagam a |L89 nos no dito lugar por dirreito rreall so-

P12 |L90 § Tabaliam

|L91 mente a pemsam do tabaliam, conuem a saber: cento |L92 & oyto rreaes. § E 
de todollos outros de- |L93 reitos sam do comendador & do concelho |L94 segundo 
forma da dita semtença & destas de- |L95 crarações atras limitadas nella. |L96 E 
a portagem he, ysso mesmo, da dita or- |L97 dem & comenda que arrecadara na 
forma |L98 da Lousaam. Dada na nosa muy nobre ci- |L99 dade de Lixboa a quatro 
dias d’ agosto de mil |L100 V c XIIII e sobscprito pello dito Fernam |L101 de Pina 
§ em quatorze folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa terra & comçelho d’ A- |L2 zer 
dado per el-rey Dom Afomsso, |L3 comde de Bolonha

P02 |L4 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L5 Mostrase polla dita imquiriçam |L6 seer dada aa dita terra no prin-

[F. 59r B]

|L7 cipio de sua pouoaçam a sete pouoado- |L8 res. E cada hum delles he obrigado 
de
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P04 |L9 § Primeiro foro

|L10 dar por iugada tres quarteiros de pam |L11 tercado, conuem a saber: trigo, 
çemteo, milho, pollos |L12 quaaes quarteiros se a de pagar ago- |L13 ra desta 
medida corremte quatro al- |L14 queires por cada hum, leuamdo os |L15 quarteiros 
do dito aforamento em |L16 dezaseis alqueires de Fol- |L17 gosinho dos quaaes 
fazem quatro |L18 hum desta medida. E sam per todos |L19 doze alqueires destes 
nouos ao |L20 dito respeito. |L21 E cada hum destes sete casaaes |L22 antigos ha 
de pagar por fo- |L23 gaça hum alqueire de trigo desta me- |L24 dida pollo dito 
respeito polla teiga |L25 da medida antiga que no dito forall |L26 se mandou pagar.

P05 |L27 § Capam

P06 |L28 E cada hum dos sete casaaes hum |L29 capam por anno. E assy cada |L30 
hum delles hum molho de linho de tres |L31 feueras em comprido, semdo de tres 
|L32 maneiras gramde & pequena & meaam. |L33 E o atilho com que se atar o dito 
molho |L34 ha de seer tam gramde como forem as |L35 tres feueras de comprido 
atadas se- |L36 gumdo se sempre fez na dita terra.

P07 |L37 § Gorazil

P08 |L38 E dara mais cada hum dos sobre- |L39 ditos sete casaaes se matar |L40 
porco hum gorazill segumdo ieralmente |L41 se leua na terra dos semelhantes 
foros |L42 & assy o pagaram do porco como da |L43 porca. E se cada hum dos 
sobreditos |L44 uemder porco dara por elle seis de- |L45 nheiros que sam hum 
rreall desta moe- |L46 da corremte. E paga mais cada hum |L47 dos ditos casaaes a 
oytaua parte |L48 do uinho aa bica.

P09 |L49 § Colheita

P10 |L50 E pagam mais de colheita por |L51 dia de Sancta Cruz de mayo |L52 çemto 
& sassemta & oito reaaes |L53 & oito pretos segumdo lhe couberam

[F. 59v A]

|L54 per rrepartiçam com os lugares de La- |L55 gos & Bobaella & outros 
comarcaãos |L56 contheudos no dito foral.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 289

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P11 |L57 § Casal hermo

P12 |L58 E porquamto na dita imquiriçam |L59 faz mençam que auia hy ia |L60 ao 
tempo que se ella tirou hum destes |L61 casaaes hermos. E assy foy mandado |L62 
que se algum casall se despouoase & ficase |L63 em rreguemgo portamto por hũa 
|L64 ou por outra cabeça & respeito se pa- |L65 gam mais na dita terra de certas 
|L66 herdades & terras certas aues & |L67 foros segumdo se comthem nos tom- |L68 
boas dos ditos dereitos e assy nas |L69 scprituras particulares que as ditas |L70 
pessoas de cada huns delles tem.

P13 |L71 § Em Ueia

P14 |L72 E pagam, ysso mesmo, pella terra |L73 que chamam em Ueia ho oyta- |L74 
uo do pam, uinho & linho & cimquo ca- |L75 poões & cimquo alqueires de trigo 
|L76 desta medida corremte as quaaes cou- |L77 sas & terras estam demarcadas per 
|L78 deuissoões, amtigamente, feitas.

P15 |L79 § Ual de Porcas

P16 |L80 E pagase o dito oytauo de Ual |L81 de Porcas & dous capoões & |L82 dous 
alqueires de trigo per esta me- |L83 dida corremte. § E do espadaual se |L84 paga 
de sete hum de pam, uinho & linho |L85 & quatro capooes & quatro alqueires |L86 
de trigo desta medida que se montam |L87 nas quatros teigas amtigas do di- |L88 
to foral. § E as terras & cousas |L89 que açima sam decraradas que pa- |L90 gam a 
oytaua do pam, uinho, linho |L91 emtendam se nam pagarem o dito oy- |L92 tauo 
de ne[n]hũa outra cousa nem ou- |L93 tro foro saluo o sobredito.

P17 |L94 § Lamprea

P18 |L95 E a lamprea & as outras ou- |L96 tras cousas contheudas |L97 na dita 
imquiriçam nem se pagaram |L98 mais em ne[n]hum tempo em comto das |L99 
quaaes se pagaram as sobreditas |L100 que nam estauam no dito foral.

[F. 59v B]

P19 |L101 E quallquer pessoa da dita |L102 terra podera uemder liure- |L103 mente as 
propiedades que teuerem |L104 na dita terra comtanto que do preço |L105 porque as 
uemderem paguem somente |L106 a quoremtena ao senhorio & nam o |L107 dizimo 
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como se ora fazia co- |L108 mo pollo dito forall nam foy espeçi- |L109 ficado o 
comtrairo.

P20 |L110 § Forcas

P21 |L111 E das forcas se leuaram cento |L112 & oyto rreaaes com esta decrara- |L113 
çam, conuem a saber: a dita pena se nam leuara senam despois |L114 que a força 
for iulgada iudiçialmente po- |L115 llo iuiz competente & o meirinho per ssy |L116 
for meter em posse o forçado & doutra |L117 maneira nam & isto aa custa do 
comde- |L118 nado.

P22 |L119 § Dizima das semtenças

P23 |L120 A dizima das semtenças se nam |L121 leuara na dita terra agora nem |L122 
em ne[n]hum tempo assy a dizima das da- |L123 das das ditas semtenças como 
das |L124 execuçoões dellas porquamto assy |L125 foy ieralmente iulgado per nos 
em rro- |L126 llaçam uisto como no dito lugar nam |L127 foy imposto per foral nem 
auia me- |L128 moria de tall posse porem, de se deuesse |L129 de leuar ne[n]hũa 
das ditas dizimas.

P24 |L130 § Montados

P25 |L131 Nom ha montados na dita terra |L132 nem auera ao diamte porquanto |L133 
huns comçelhos com outros estam em |L134 uizinhamça com seus uizinhos & co- 
|L135 marcaãos & ussam de suas posturas |L136 segumdo lhe comprir.

P26 |L137 § Maninhos

P27 |L138 E os maninhos sam todos dos |L139 ditos casaaes & moradores |L140 delles 
terra foy aforada pollo |L141 dito foro sem mais se lhe poder acreçen- |L142 tar per 
ne[n]hũa guissa outro ne[n]hum tre- |L143 buto nem foro.

P28 |L144 § Gado do uento

P29 |L145 E o gado do uemto sera do senhorio |L146 dos outros dereitos com tall |L147 
decraraçam que a pessoa a cuia maão |L148 ou poder for teer ho uenha scpreuer
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|L149 atee dez dias primeiros seguimtes so[b] |L150 pena de lhe ser mandado de 
furto. |L151 O tabaliam que hy?sue? paga de |L152 pensam em sea quatroçentos 
& |L153 oytenta reaaes. |L154 E seram deligemtes & auisa- |L155 dos os mordomos 
& seus ren- |L156 deiros que uaao partir com as partes |L157 as racoões a que sam 
obrigados no dia que |L158 pera usso forem requeridos ou atee o outro |L159 dia 
aquellas ora por que nam hindo |L160 as partes partiram suas nouidades |L161 com 
duas testemunhas & leixaram a- |L162 a rreçam do senhorio no lagar & na eira |L163 
& tendal sem serem mais obrigados nem emco- |L164 rreram por usso em algũa 
pena. |L165 E por conseguinte seiam auisados que rre- |L166 çebam o pam atee 
Natal de cada |L167 hum anno porque nam o rreçebendo as par- |L168 tes pasado 
o dito tempo nam seram mais |L169 obrigados de lho darem se nam quiserem 
& |L170 pagaloam a dirreito assy como uallia ao tempo |L171 que o rrequereram 
& testemunharam que lho |L172 rrecebesem & nam lho rreceberam quall mais 
|L173 ante quiserem os foreiros. E a pena d’ arma |L174 e a portagem e a pena do 
foral he tal como |L175 Lousaam. Dada na nosa cidade de Lixboa |L176 a X dias de 
feuereiro de mill V c XIIII e sobscprito |L177 pello dito Fernam de Pina em XII 
fo- |L178 lhas como esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conde de |L2 Pouolide per el-rey 
Dom Afonso, comde de Bolonha�

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera. |L4 E posto que pellas ditas inquirições 
se |L5 mostre na dita terra & concelho |L6 de Pauolide auer muitas terras foreiras 
|L7 & outras particulares foros & tributos rreaes |L8 porem, ho usso entrepetou 
pagaremse nelle outros |L9 dereitos saluo os seguimtes, conuem a saber: sam |L10 
na dita terra sete casaaes amtigamen- |L11 te foreiros. E paga cada hum delles os 
|L12 foros seguimtes, conuem a saber: o casal das Rrans |L13 paga em cada hum 
anno oytemta & |L14 çimquo alqueires de pam & o quarto

[F. 60r B]

|L15 do uinho & do linho & quatro capoões & |L16 duas marraans & hũa espadoa. 
E ou- |L17 tro casall em Uillar Seco que lhe rremde |L18 nouemta alqueires de 
pam & duas |L19 marraans & quatro capoões, e tres |L20 cassaaes em Pouollide 
que rrendem |L21 em cada hum anno cemto & quoremta |L22 alqueires de pam & 
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o quarto do uinho |L23 & do linho & tres marraans & seis ca- |L24 poões & tres 
espadoas. E outros |L25 dous casaaes em Nesperido que pa- |L26 gam em cada 
hum anno oytemta & |L27 sete alqueires de pam & tres ma- |L28 rraans & duas 
espadoas & seis capoões |L29 & hum carneiro & hum cabrito & quarto |L30 do 
uinho & do linho & certas geiras. |L31 § E pagase mais na dita terra pe- |L32 llas 
pesoas abaixo decraradas em |L33 cada hum anno o pam & denheiro abai- |L34 xo 
comtheudo, conuem a saber: Ioham da Fonte tres |L35 alqueires de çemteo & hum 
de trigo |L36 & quatro de milho. § Item Afomsso |L37 da Lapa de çemteo cimquo 
alqueires |L38 & quarta & de trigo hum alqueire & |L39 quarta & de milho hum 
alqueire. |L40 § Item Afomss[o] Eanes, mordomo, de centeo |L41 seis alqueires 
& meo e de trigo alqueire |L42 & meo e de milho oyto alqueires. |L43 § Item os 
herdeiros de Martim Do- |L44 mynguez de çemteo dous alqueires |L45 & meo e 
de trigo meo alqueire & de |L46 milho tres alqueires. § Item |L47 Pedr[o] Eanes 
do Couçinheiro de centeo |L48 dous alqueires & meo e de trigo |L49 meo alqueire 
& de milho tres alqueires. |L50 § Item Aluar[o] Eanes & Afomsso Mar- |L51 tiniiz 
de Uiseu de çemteo tres alqueires |L52 & meo e de trigo meo alqueire & de |L53 
milho quatro alqueires. § E Gom- |L54 çallo Domynguez, çapateiro, de çenteo |L55 
tres quartas & de trigo hũa quarta. |L56 § Item o casall do Chamicall de çenteo 
|L57 seis alqueires & de trigo hũa quarta

[F. 60v A]

|L58 & de milho dous alqueires. § Item |L59 Gomçallo Abade de çemteo hum 
alqueire |L60 & de trigo meo alqueire & de milho |L61 dous alqueires. § Item o 
casal de |L62 Maria Temrreira hum alqueire de çenteo. |L63 § Item os herdeiros de 
Gomçall[o] Eanes |L64 de pam meado uimte & quatro alqueires. |L65 § Item os 
herdeiros de Gomçallo A- |L66 bade de pam meado tres alqueires. |L67 § Item o 
Gardiam de çemteo quatro |L68 alqueires. § Item os beens de Martym |L69 Anes 
quatro alqueires. § Item os |L70 herdeiros d’ Esteu[am] Eanes homze alqueires. 
|L71 § Item o casal do Ruiuo quimze |L72 alqueires de pam meado. § Item |L73 os 
beens do çapateiro noue alquei- |L74 res. § Item Afomsso da Lapa no- |L75 ue 
alqueires. § Item Gomçallo Do- |L76 minguez dous alqueires. § Item |L77 mais a 
igreia do dito comçelho hom- |L78 ze quarteiros & dous alqueires & |L79 meo. § 
Item os moradores de Nes- |L80 pereira pagam uimte teigas & quatro |L81 rreaaes 
de cada teiga que sam oytenta |L82 alqueires & oytemta reaaes em |L83 denheiro. 
E os mais denheiros que |L84 faleçem pera soprimento dos dito[s] |L85 seisçemtos 
reaaes pagam os |L86 moradores do dito comçelho pera |L87 rrepartiçam que, 
amtigamente, per |L88 elles he feita. |L89 E porquamto no foral antigo |L90 da terra 
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nom foy decrarado |L91 per que medida os foros do dito pam |L92 se ouuesem de 
pagar o custume em- |L93 trepetou fazerem dous alqueires |L94 dos sobreditos hum 
alqueire desta |L95 medida corremte. E por mais cra- |L96 reza foy comcordado 
pollo senhorio |L97 dos ditos dereitos com os mora- |L98 dores da dita terra que 
pubrica- |L99 mente façam estiba & marca da |L100 dita medida antiga de que 
aimda

[F. 60v B]

|L101 ha a propia a esta d’ agora & segumdo |L102 uerdadeira iustificaçom se achar 
assy |L103 se faça a medida d’ aguora & seia |L104 em pedra & outras de cobre 
ou de fe- |L105 rro marcadas pera estar hũa n’ arca |L106 do concelho & outra na 
maão do senhorio |L107 segumdo a quall medida da terra ao |L108 diamte pagaram 
despois de iustifi- |L109 cada com a uelha como dito he. |L110 E os foros sobreditos 
leuaram |L111 os ditos foreiros ao celeiro |L112 do senhorio desde Santa Maria de 
setem- |L113 bro atee Natall. E nam os leuamdo |L114 ao dito tempo pagallos ham 
aa mayor |L115 uallia segumdo nossas determina- |L116 çoões em taaes casos & 
nam as |L117 rreçebemdo aos foreiros neste tempo |L118 & leuamdo as ao çeleiro 
nam se- |L119 ram mais obrigados de as la mais |L120 leuarem se nam quiserem & 
pagalas- |L121 ham a denheiro a como ualiam ao |L122 tempo que as leuauam & 
nam lhas |L123 quiseram rreceber sem mais outra |L124 penna nem obrigaçam. |L125 
E os moradores da dita terra |L126 pagaram os foros acima |L127 scpritos per suas 
rrepartiçoões & a- |L128 uoemgas segumdo antigamente |L129 fezeram sem outra 
emnouaçam com |L130 declaraçam que se algũa pessoa fo- |L131 reira & obrigada 
no dito foro qui- |L132 ser uemder algum de fora do comçe- |L133 lho por homde a 
paga do dito foro |L134 fosse trabalhosa ou douidosa pera |L135 os outros herdeiros 
na dita paga |L136 em tal caso as partes a que tocar |L137 requereram aas iustiças 
da terra |L138 que lha façam dar tamto, portamto |L139 por que nossos dereitos nam 
re- |L140 çebam nisso quebra nem as par- |L141 tes opresam. E pagase mais pella 
|L142 dita terra do cauallo de mayo çemto |L143 & oytemta reaaes. E pollo soldo

[F. 61r A]

|L144 que se mandou pagar pollo alqueire de |L145 mediçam homze ceptis segumdo 
sempre |L146 pagaram porquamto pella semtenca |L147 determinada amtre o 
senhorio & o com- |L148 çelho foy determinado que os dereitos |L149 reaaes se 
pagassem segumdo o comçe- |L150 lho comfessou & estauam em costume |L151 
& a nos assy o aprouamos per este no- |L152 sso forall pera sempre sem nisso 
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se fazer |L153 outra mudança nem emnouaçam. E pagara |L154 cada humdos dous 
tabaliães ao senhorio cim- |L155 qoemta & tres reaaes.

P03 |L156 § Uemto

P04 |L157 E o gado fo uento he do senhorio dos |L158 outros direitos com decraraçam 
que a pe- |L159 soa cuio poder for teer ho uenha scpreuer |L160 a X dias primeiros 
seguintes de lhe |L161 seer demandado de furto. § E a pena d’ ar- |L162 ma § e a 
pena do foral he tall como |L163 Lousaam. Dada em a nosa muy nobre & |L164 
sempre leal cidade de Lixboa a XVII dias d’ abril |L165 de mill V c § e sobscprito 
pello Fer- |L166 nam de Pina § em VI folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao concelho de Matança |L2 per 
el-rey Dom Afomso, comde de Bolonha

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera. |L4 Acerca dos dereitos reaaes |L5 deles 
achamos per foral |L6 d’el-rey Dom Afomsso, comde de Bolo- |L7 nha, que 
deuemos d’ auer em cada |L8 hum anno aas terças delle quimhentos |L9 & quoremta 
reaaes por trezemtos |L10 soldos que pello dito rey lhe foram |L11 arremdados & 
aforados os dereitos |L12 reaaes que nos & a coroa rreall hy po- |L13 diamos teer 
os quaaes quinhemtos |L14 & quoremta rreaaes o dito comçelho |L15 amtre sy 
lamça per fimta em cada |L16 hum anno per todollos beens & morado- |L17 res do 
dito comçelho sem se escusar |L18 nenhuns. E o dito comçelho nem leua- |L19 ra 
per ysso nem rrecadara [ne]nhuns direitos |L20 reaaes uisto a desposiçam do dito 
lugar & por- |L21 tanto nunca hy em algum tempo se atee quy |L22 recadaram. E 
portanto mandamos que se

[F. 61r B]

|L23 nom rrecadem somente o dito comçelho |L24 pagara pera sempre os ditos V c 
qorenta |L25 reaaes & mais nam na maneira sobrredita. E a |L26 pena d’ arma e a 
pena do foral como Lou- |L27 saam dada em a nosa cidade de Lixboa a XVII |L28 
de iulho de miil V c XIIII e sobscprito pello |L29 dito Fernam de Pina em duas 
folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Carapito

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Mostrase que foy feita compo- |L5 siçam amtiga amtre o senho- |L6 rio 
& o pouo que o dito comçelho auia |L7 de pagar por todollos dereitos rreaes |L8 
como patrimoniaes que a coroa re- |L9 al hy auya nouecentos rreaaes em |L10 cada 
hum anno per dia de Natal per |L11 o procurador do comçelho que os ha |L12 de 
tirar per fimta que sera posta no- |L13 uamente a todollos beens do dito |L14 lugar 
sem embargo da outra taixa |L15 ou fimta que damtes seia feita.

P04 |L16 § Gado do uento

P05 |L17 E o dito comçelho recadara |L18 & auera pera sy estes direitos, |L19 
conuem a saber: o gado do uemto quamdo se per- |L20 der segumdo hordenaçam 
com de- |L21 craraçam que a pessoa a cuio poder |L22 for teer o dito gado o 
uenha escpre- |L23 uer a dez dias primeiros seguimtes |L24 so[b] pena de lhe seer 
demandado de |L25 furto.

P06 |L26 § Montados

P07 |L27 E os montados dos que uie- |L28 rem pastar sem liçemça ou |L29 auemça 
leuaram da cabeça |L30 dez rreaaes & da outra hum rreall.

P08 |L31 § Maninhos

P09 |L32 § E os maninhos sam do dito |L33 conçelho ysso mesmo daquilo per |L34 
suas auenças & conçertos.

P10 |L35 § Dizima das sentenças

P11 |L36 E a dizima & direito da execuçam das |L37 sentenças arrecadaram ysso 
mesmo |L38 por seus offiçiaaees per aquelles preços |L39 & maneira que atee ora 
fezeram e nam le- |L40 uaram portageens uisto como nunca |L41 se hy leuaram. E 
a pena d’ arma e a
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[F. 61v A]

|L42 pena do forall he tal como Lousaam. |L43 Dada na nossa muy & sempre |L44 
leal çidade de Lixboa a X dias de mayo |L45 de mill V c XIII e sobsprito pello 
dito Fer- |L46 nam de Pina em tres folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao conde d’ Algodres |L2 dado per 
el-rey Dom Dinis

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera. |L4 Auemos d’ auer pollo dito com- |L5 çelho & 
moradores delle hom- |L6 ze mill & noueçemtos & uimte rreaaes |L7 per todollos 
dereitos reaaes que |L8 nos & a coroa do rregno hy auemos |L9 d’ auer, conuem 
a saber: por çem maraui[di]s d’ ouro de |L10 çimquoemta soldos ho marauidi 
po- |L11 llos dereitos rreaaes & remdas do |L12 dito lugar e por oytemta & hũa 
li- |L13 ura çimquo soldos que se pagaram |L14 polla sua colheita os quaaes pa- |L15 
garam aas terças de anno, conuem a saber: por pri- |L16 meiro dia de feuereiro a 
primeira e as |L17 outras pollos primeiros dias de iu- |L18 nho & oytubro. E auera 
o dito comçe- |L19 lho pera sy os dereitos seguintes: § o gado |L20 do uento, § e a 
pena d’ arma, e a pena do |L21 foral he tal como Lousaam. § O monta- |L22 do he, 
ysso mesmo, do dito concelho |L23 e assy os manynhos se os hy ouuer.

P03 |L24 § Montados

P04 |L25 E leuara a dizima das sentenças segundo

P05 |L26 § Dizima das semtemças

|L27 atee gora leuaram se ia sempre |L28 leuou pella dada della em outra parte. 
|L29 § E quando os ditos dereitos nom che- |L30 gam aa paga do dito comçelho le- 
|L31 uarsea finta pellos beens que cada hum |L32 teuer. Dada na nossa muy nobre 
|L33 & sempre leall cidade de Lixboa, |L34 [aos] uinte dias de mayo de mill V c 
|L35 XIIII e sobscprito pello dito Fer- |L36 nam de Pina em tres folhas como esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conçelho de Pena Uerde 
|L2 dado per el-rey Dom Sancho, o primeiro

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera. |L4 Achamos per foral d’el-rey Dom |L5 
Samcho, o primeiro, que auemos

[F. 61v B]

|L6 d’ auer do dito comçelho em cada hum |L7 anno noue mill & trezentos reaaes 
|L8 aas terças do anno por todallas rrem- |L9 das & dereitos reaaes & colheita que 
|L10 auiamos d’ auer no dito lugar & seu |L11 termo, conuem a saber: por sasemta 
marauidiis |L12 pollos dereitos reaaes e quoren- |L13 ta & tres & terço polla colheita 
do |L14 dito lugar os quaaes marauidiis |L15 se decrarauam na dita carta d’el-rey 
|L16 Dom Samcho serem marauitiis d’ ou- |L17 ro que eram de cimquoemta soldos 
|L18 cada marauidi. E per esse rrespeito de |L19 nouenta reaaes hum delles desta 
|L20 moeda corremte de seis çeptis o rre- |L21 all. E o dito comçelho rrecadara pe- 
|L22 ra sy & auera os dereitos seguyntes, |L23 conuem a saber: os montados aquillo 
que se con- |L24 certarem com as partes per auem- |L25 ça. E os que emtrarem 
sem a dita |L26 auemça ou licemça pagaram por |L27 cabeça de gado mayor dez 
rreaaes. |L28 E do menor hum rreall depois que o |L29 gado amdar todo demtro do 
seu |L30 termo & ho malham descuberto.

P03 |L31 § Maninhos

P04 |L32 E os maninhos sam, ysso mes- |L33 mo, do dito comçelho & leuam |L34 
delles aquillo em que se comçertam |L35 com as pessoas a quem os dam. |L36 E 
se as ditas remdas nam |L37 chegam aa dita soma lam- |L38 caram fimta amtre sy 
per todo- |L39 llos beens & pessoas sem se escusar |L40 [ne]nhũa por priuillegio 
nem y semtemça |L41 que tenha a quall fimta lançaram |L42 agora, nouamente, per 
pesoas es- |L43 colhidas per todo o concelho. E assy |L44 a faram de sete em sete 
annos. § E man- |L45 damos ao corregedor da comarca que |L46 entenda nysso se 
algũas partes se agraua- |L47 rem da dita taixa. § E a pena d’ arma, |L48 § e o gado 
do uemto, § e a pe- |L49 na do forall he tall como Lousaam. |L50 Dada na nossa 
muy nobre &

[F. 62r A]

|L51 sempre leall çidade de Lixboa, a |L52 dezasete dias di mes de iulho, era |L53 de 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira298

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

mill & quinhentos & quatorze |L54 § e sobscprito pello dito Fernam de |L55 Pina 
§ em tres folhas & mea como esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dada aa uilla & lugar |L2 de Ualdigem 
dado per el-rey Dom |L3 Afomsso Amrryquez

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 § o primeiro

P04 |L6 Foro da terra

P05 |L7 Posto que pollo dito foral fo- |L8 sse aforada a dita terra & da- |L9 da a 
trimta casaaes despo- |L10 is per demanda que ouue amtre a co- |L11 roa rreall & 
o dito comçelho foy deter- |L12 mynado auer hy trimta & tres & hum |L13 delles 
se comsume sem pagar foro |L14 no iuiz de cada hum anno pollo cuida- |L15 da 
& trabalho que tem ho anno de seu |L16 iulgado recadar os foros dos ditos |L17 
casaaes & os emtregar ao senhorio |L18 delles que agora he o moesteiro da Ba- 
|L19 talha & ficam somente trimta & dous.

P06 |L20 E pagarsea por cada hum dos |L21 ditos trimta & dous casaaes |L22 em 
cada hum anno assy pollos posuy- |L23 dores de demtro como pollos de fo- |L24 
ra oyto alqueires per esta medida d’ a- |L25 gora de pam quartado, conuem a 
saber: trigo, çeua- |L26 da, çemteo, milho. |L27 E pagarsea mais per cada hum 
|L28 dos ditos casaaes per esta |L29 medida d’ agora seis almudes & meo & |L30 
tres canadas & mea & meo quartilho |L31 de uinho. E pagam mais ao tempo |L32 
da emtrega de cada hũa quarta |L33 de uinho em que se montam dezano- |L34 ue 
quartilhos da dita medida.

P07 |L35 Gorazill

P08 |L36 E pagam mais todollos her- |L37 deiros & posuydores do com- |L38 çelho 
pollo gorazill que se auia de pa- |L39 gar de cada casal. E pollo linho & po- |L40 
llas outras cousas comtheudas |L41 no dito foral dous mill & seiscentos |L42 reaaes 
per dia de Sant[o] Esteuam de
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|L43 cada hum anno.

P09 |L44 § Montados

P10 |L45 E tem mais o dito moesteiro no |L46 dito comçelho como cousa da |L47 
coroa reall dous moynhos que lhe |L48 pagam cad’ ano uimte & seis alqueires |L49 
de trigo. |L50 E decraramos mais açerqua do pagamento dos ditos |L51 casaaes que 
hum meo casal delles |L52 ficou anexo a hũa quintaam propia |L53 nossa na dita 
terra da quall quyntaam |L54 com o dito meo casal nella emcorpo- |L55 rado se 
paga a nos de foro cada anno |L56 mill reaaes & hum par de galinhas |L57 & ainda 
agora emprazadas em uidas.

P11 |L58 § Tabaliam

P12 |L59 Sam dous tabaliaaes no di- |L60 to comçelho & paga cada hum |L61 de 
pemsam cada ano ao moesteiro no- |L62 uemta reaaes.

P13 |L63 § Gado do uento

P14 |L64 O gado do uemto quamdo se |L65 perder sera do dito moesteiro |L66 com 
decraraçam que a pessoa|L67 a cuia maão for ter o uenha scpreuer |L68 atee dez 
dias primeiros seguimtes |L69 so[b] pena de lhe ser demandado de furto.

P15 |L70 § Forças

P16 |L71 E as forças que se fezerem |L72 demtro no dito rreguemgo |L73 pagarseam 
os emcoutos |L74 ao moesteiro. E mais o dereito das |L75 forcas segumdo nossas 
hordenações |L76 pollos mesmos forçadores § ao |L77 mesmo moesteiro.

P17 |L78 § Açougaiem

P18 |L79 E pagase mais d’ acougaiem |L80 de cada boy ou uaca que se ta- |L81 lha 
no dito lugar çimquo a- |L82 rrateeis e do gado meudo nom se |L83 paga nada.

P19 |L84 § Maninhos
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P20 |L85 § Montados

P21 |L86 Nom ha hy montados nem |L87 maninhos na dita terra por |L88 que tudo 
he comcelho pollos fo- |L89 ros sobreditos.

P22 |L90 § Açudada

P23 |L91 Item o dito comçelho tem |L92 no rryo do Douro a metade |L93 de hũa 
açudada em que ha

[F. 62v A]

|L94 çimquo nynhos de canaaes que |L95 partem com a comenda de poyares |L96 
cuia he a outra metade os quaes |L97 canaaes deu o dito comçelho em pra- |L98 zo 
de tres uidas ao iffamte, meu se- |L99 nhor & padre, que Deus aia domde Gom- 
|L100 callo Cardoso que agora pesue he |L101 a derradeira pessoa que as pessue em 
|L102 nosso nome. E foy comçerto do di- |L103 to prazo que se nom pagasse por |L104 
elle foro por seer por ysso o dito con- |L105 çelho releuado de leuar os sobredi- 
|L106 tos dereitos a Lamego homde era |L107 obrigado de os leuar. E o comçelho 
|L108 leua em cada somana nos ditos ca- |L109 naaes noyte & dia em todo anno. 
|L110 § E o comçelho os correge aa sua |L111 custa e nos somos obrigados a dar |L112 
rredes & barco & caneiro & de armar |L113 a noyte do concelho & o conçelho ha 
de dar |L114 por ysso dous reaaes de pam & meea ca- |L115 nada de uinho por lhe 
assy mandar- |L116 mos armar a sua noyte & dia quall |L117 se começa quinta-feira 
de cada hũa so- |L118 mana polla menhaam & acabase sesta-

P24 |L119 § Portagem

|L120 -feira aquellas oras. § E a portagem |L121 da compra & uemda do dito lugar he 
|L122 dos mordomos que se poem cad’ ano no |L123 dito pera penhorar & arrecadar 
& fazer |L124 encher as somas & contias deste |L125 forall os quaees pagaram por 
ysso |L126 no dito moesteiro por trebuto rreall cada |L127 anno nouenta reaaes a 
quall portagem |L128 se arrecadaua na maneira seguinte. |L129 E a pena d’ arma, e 
a portagem, |L130 § e a pena do forall he tal como |L131 Lamego. Dada em a nossa 
muy no- |L132 bre & sempre leal cidade de Lixboa, a- |L133 os dez dias do mes de 
feuereiro de mill V c |L134 XIIII § e sobscprito pollo dito Fer- |L135 nam de Pina § 
em XI folhas como esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao lugar & conce- |L2 lho de 
Mouraz

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

[F. 62v B]

P03 |L4 § Partilha dos lugares

P04 |L5 Posto que no dito lugar |L6 nom ouuese memoria de |L7 forall nem doutra 
autem- |L8 tica scpritura per que os dereitos |L9 rreaaes do dito lugar se ouuessem 
|L10 de pagar. Porem, polla imquiriçam |L11 particular que no dito comçelho |L12 
mandamos fazer se mostra & pro- |L13 ua o dito lugar seer camara do |L14 bispado 
de Uiseu a quem pagam |L15 estes foros, conuem a saber: no lugar do Cousso |L16 
lhe pagam de pam & linho de sete |L17 hum & do uinho de noue hum & mais |L18 
lhe paga guorazil quem mata |L19 porco o quall sera segumdo a ussan- |L20 ça & 
custume geral da terra. |L21 § E nos lugares de Carualhal & Mou- |L22 raz pagam 
do pam de seis hum & |L23 assy do linho & de uinho de sete hum. |L24 § E paga 
mais cada casal emca- |L25 beçado d’ eiradega çimquo alquei- |L26 res polla uelha 
da medida coim- |L27 braam que fazem per esta noua tres |L28 alqueires & tres 
quartas.

P05 |L29 § Forros das aues

P06 |L30 § Pagam mais os foreiros des- |L31 ta terra capoões & galinhas co- |L32 
mo particularmente cada huns |L33 tem em seus aforamentos segundo |L34 os 
quaaes ao diamte pagaram |L35 sem ne[n]hũa emnouaçam. § E os |L36 sobreditos 
de Carualhal & de Mou- |L37 raz trazem as herdades da Rrybei- |L38 ra de Ryo 
Dinha de que pagauam |L39 ho oytauo do que nellas lauram, |L40 conuem a saber: 
das herdades do Pego & da Fra- |L41 goa. § E cada huns dos ditos |L42 foreiros 
quamdo uemderem toda |L43 sua fazemda pagaram a uemda- |L44 gem de sete ou 
oyto hum segumdo |L45 pagar o foro a terra uemdida a |L46 quall uemderam com 
seu foro sem |L47 outro requirimento, pagando o

P07 |L48 § Terradego

|L49 dito terradego & senam uemderem |L50 toda, nam pagaram.
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[F. 63r A]

P08 |L51 § Montados

P09 |L52 Nam ha hy montados porque |L53 estam huns comçelhos com os |L54 
outros guouernados per suas pos- |L55 turas & assy se fara ao diante. |L56 § Os 
maninhos sam do comçelho por- |L57 que toda a terra he sua com o dito |L58 foro. 
E o comçelho os dara a seus |L59 uizinhos com o foro da terra a quem

P10 |L60 § Pensam do tabaliam

|L61 quiserem. § Ho tabaliam nam |L62 paga pemsam. |L63 E pagaram mais todollos 
|L64 moradores do dito comçelho

P11 |L65 § Gentar ao bispo

|L66 de gentar ao bispo em cada hum anno |L67 se hy for em pessoa & descaualgar 
|L68 & doutra maneira nam, conuem a saber: trimta al- |L69 queires de çeuada & 
çinquo arrouas de uaca |L70 & III c paães de meyo rreall do preco que |L71 ualler 
& cinquo almudes de uinho & oyto |L72 galinhas & quatro cabritos.

P12 |L73 § Partir do pam

P13 |L74 E seram auisados os moradores ou |L75 rendeiros da dita terra de hirem 
|L76 partir com as partes no dia que pera |L77 ysso forem rrequeridos ou ao outro 
|L78 dia aaquellas oras, porque nam hyndo |L79 a esse tempo, as partes partirams 
suas no- |L80 uidades com duas testemunhas & leixaram |L81 a parte do senhorio 
na eira & no lagar |L82 & no tendall sem outro mais reque- |L83 rimento nem 
emcorreram por ysso em ne- |L84 [n]hũa pena. § E o gado do uento § e a |L85 pena 
d’ arma § e a portagem he tal co- |L86 mo Lamego. Dada em a nosa muy nobre 
|L87 & sempre leal cidade de Lixboa a XXVIII dias |L88 de iunho de mill V c XIIII 
§ e sobscpri- |L89 to pel dito Fernam de Pina § em |L90 treze folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa terra & conçelho de Gardam 
|L2 per el-rey Dom Sancho, o primeiro

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 303

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P03 |L4 § Foros da terra

P04 |L5 Mostrase pollo dito foral |L6 mandarse pagar na dita |L7 terra certos 
dereitos aalem |L8 dos quaaes segumdo a imquiriçam

[F. 63r B]

|L9 que mandamos tirar se pagam ou- |L10 tros. E per esse rrespeito, alguns |L11 dos 
decrarados no dio foral se nam |L12 pagam. E portamto os dereitos & |L13 foros 
que aquy neste nouo forall |L14 mandamos pagar esses somente |L15 se pagaram & 
outros nam, posto |L16 que no dito foral fossem postos |L17 ou decrarados outros 
pollo dito rres- |L18 peito.

P05 |L19 § Oytauo

P06 |L20 Primeiramente, se pagara no |L21 dito lugar nas terras a |L22 nos foreiras 
de todo trigo, çeuada, |L23 çemteo, milho, paimço, auea que |L24 se nellas colher 
e assy do uinho |L25 linho ho oytauo. E dos legumes |L26 nem azeite nem fruitas 
nem de |L27 ne[n]hũa cousa que se na dita terra |L28 colher nam pagaram o dito 
oytauo |L29 nem outro ne[n]hum trebuto nem foro |L30 segumdo no dito foral logo 
foy de- |L31 crarado. E o mordomo ou rremdeiro |L32 sera obrigado & auisado de 
hir par- |L33 tir com os lauradores no dia que |L34 pera ysso forem rrequeridos ou 
a- |L35 tee ho outro dia aaquellas oras |L36 porque nam hymdo as partes par- |L37 
tiram as ditas rreçoões com duas |L38 testemunhas & leixaram a rreçam |L39 na 
eira & no lagar & no temdal sem |L40 serem mais obrigados a outra delligen- |L41 
cia nem emcoreram por ysso em algũa |L42 penna.

P07 |L43 E sam nesta terra quoremta |L44 & dous casaaes antigos po- |L45 llos 
quaaes sam repartidos os foros |L46 seguintes, conuem a saber: mandousse 
pollo dito |L47 forall pagar de cada huum dos ditos |L48 casaaes inteiros huum 
sesteiro antre |L49 pam segumdo & uynho pollo qual |L50 o costume de semre se 
emtrepetou de |L51 se pagarem quatro alqueires de çenteo |L52 & quatro alqueires 
de uynho, conuem a saber: dous

[F. 63v A]

|L53 almudes. E o cemteo he polla medida |L54 uelha que foy a de Samtarem de 
que fazem |L55 quatro alqueires tres alqueires des- |L56 ta medida quorrente. E 
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os quatro |L57 alqueires de uinho se pagaram per |L58 medida que çimquo delles 
façam |L59 quatro desta medida quorremte do |L60 uinho. E decrarouse no dito 
foral que |L61 quem nam teuesse uinho pera a dita |L62 paga a podesse fazer & 
acabar de quall- |L63 quer pam segundo, conuem a saber: çemteo ou |L64 milho.

P08 |L65 § Fogaça

P09 |L66 E pagara ysso mesmo cada hum |L67 dos ditos casaes os tres |L68 alqueires 
de fogaça impostos no di- |L69 to foral polla dita medida uelha de |L70 quatro tres 
& ham de ser de segumda.

P10 |L71 § Eiradega

P11 |L72 E dara cada hum destes casaaes |L73 por eiradega de linho meo mo- |L74 
lho, fazemdosse o molho de tres feua- |L75 ras do linho meaão que se colher & 
|L76 o linho de que este uinçilho da de seer |L77 cheo ham de chegar as pomtas de 
|L78 hum aas rraizes do outro & deste |L79 tal se ha de pagar o dito meo molho.

P12 |L80 § Soldo

P13 |L81 E pellas direituras do foral |L82 se pagara per cada hum dos di |L83 tos 
casaaes em cada hum anno homze |L84 ceptiis pollo soldo que pollo dito fo- |L85 
ral se mandou pagar no qual man- |L86 da mais pagar hum capam ou gali- |L87 nha 
a quall paga determinamos |L88 que se faça desta maneira, conuem a saber: hum 
anno |L89 se pagara hum capam & ho outro anno |L90 se pagara a galinha.

P14 |L91 § Bibida

P15 |L92 E pagara mais cada hum dos |L93 ditos casaaes por dia de |L94 Sam 
Martinho sete rreaaes & meo |L95 que se chamou no dito foral bibida |L96 ao 
mordomo. E daram em cada hum |L97 anno hum dia de seruiço ao senhorio |L98 
sem iornall & darlhea somente o man- |L99 timento ordenado pera comer.

[F. 63v B]

P16 |L100 E estes foros açima decra- |L101 rados aos ditos quorenta |L102 & dous 
casaaes s’ emtende que pos- |L103 to que na terra delles muitos |L104 pagar mais 
foros que os sobre- |L105 ditos os quaaes seram rrepartidos |L106 pollos herdeiros 
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delles ora seiam |L107 muitos ora poucos. E quamto ao |L108 foro do pam, uinho & 
linho se paga- |L109 ra per todos sem deferemça a dita |L110 oytaua

P17 |L111 § Foros particulares

P18 |L112 E amdam no dito comçelho |L113 certas herdades emcabe- |L114 çadas 
particularmente |L115 a pessoas particulares que pagam |L116 dellas em cada hum 
anno trimta & |L117 duas perdizes as quaaes paga- |L118 ram per todo o mes de 
dezembro |L119 em qualquer dia delle que quise- |L120 rem. E se lhas emtam nam 
quise- |L121 rem rreçeber pagaram por cada |L122 hũa a quatro rreaaes. E se as nam 
|L123 derem no dito mes pagaram por |L124 cada hũa a seis rreaaes. E paga-

P19 |L125 § Uendagem

|L126 ram da uemda dos beens que uem- |L127 derem a oytaua parte sem mais |L128 
serem obrigados de o notificarem ao |L129 senhorio uendendoo a tal pessoa que 
pague o dito |L130 foro. § Os montados sam do senhorio & |L131 quem emtra na 
terra sem auença ou licença

P20 |L132 § Montados

|L133 de cabeça mayor dous reaes. E do gado |L134 pequeno nam se leua nada nem 
menos de |L135 boys d’ arado. § Os maninhos sam

P21 |L136 § Maninhos

|L137 todos do comçelho & de tudo do que rrom- |L138 pem pagam o dito oytauo 
& nom to- |L139 maram fora dos seus casaaes sem licença |L140 do comçelho. §O 
tabaliam nam |L141 paga pemsam daqui adiamte.

P22 |L142 § Tabaliam

P23 |L143 E porquanto a dita terra foy to- |L144 da aforada ao dito foro nam |L145 se 
pode nella mais outro nouo tre- |L146 buto impoer em especial, porque

[F. 64r A]

|L147 aalem dos ditos foros a que a dita |L148 terra toda ficou aforada aimda rre- 
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|L149 cebeo mais o dito rey Dom Sancho |L150 dos moradores da dita terra em si- 
|L151 nall & preço de compra do dito fo- |L152 rall cimqoenta marauidis. § E por- 
|L153 tanto, decraramos que se nom deue |L154 de leuar ao diante a [ne]nhuns |L155 
dos ditos moradores [ne]nhum tributo |L156 nem foro por castanheiros nem por 
ne- |L157 [n]humas outras aruores que hy ponham. E |L158 se hy algum foro nesta 
maneira hy he posto |L159 decraramos nam se deuer de poer. § E |L160 mandamos 
que se nom leue mais. |L161 § E o gado do uemto § e a pe- |L162 na d’ arma § e a 
portagem. § E |L163 a pena do forall he tall como |L164 uay no forall de Lamego. § 
Dada |L165 na nossa muy nobre & sempre le- |L166 al cidade de Lixboa, a dez dias 
do mes |L167 de feuereiro de mill quinhen[tos] & qua- |L168 torze § e sobscpripto 
pelo dito Fer- |L169 nam de Pina em XI folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Fermedo per 
|L2 inquiriçoes do Tombo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 S 77 Pera mais iustamente o |L5 dito foral se poder bem fazer |L6 foram 
iumtos primeiramente, |L7 todollos moradores da dita terra de |L8 Fermedo 
peramte as pessoas que |L9 nysso mandamos emtender, semdo |L10 ho senhorio 
dos ditos dereitos pre- |L11 semte e presemte todos pubrica- |L12 mente foram 
perguntados os di- |L13 tos moradores da terra & foreiros |L14 della se queriam 
amte pagar pollos |L15 forays amtigos da nossa Torre do |L16 Tombo que lhe hy 
foram pubricamen- |L17 te lidos & mostrados. § Ou se que- |L18 riam amte pagar 
os ditos foros |L19 pellos prazos & auemças per que |L20 ora pagauam ao senhorio 
dos ditos

[F. 64r B]

|L21 dereitos. § E polla mayor parte do |L22 pouoo foy comcordado que eles nam 
|L23 queriam tornar ao foral & tombos |L24 amtigos que ally lhe foram apre- |L25 
semtados, mas que queriam pagar |L26 seus dereitos pollos aforamentos |L27 & 
contrautos que ora tinham amtre |L28 elles & o senhorio os que os teuesem |L29 
§ e os outros que nam tinham os |L30 taaes aforamentos nem comçertos |L31 per 
algũa scpritura somente pa- |L32 gauam agora como sempre paga- |L33 ram per 

77 - Há um “S” maiúsculo iluminado com motivos uegetalistas, que parece ter sido um erro do iluminador.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 307

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

usso & costume se sempre |L34 comsentimdo & aprouado pollos |L35 senhorios 
que foram da dita terra |L36 que assy o queriam pagar. § E nos |L37 assy aprouamos 
tudo com as de- |L38 craraçoões seguyntes, comum e saber: que as pe- |L39 ssoas 
da dita terra que assy nam |L40 tem scprituras nem tem posse em |L41 memorial 
de sempre pagarem o que |L42 ora pagam que estes taaes poderá |L43 o senhorio 
obrigar a pagarem os |L44 foros decrarados no tombo amti- |L45 go ou aforarse 
nouamente qual |L46 o laurador amte quiser. Poren, |L47 se quiser amte aualiaçam 
sera feita |L48 per homens-boons a prazer das par- |L49 tes aiuramentados & nam 
doutra |L50 maneira. § E huns & os outros |L51 diseram que nos maninhos que se 
|L52 dauam pollo senhorio nas saydas |L53 dos casaaes, porque os sobreditos |L54 
iaa sam obrigados de pagar & pa- |L55 gam os foros & tributos ao senho- |L56 
rio da terra eram muyto agrauados |L57 na qual cousa no dito auto perante |L58 
todos pubricamente se tomou de |L59 comsentimento de todos a comclusam |L60 
seguinte conuem a saber que daquy por diante |L61 se nam dem nem tomem na 
dita |L62 terra ne[n]huns maninhos senam, |L63 semdo primeiramente pedidos em

[F. 64v A]

|L64 camara e chamados primeiramente |L65 todollos uizinhos & comarcãos |L66 aa 
terra do tal maninho. E quamdo |L67 assy for achado que nam fazem |L68 dapno 
aos logramentos & saydas |L69 dos seus comarcaãos emtam, se- |L70 ram dados 
pelo sesmeiro ou mor- |L71 domo do senhorio sem ne[n]hum foro, |L72 comtanto 
que pasados os primei- |L73 ros tres anos que assy forem |L74 dados se çeiuem 
logo & soltem li- |L75 uremente ao comçelho como dam- |L76 tes eram sem ne[n]
hũa obrigaçam |L77 nem foro nem menos ficar ne- |L78 [n]hum dereito nella aa 
pessoa que assy |L79 os ditos tres anos rrompeo & a- |L80 proueitou somente sera 
de todos |L81 como dantes era.

P04 |L82 E quamdo se pedise algum ma- |L83 ninho em terra despouoada |L84 ou 
tam lomge de pouoado que nam |L85 faça dapno aos comarcaãos sem- |L86 do feita 
primeiramente a iustifi- |L87 caçam sobredita com eles em tal |L88 caso o senhorio 
os dara pollo foro |L89 que se com elles poder comçertar. |L90 E acabados porem 
outros tres |L91 annos se leixaram destapados & |L92 soltos liuremente a todo o 
comçe- |L93 lho assy & na maneira dos outros sobre- |L94 ditos. § E porquamto, 
fazemdose |L95 na terra pouaçoões nouas seria |L96 gramde dapno aos outros que 
se pa- |L97 gam os foros dos casaaes amti- |L98 gos por ella toda saluo se todo o 
po- |L99 uoo ho comsentisse sem emtrar hy |L100 força nem emgano. § E decrara- 
|L101 mos que se o senhorio tem dadas |L102 algũas terras nas seruemtias |L103 
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pubricas que danem aos monta- |L104 dos & caminhos que se desfaçam. |L105 § E 
o que dito temos atras nestes |L106 dous capitollos dos maninhos

[F. 64v B]

|L107 s’ emtendam nas terras commũas. Mas |L108 se forem em rreguemgos 
despouoados |L109 pollas quaaes se nam pague foro |L110 per algũas pessoas o 
senhorio os |L111 dara como cousa nossa & sua como |L112 poder. § E decraramos 
que as

P05 |L113 § Espadoas

|L114 espadoas de porco que ha de pagar |L115 cada morador da terra se pagaram 
|L116 de porco como for de hum anno. E se o |L117 senhorio as nom quizer tomar 
na |L118 maneira que lhas assy ham de dar |L119 pagar lhe am por cada hũa sesemta 
|L120 reaaes & mais nam a quall esco- |L121 lha ficara no senhorio.

P06 |L122 § Eruas

P07 |L123 E decraramos mais açerqua |L124 das heruas que se tomam |L125 ou ham 
de dar ou tomar pera o se- |L126 nhorio nesta maneira, conuem a saber: que as 
pe- |L127 ssoas que tem prazos ou comtrau- |L128 tos nouos em que logo se obriga- 
|L129 ram de darem o terço das heruas |L130 ou o quarto ou doutra camtidade 
|L131 ao senhorio de graça que em tal |L132 casso nom se possam tomar nem |L133 
apartar pollo senhorio nem per |L134 seu mordomo senam per autorida- |L135 de da 
iustiça da terra per quem |L136 sera uista a dita herua & iustifica- |L137 da camta 
ao todo he. E per comse- |L138 guimte, apartara ao senhorio a- |L139 quella parte 
& quinham que po- |L140 llos ditos comtrautos nouos |L141 for decrarado a qual 
apartaram |L142 iumtamente em luguar que me- |L143 no dapno possa reçeber o la- 
|L144 urador & nam doutra maneira.

P08 |L145 E nos outros foreiros & |L146 pessoas da terra que nam |L147 tem assy 
certa obrigaçam aa di- |L148 ta herua & pagam dizimos que |L149 em tal caso seia 
uista a herua que |L150 ha tal pessoa tiuer com iuramen- |L151 to per homens-boons 
que o bem
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|L152 emtemdam. E se acharem que tem |L153 mais herua da que ouer mester |L154 
pera seus boys & gado em tal caso |L155 lhes poeram o preço do que ualler |L156 
a dinheiro pollo qual o senhorio a |L157 podera mandar comprar, damdo |L158 logo 
o dinheiro della & nam dou- |L159 tra maneira. § E isto que di- |L160 to temos da 
erua, decraramos |L161 que se deue d’ emtender se o senhorio |L162 nom teuer 
herua sua propria |L163 e a quiser pera seus cauallos |L164 & bestas se suir & 
nam pera ou- |L165 tras cousas. E isto quamdo soo- |L166 mente estiuer na terra 
ou seus |L167 caualos & bestas ou pera as de |L168 seu mordomo somente & nam 
|L169 doutra maneira § saluo se em |L170 alguns prazos ou comtrautos |L171 nouos 
o comtrairo for especifica- |L172 do. E nas pessoas que pagam |L173 sem prazos 
ou titollos nouos |L174 dara cada hum feixe de palha |L175 & outro feixe de lenha 
sem denhei- |L176 ro segumdo costume. E isto somen- |L177 te hũa uez no anno se 
o senhorio |L178 for na terra & nam doutra maneira.

P09 |L179 Lutosa

P10 |L180 E decraramos que as luto- |L181 sas na dita terra se paga- |L182 ra ao diamte 
nesta maneira, conuem a saber: |L183 nas pessoas que tem titollos |L184 nouos & 
aforamentos pagara |L185 per eles em tudo segumdo ne- |L186 lles he decrarado 
sem outra em- |L187 nouaçam. § E nas outras |L188 pessoas que pagam na maneira 
|L189 que no primeiro titollo deste fo- |L190 rall fica asemtado, § decrara- |L191 mos 
que as pagaram ao diante |L192 como atee qui pagaram com |L193 decraraçam & 
limitaçam que a |L194 tal lutosa se pagara somente per |L195 pessoa d’ homem 
baram & nam

[F. 65r B]

|L196 de molher, posto que rreguengueira |L197 & emcabecada em casal rreguemgo 
|L198 seia. § Nam se pagara pellos ditos |L199 homens baroões, posto que rreguem- 
|L200 gueiros & herdeiros seiam dalgum |L201 casal obrigado aa lutosa se nelle |L202 
pessoalmente nam uiuerem por- |L203 que a dita lutosa ha somente de seer |L204 
hũa quamdo morrer ho homem em- |L205 cabeçado no tal casal. E nam dou- |L206 
tra maneira, posto que atee quy |L207 doutra maneira se costumase o que |L208 nam 
auemos por bem que se mais |L209 faça.

P11 |L210 § Do arrecadar dos foros
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P12 |L211 E mandamos aos mordomos |L212 ou rremdeiros da dita terra |L213 que 
uaão partir com os laurado- |L214 res nas terras que forem de rre- |L215 çam no dia 
que pera isso forem |L216 rrequeridos ou atee outro dia |L217 aaquellas oras, porque 
nam |L218 himdo as partes partiram seu |L219 pam com duas testemunhas & |L220 
leixaram a parte do senhorio na |L221 eira sem mais a ysso serem obrigados |L222 
nem emcorrerem por ysso em algũa |L223 pena. E se forem obrigados de o leua- 
|L224 rem ao celeiro o faram logo e, logo |L225 lhe sera reçebido sem embargo [ne]
nhuum. |L226 E os outros foros que forem obry- |L227 gados leuar ao çeleiro tulha 
ou a- |L228 dega do senhorio leuaram atee dia |L229 de Natall em cada hum anno 
quamdo |L230 quiserem. E se lho logo nam rrecebe- |L231 rem ficara em escolha do 
foreiro |L232 leuarlho laa outra uez se quiser |L233 ou pagallo a denheiro a como 
ua- |L234 llya ao tempo que o leuaua & lho |L235 nam quiseram rreçeber qual mais 
|L236 quiser o pagador. E se atee emtam |L237 o nom leuaram pagalhoam aa mayor 
|L238 uallya do anno seguimte segundo |L239 nosas hordenaçoões.

[F. 65v A]

P13 |L240 E allem dos ditos dereitos |L241 he ho gado do uemto do se- |L242 nhorio 
o quall se nam perdera senam |L243 amdando primeiro hum anno & dia |L244 em 
pregam com decraraçam que a |L245 pessoa a cuia maão ou poder for teer |L246 o 
dito gado o uenha scpreuer a X dias |L247 primeiros seguintes sob pena de lhe 
seer |L248 demandado de furto. § E dos montados |L249 nom se leua foro [ne]- 
nhuum porque estam em |L250 uizinhança com seus uizinhos & comar- |L251 caãos 
& usaram huns & os outros |L252 per suas posturas. § E o tabaliam |L253 nom paga 
hy pensam. |L254 O quall tambem leuara os LX rreais das |L255 forças as quaees 
porem nam le- |L256 uara senam des que primeiro for torna- |L257 do o forçado aa 
pose & nam doutra |L258 maneira. E o senhorio nam auera pousen- |L259 tamento 
senam por XX dias em cada huum |L260 anno. § E as galinhas & carnes |L261 & 
as cousas que ouuer mester pe- |L262 ra sua despesa, estamdo na terra lhe |L263 
daram os officiaaes della, dando lo- |L264 go o dirreito segundo ho stillo & preço 
da terra. |L265 § E a pena d’ arma § e a portagem |L266 he tal como uay no foral de 
Lame- |L267 go. Dada em a nossa muy nobre |L268 & sempre leal çidade de Lixboa 
a XXVII |L269 dias de setembro de mill V c XIIII § e sob- |L270 scprito pello dito 
Fernam de Pina |L271 em dezoyto folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Pombeiro

P02 |L3 Mostrase pollas ditas scpritu- |L4 ras & assy pollas imquiri- |L5 çoões que 
ora particularmen- |L6 te na dita terra, mandamos tirar que |L7 na dita terra ha 
ora muytas defe- |L8 remças na paga dos dereitos della |L9 e que se nom pode ser 
ierall detre- |L10 minaçam fazer ley homde os

[F. 65v B]

|L11 dereitos da dita terra se bem posam |L12 recadar. E portamto, decraramos |L13 
que as pessoas que aa feitura da |L14 presemtaçam deste foral aimda |L15 paguam 
per oytauo o foro da dita |L16 terra o paguem assy imteiramente |L17 emquamto 
doutra maneira nam |L18 forem comçertados com o senhorio |L19 o quall oytauo 
se nam pagara se- |L20 nam de pam, uinho, linho & nam d’ a- |L21 zeite nem fruita 
nem legumes |L22 nem de ne[n]hũa outra cousa.

P03 |L23 E as outras pessoas que pa- |L24 guam os foros da dita ter- |L25 ra per 
quaaesquer titollos que |L26 tenham do senhorio auemos por |L27 bem que paguem 
por eles segundo |L28 em cada hum deles for particular- |L29 mente decrarado 
sem ne[n]hum mais |L30 acrecemtamento nem mudança. |L31 E defemdemos ao 
senhorio que |L32 assy o cumpra imteiramente. |L33 E porquamto, somos enfor- |L34 
mado que pella mudamça |L35 & deferemça que ouue & ha no pa- |L36 gamento 
dos ditos foros a terra |L37 nam he partida igualmente aos |L38 lauradores segumdo 
o foro que |L39 dellas paguam & a terra que pa- |L40 ra elle ham mester & pera 
seus ga- |L41 dos neçesarios. Portamto man- |L42 damos que o senhorio com os 
|L43 lauradores da terra emleiam boons- |L44 homens que nisso possam bem em- 
|L45 temder com os quaaes metam |L46 outros taaes de fora da dita terra |L47 & 
comarcaaõs a ella pera iustamente |L48 ueiam os titollos & emprazamen- |L49 tos 
que cada huns trazem. E se- |L50 gumdo a paga & trebuto que pa- |L51 gam assy 
lhe ordenaram & limita- |L52 ram a terra que aueram mester |L53 assy pera suas 
lauoyras como

[F. 66r A]

|L54 pera seus gados & seruiços neçesarios |L55 com tal emtendimento se alguns 
teue- |L56 rem poucas terras lhe daram mais. |L57 E se teuerem sobeias, repartiram 
com |L58 os que as ouuerem d’ auer. |L59 E esta maneira se tera assy |L60 nos que 
tem titollos na terra |L61 per que pagam cousa certa como tam- |L62 bem nos 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira312

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

outros que aimda pagam |L63 per oytauo se nos casaaes em que |L64 assy uiuem 
tiuerem mais terra ou |L65 menos da que lhe deue ser dada pella |L66 dita maneira.

P04 |L67 E mandamos ao almoxarife |L68 de Coimbra que faça asi fazer |L69 & 
mande pagar as custas de permeyo |L70 aos ditos lauradores & senhorio. |L71 E 
a condusam que se na dita aualia- |L72 çam fizer fara o dito almaxarife pe- |L73 
ramte sy comçertar & assynar & da- |L74 ra hum trellado ao senhorio & outro 
|L75 aos lauradores pera estar n’ arca |L76 do comçelho com este foral domde |L77 
se podera tomar o trelado particu- |L78 larmente pellas pessoas que o ou- |L79 
uerem mester & se saber a uerdade di- |L80 sso em todo tempo. |L81 E porque 
nos titollos que al- |L82 gũas pessoas tem sam |L83 postos por foros carneiros 
& gei- |L84 ras & outras cousas decraramos |L85 que os carneiros sera obrigado 
|L86 o senhorio de receber como forem |L87 de hum anno ou pasarem quamdo 
|L88 o comtrairo nam for decrarado |L89 nos ditos emprazamentos os |L90 quaaes 
pagaram per Sam Ioham |L91 Baptista. E se o senhorio os nam |L92 quiser receber 
pagarlheam por |L93 cada hum setemta rreaaes quall |L94 mais quiser o senhorio. 
§ E as |L95 galinhas reçeberam por Natall. |L96 E as geiras nam senam reque- |L97 
ridos por ellas os dias que oue-

[F. 66r B]

|L98 rem de semear ou uimdimar ou de- |L99 bulhar seu pam & dar lhe am manti- 
|L100 mento segumdo se daa quaaesquer |L101 outros semelhantes trabalhadores 
|L102 na terra. |L103 E o medidor auera iuramento dado |L104 em camara pollos 
offiçiaes |L105 & auera de Montemoor amte de seer |L106 partido hum alqueire 
somente & mais |L107 nam, posto que o laurador muitos |L108 montes tenha de 
pam o quall nom |L109 leuara senam do pam do que se paga |L110 aimda per oytauo 
& doutro nam. |L111 Nem o leuara se outrem partir por |L112 elle pollo qual se nom 
esperara, sem- |L113 do presemte ho mordomo da dita |L114 terra ou rremdeiro & 
partira outro |L115 sem auer o dito dereito.

P05 |L116 E sera auisado o senhorio que |L117 nam mande reçeber seus |L118 foros 
senam per mordomo ou pe- |L119 ssoa que leue seu rol do rreçebimen- |L120 to em 
que logo se asemtem as |L121 sas que rreceberem porque os la- |L122 uradores nam 
paguem duas ue- |L123 zes os dereitos como se agrauam |L124 que algũas uezes 
pagaram. E man- |L125 damos os lauradores que as nam |L126 paguem senam na 
dita maneira. |L127 E porque se nam mostra por |L128 nossa parte nem do senho- 
|L129 rio as agoas da dita terra serem |L130 nossas & per comseguimte nam |L131 seer 
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defesso que nom faça nenguem |L132 nellas as moendas que quiser. |L133 Porem, 
polla posse que o disso ouue |L134 decraramos as moendas que ora |L135 sam do 
senhorio e assy as outras |L136 que sam aforadas paguem seus |L137 foros segumdo 
seus aforamentos |L138 for decrarado sem outra mudança |L139 com decraraçam 
que poderem sem |L140 embargo disso os moradores da |L141 dita terra hir moer 
seu pam homde

[F. 66v A]

|L142 quiserem demtro da dita terra ou fo- |L143 ra della sem ne[n]hũa comtradiçam 
|L144 nem pena. E assy poderam fazer |L145 moendas nos rregatos da dita |L146 terra 
que secam no ueraão sem |L147 ne[n]hum foro nem constrangimento. |L148 E paga 
este comçelho a Arga- |L149 nill per dia de mayo de hũa |L150 colheita duzentos & 
sesemta reaaes |L151 s quaaes mandamos que seiam |L152 repartidos per todollos 
beens da |L153 terra sem ser escusa ne[n]hũa pessoa |L154 por priuillegio nem 
issemçam que |L155 tenha. |L156 E o mordomo ou rremdeiro |L157 dos ditos direitos 
sera a- |L158 uisado que uaão ou mandem me- |L159 dir & partir com os lauradores 
|L160 no dia que pera ysso forem rreque- |L161 ridos ou atee outro dia aaquellas 
|L162 oras porque nam hymdo a esse |L163 tempo os lauradores partiram |L164 suas 
nouidades com duas tes |L165 temunhas assy os dos oytauos |L166 como dos foros 
& leixaloam nas |L167 eiras & no lagar sem ne[n]hũa outra |L168 mais obrigaçam 
nem pena o quall |L169 nam sam obrigados a leuar ao |L170 celeiro somente pagallo 
nas eiras |L171 como dito he.

P06 |L172 E decraramos que na dita terra |L173 nam ha d’ auer defessa nem |L174 
coutada de monte caça nem rrybeira. |L175 § E defemdemos ao senhorio que |L176 
nom tome nem mande tomar a ne- |L177 [n]huns dos ditos lauradores & mora- 
|L178 dores da dita terra ne[n]hũas galinhas |L179 nem carnes nem palha, lenha nem 
|L180 rroupa nem ne[n]hũa aposemtadaria |L181 pera elle nem pera os seus nem se 
|L182 serua dos boys, carros nem bestas |L183 nem dos corpos dos homens pera 
ne- |L184 [n]hũa seruemtia. E quamdo algũa das |L185 ditas cousas ouuer mester, 
estando

[F. 66v B]

|L186 na terra pera seu usso os officiaaes |L187 da dita terra, lhos daram pollo pre- 
|L188 ço ierall que uallerem, damdo ele |L189 logo ho denheiro & nam de outra 
maneira.
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P07 |L190 E os montados sam do senho- |L191 rio com os que nam tem ui- |L192 
zinhamça & ussara com os outros |L193 per suas posturas & como com elles |L194 
ussaram sem outra mudamça. |L195 E os maninhos se?daram? pello se- |L196 nhorio 
com o foro da terra |L197 ou per seus comçertos, guardamdo- |L198 se sempre a 
nossa ordenaçam das |L199 sesmarias. § O tabaliam nom

P08 |L200 § Tabaliam

|L201 paga pensam.

P09 |L202 § Dizima das semtenças

P10 |L203 A dizima da execuçam das |L204 semtenças se leuara na |L205 dita terra 
por dereito reall & de|L206 tamta parte se leuara a dita dizi- |L207 ma de quamta se 
fizer somente |L208 a eixecuçam da dita semtemça, pos- |L209 to que a semtemça de 
mor conthia |L210 seia a quall dizima se nom leuara |L211 se ia se leuou polla dada 
da dita |L212 semtença em outra parte. E a dizima |L213 das ditas semtenças pellas 
dadas dellas |L214 nunca se hy leuara em nenhum tempo. |L215 E se leuaram as 
forças segundo ordena- |L216 çam & outros direitos ordenados aos |L217 alcaydes. 
E o senhorio poera por ysso |L218 carçeleiro & cadea & ferro & as cousas |L219 a 
ysso neçesarias. A portagem se nam |L220 leuara aos d’ Arganill nem Gooes nem 
aos |L221 daquy a quall se leuara na maneira |L222 seguynte. § E o gado do uento § 
e pena |L223 d’ arma, e a portagem, e a pena do fo- |L224 rall he tal como Lamego 
& cetera. Dada |L225 na nossa muy nobre cidade de Lix- |L226 boa, a X dias de 
nouenbo de mil V c XIII e sob- |L227 scprito pollo dito Fernam de Pina |L228 em 
dez folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § FForall dado ao concelho & terra da Lafoões 
|L2 dadas per composição

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

[F. 67r A]

P03 |L4 Porquamto os dereitos & fo- |L5 ros decrarados nos ditos |L6 tombos sam 
largamente |L7 decrarados nas imquiriçoões do di- |L8 to Tombo de que sam os 
trelados |L9 na maão de nossos officiaaees & pesoas |L10 que de nos ditos dereitos 
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tem ou- |L11 uemos por escussados trelladallos |L12 aquy auemdo por determinado 
que |L13 segumdo nelles os ditos dereitos sam |L14 scpritos & decrarados assy se 
leuem |L15 sem outra mudamça ne[n]hũa com as |L16 limitaçoões & decraraçoões 
que sam |L17 pasadas per semtenças de nossa rre- |L18 laçam & per outras nossas 
particu- |L19 lares & ieraaes de que ao diamte |L20 se fara mencam nos capitollos 
& |L21 cousas neste foral seguimtes.

P04 |L22 Maninhos

P05 |L23 Primeiramente, nos mani- |L24 nhos dos rreguemgos da |L25 dita terra 
decraramos que |L26 se forem no rreguemgo se desem ao |L27 sexto segumdo 
forma della semdo |L28 as terras pera aproueitar segundo |L29 suas comarcas. § E 
se os mani- |L30 nhos forem em outra terra foreira |L31 per outro preço a conthia 
da darseam |L32 segumdo for o foro da terra em que |L33 se derem saluo se estes 
maninhos |L34 que se ouuesem de dar fossem dem- |L35 tro da terra a que fosse 
posto certo |L36 foro ou comthia porque estes taaes |L37 maninhos nam se ham 
de dar nem |L38 per comseguimte, nam ham de pa- |L39 gar mais particular foro 
que o que |L40 a tall terra montar pagar do foro |L41 em que he posta o quall 
pagara |L42 soldo aa liura segumdo a parte que |L43 trouxer pera contribuir na 
soma |L44 mayor que a cabeça iumtamente |L45 paga. § E nam se daram os di- |L46 
tos maninhos nem sesmarias |L47 nas saydas & montados necesa- |L48 rios pera 
seruemtia & paçigos

[F. 67r B]

|L49 dos gados dos moradores da terra |L50 segumdo he comteudo no capitollo 
|L51 de cortes sobre as semelhantes ses- |L52 marias feito. E em nossa rrelaçam 
|L53 decrarado o quall mandamos que |L54 se guarde nestes nossos rreguengos |L55 
inteiramente como per elle he decra- |L56 rado sem ne[n]hũa myngoa.

P06 |L57 § Sesmarias & maninhos

P07 |L58 E, per comseguimte, o senho- |L59 rio que ora he nem ao di- |L60 ante for 
nam tomara em |L61 nosso nome nem no seu nem menos |L62 dara a outrem de 
sesmaria nem per |L63 outra maneira as herdades & terras |L64 que estauam em 
monte quamdo |L65 ora ouue de nos as ditas terras, |L66 posto que ia em algum 
tempo fossem |L67 lauradas. E se algũas comtra esta |L68 nossa determinaçam sam 
tomadas, |L69 mandamos que logo seram soltas |L70 assy como dantes estauam. 
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§ E os |L71 pouos ou pessoas a que tocar as |L72 podem tomar & destapar & 
fazer |L73 dellas liuremente o que faziam |L74 & comuertellas em seus ussos |L75 
& logramento sem mais auerem |L76 mester outra autoridade de iustiça |L77 nem 
emcorrem por ysso em algũa |L78 pena, posto que das taaes cousas |L79 tenham 
semtenças de quaaesquer |L80 iuizes se nam forem comfirmadas |L81 ou auidas 
iudiçialmente perante |L82 os desembargadores dos foraaes |L83 ou o iuiz de nossos 
feitos em nossa |L84 corte. E isto que aquy dizemos |L85 das tomadias sobreditas 
decra- |L86 ramos que se emtendam em quaes- |L87 quer cousas de que o dito 
senho- |L88 rio ouue semtenças na terra se nom |L89 forem assy auidas na corte 
como |L90 dito temos sem ne[n]hũa deferença, |L91 posto que dellas tenha posse 
aim- |L92 da que seia sem comtradiçam sem |L93 embargo do quall auemos por

[F. 67v A]

|L94 bem que tudo se torne como estaua |L95 amte do dito senhorio as auer nam|L96 
semdo as ditas cousas iulgadas |L97 em nossa corte como dito he, porquanto |L98 
o tempo que foy assynado a Dom |L99 Ioham pera uiir iustificar as ditas |L100 
cousas he passado & muyto mais. |L101 § E portamto, mandamos comprir |L102 
as ditas semtenças de nossa rrela- |L103 çam, ficamdo a nos rresguardado ou |L104 
as pessoas que de nos os dereitos |L105 da dita terra teuerem qualquer de- |L106 
reito & auçam que nas ditas cousas |L107 possamos teer o quall dereito sera, |L108 
finalmente, semtençeado em nossa |L109 corte segumdo fica decrarado & dou- 
|L110 tra meneira nam.

P08 |L111 § Fogueiras

P09 |L112 E allem dos foros contheudos |L113 & decrarados nos ditos rre- |L114 
guemgos se paga a nos por |L115 dereito rreal no dito comçelho hum |L116 dereito 
que chamam fogueiras, conuem a saber: |L117 hũa que se paga por primeiro dia 
de |L118 março de treze liuras & seis soldos |L119 y oyto denheiros que sam desta 
moe- |L120 da quatroçemtos & oytemta rreaaes |L121 & tres galinhas & mais tres 
alqueires |L122 de pam pella medida uelha de Coym- |L123 bra que fazem quatro da 
dita amti- |L124 ga tres desta quorrente.

P10 |L125 § Paga de mayo

P11 |L126 E pagam outra tal paga por |L127 primeiro dya de mayo & as |L128 tres 
galinhas & os tres al- |L129 queires que o procurador ha por seu |L130 trabalho 
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porque tem cargo de os rre- |L131 cadar & emtregar ao almoxarife ou |L132 
mordomo dos ditos dereitos.

P12 |L133 § Caluos

P13 |L134 § E tem mais a coroa rreal na |L135 dita terra hũa quytmtaam que |L136 
chamam de Caluos a quall agora |L137 traz com çertos casaaes rreguem- |L138 gos 
de nos Gomçallo Cardosso. |L139 § E iaz nesta terra de Laffoões o lugar |L140 do 
Banho o quall temos apropyado

[F. 67v B]

|L141 aas despessas do dito banho & por |L142 ysso nam se faz aquy delle mençam 
|L143 porque particularmente se fara fo- |L144 rall do dito lugar & foros delle pe- 
|L145 ra seer sempre apartado da dita |L146 terra.

P14 |L147 E iazem nesta terra de Lafoões |L148 outros reguemgos & ter- |L149 ras 
foreiras que hyram |L150 decrarados em seus foraaes, conuem a saber: quei- |L151 
ram que tem ora Iorge de Mello & |L152 Monçamades que traz Luis d’ Almei- |L153 
da & iaz no dito comçelho o lugar |L154 d’ Olueira de Frades que he de Sancta 
|L155 Cruz, e o couto do mosteiro de Sam |L156 Chrisptouam, e os casaaes & couto 
d’ Al- |L157 coua de Sancta Cruz que pagaram |L158 os dereitos segumdo os seus 
fo- |L159 raaes.

P15 |L160 § Açougagem

P16 |L161 E as lombadas leuara so- |L162 mente dos carniceiros ca- |L163 dimos 
que uemderem carne |L164 a talho & pesso segumdo foy deter- |L165 mynado per 
semtença de nossa re- |L166 laçam, ficamdolhe rresguardado con |L167 semtença 
ficou limytado e do car- |L168 neiro a talho ou ouelha meo rreall, |L169 e do bode 
ou cabra dous ceptiis.

P17 |L170 § Tabaliaes

P18 |L171 § E paga mais cada tabaliam |L172 dos seis dos ditos comçelho quatro- 
|L173 cemtos & oytemta reaaes.

P19 |L174 E o gado do uemto ysso mes- |L175 mo he do senhorio per no- |L176 ssa 
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hordenaçam com decla- |L177 raçam, conuem a saber que a pessoa a cuia maão 
|L178 for teer o dito gado o uenha scpreuer |L179 a dez dias primeiros seguimtes 
|L180 sob pena de lhe ser demandado de |L181 furto.

P20 |L182 § Montados

P21 |L183 E os montados sam nossos |L184 & leuarsea dos gados de fo- |L185 ra 
daquelles lugares com |L186 que os do dito comçelho de Lafoões

[F. 68r A]

|L187 nam teurem irmyndade & emtrarem |L188 no dito termo sem auemça ou 
licença |L189 de gado mayor hum rrell, emtramdo |L190 bestas. E do meudo nam se 
leua direito |L191 nem menos se leuara de boys d’ arado.

P22 |L192 § Dizima das semtenças

P23 |L193 A dizima dada da das semten- |L194 ças se nam leuara na dita |L195 terra 
& comçelho aguora nem |L196 em ne[n]hum tempo segumdo foy per |L197 nos 
ieralmente determinado em no- |L198 ssa rrelaçam. § E per bem da de- |L199 
terminaçam da dita semtença se ade |L200 leuar na dita terra a uimtena da sem- 
|L201 temça somente que se deer a eixecuçam |L202 uista a posse em que disso 
estam |L203 comforme a outros foraaes. § E de |L204 tamta parte se leuara a dita 
uintena |L205 aa custa do condenado de quamta se |L206 fizer a eixecuçam, posto 
que a semtença |L207 de mor conthia seia a quall uimtena |L208 se nam leuara se 
iaa se leuou a dizima |L209 da tall semtença polla dada della em |L210 outra parte.

P24 |L211 § Pena d’ arma

P25 |L212 E quamto aa pena do sangue |L213 & d’ arma que foy iulgada |L214 
iurdistimtamente em nossa |L215 rellaçam pagarsea della duzemtos |L216 reaaes 
& as armas sem outra distim- |L217 çam decraramos que homde ho nosso |L218 
mordomo da terra & per comseguimte, |L219 a pessoa que de nos tiuer os ditos 
de- |L220 reitos costumaua de leuar de morte |L221 de homem mill & duzemtos 
rreaaes e dou- |L222 tras feridas seisçemtos reaaes |L223 decraramos que em lugar 
destas so- |L224 mas de denheiro que se leuaua sem |L225 ne[n]hum fumdamento 
de dereito da di- |L226 ta morte & sangue se leue daquy em |L227 diamte por cada 
hũa dellas duzem- |L228 tos reaaes somente & mais nam |L229 segumdo nossa 
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ordenaçam & mais |L230 as armas perdidas as quaaes |L231 seram pera os meirinhos 
& iustiças |L232 da terra. E nam leuara o nosso mor-

[F. 68r B]

|L233 domo ou senhorio dos outros direitos |L234 a dita pena dos ditos duzemtos 
|L235 reaaes se nam dos ditos dous |L236 casos, conuem a saber: morte & ferida 
sem as armas |L237 como dito he. § E pagarsea mais |L238 na dita terra pera os 
meirinhos & |L239 iustiças della de quallquer tiramen- |L240 to d’ arma pera fazer 
mal com ella |L241 duzemtos reaaes & as armas |L242 § as quaaes penas se nam 
leua- |L243 ram se se nam demandarem a tres |L244 dias despois dos maleficios 
sem |L245 embargo de ne[n]hum costume & com- |L246 trauto que se possa alegar 
com de- |L247 craraçam, conuem a saber: as quaaes penas se |L248 nam leuaram 
quamdo apunharem |L249 espada ou qualquer outra arma |L250 sem atirar nem os 
que sem preposi- |L251 to em rreixa noua tomarem paao |L252 ou pedra posto que 
fizessem mall. |L253 § E posto que de preposito as to- |L254 mem se nam fizerem 
mal com ellas |L255 nam pagaram nem a pagara mo- |L256 ço de quimze anos & 
dhy pera bai- |L257 xo nem molher de quallquer ydade |L258 nem os que castigando 
sua molher |L259 & filhos & escrauos tirarem sangue |L260 nem os que sem arma 
tirarem |L261 sangue com bofetada ou punhada |L262 nem quem em defemdimento 
de seu |L263 corpo ou apartar & estremar outros |L264 em arroydo tirarem armas 
posto |L265 que com ellas tirem sangue § nem |L266 escrauo de quallquer ydade 
que |L267 sem ferro tirar sangue.

P26 |L268 E quamto alguuns outros de- |L269 reitos que sam scpritos |L270 em 
hum caderno que era auy- |L271 do por forall ou tombo na dita terra |L272 o quall 
segumdo fomos certificado |L273 nem teue fumdamento nem auto- |L274 ridade 
pera se lhe dar credito e, por- |L275 tanto, lhe nom foy dada fee. E mandamos |L276 
que as outras cousas contheudas

[F. 68v A]

|L277 nelle de que neste nosso nouo foral |L278 nam forem postas se nam leuem 
ma- |L279 is na dita terra os quaaes ficaram |L280 aa desposiçam deste nosso foral 
ou |L281 de nossas hordenaçoões segundo as quaees |L282 se leuaram & doutra 
maneira nam.

P27 |L283 Portagem
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P28 |L284 E decraramos, primeiramente, |L285 acerca da portagem que se a d’ a- 
|L286 rracadar somente pellas pessoas que compra- |L287 rem & uenderem de fora 
sem serem a y- |L288 sso obrigados os moradores & ui- |L289 zinhos da terra assy 
em pagar como |L290 no rrecadar pellos nam uizinhos |L291 porque se nam achou 
tall direito nem cos- |L292 tume pera hy se deuer assy de fazer, |L293 posto que 
agora em outra maneira ho |L294 costumasem o que defendemos que |L295 se mais 
nam faça. E nas outras |L296 cousas se guardaram as lex & con- |L297 diçoões 
seguintes segundo ierallmente |L298 em todos os nossos regnos manda- |L299 mos 
fazer & comprir. § E o ga- |L300 do do uemto, § e a portagem, |L301 e a pena do 
forall lhe tal como. |L302 uay em Lamego. Dada em a nosa |L303 muy nobre & 
sempre leal cidade de |L304 Lixboa, aos XV dias de dezembro de mil |L305 V c 
XIIII § e sobscprito per Fernam de Pina, |L306 em XVIII folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral |L2 dado ao concelhoo & terra de Tauora

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 § Pagaram em cada hum anno|L5 os moradores do dito lu- |L6 gar por dereito 
reall du- |L7 zemtos rreaaes cada anno rrepar- |L8 tidos por todollos moradores 
do |L9 dito comçelho. § E pagauam |L10 mais certas pessoas amtigamen- |L11 te 
decraradas na dita terra & tom- |L12 bos & pagamentos della em cada |L13 hum 
anno çem paães pelos quaes |L14 pagam ora as ditas pesoas a elles obri- |L15 gadas 
por anno tres alqueires de trigo per |L16 esta medida. E o tabaliam paga de pen-
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|L17 sam por anno II c rreaes. E o gado do uento, |L18 e a pena d’ arma, § e a pena 
do foral he |L19 tal como Lamego. Dada em a nossa muy |L20 nobre cidade de 
Lixboa a VIII dias de iulho |L21 de mill quinhentos & quatorze e sobscprito |L22 
per Fernam de Pina, em tres folhas |L23 com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao conce- |L2 lho de Rio de Moynhos

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollos ditos foraaes |L5 seer a dita terra dada a foro |L6 de iugada, 
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primeiramente, pelo comde |L7 Dom Amrique com a rainha Dona Ta- |L8 reiia, 
sua molher. § E depois muda- |L9 do o dito foro per el-rey Dom Afonsso, |L10 
seu filho, a dinheiro, conuem a saber: mudaram o dito |L11 foro da iugada & de 
todollos direitos |L12 da terra por duzentos e uimte & cim- |L13 quo marauedis d’ 
ouro em tres pagas |L14 em cada huum anno, conuem a saber: pollos primei- |L15 
ros dias de março & por dia de Sam |L16 Pedro & dia de Sam Martinho. § E a- 
|L17 ssy mesmo lhe foy mudada a colhei- |L18 ta que se pagaua na dita terra em |L19 
sasemta marauidis assy d’ ouro |L20 como os de cima os quaaes se pa- |L21 gam 
iuntamente per dia de Sam |L22 Ioham os quaaes marauidis to- |L23 dos se ham d’ 
asomar & comtar a |L24 rrezam de cimquoenta soldos por |L25 marauidi que com 
as liuras ua- |L26 llem nouemta rreaaes desta moe- |L27 da corremte cada marauidi 
de seis |L28 ceptis o rreall. § E a este rrespeito |L29 se asomaram sempre em cada 
hum |L30 anno pera se pagarem a nos por |L31 direito rreall como dito he a qual 
|L32 soma toda se rrepartira per terços |L33 com Rryo de Moinhos a que tam- |L34 
bem o dito forall foy dado & de |L35 toda a soma dos ditos maraui- |L36 dis pagara 
o comçelho de Rryo |L37 de Moynhos hum terço. E o comçe- |L38 lho de Çatam 
os outros dous.

[F. 69r A]

P04 |L39 E destes dous terços se ham descom- |L40 tar ao dito comçelho dous mill 
& |L41 çento & sasemta rreaaes com as |L42 liuras que se montam nas graças |L43 
das quitas que temos feitas aas |L44 quintaãs de Çamorim & de Contin- |L45 ge, 
conuem a saber: Çamorim setecentos & sesenta |L46 rreaaes sem liuras e o de 
Continge |L47 assy seisçemtos & trinta aos quaees |L48 ham de seer multiplicadas 
as li- |L49 uras a dezoito pretos por cada |L50 rreal, porquamto na soma mayor |L51 
posta sobre o dito comçelho uaão |L52 carregadas as liuras delles. E se- |L53 ram 
auisados os almoxarifes ou |L54 os senhorios dos ditos foros que |L55 per uaga 
destes que os ora tem |L56 estas quintaas & as pesuem ue- |L57 iam suas cartas 
pera lhe serem |L58 guardadas segumdo as de nos |L59 teuerem & doutra maneira 
nam.

P05 |L60 E a dita paga sobredita que |L61 se a de fazer a nos como |L62 dito he 
se a de pagar por rre- |L63 partiçam que amtigamente he fei- |L64 ta per todollos 
beens do dito comçe- |L65 lho a quall queremos que agora |L66 nouamente se 
faça, semdo pera |L67 ysso iumtos todollos moradores |L68 do dito comçelho & 
per acordo de |L69 todos seram emlegidos as pesso- |L70 as que em nome de 
todos ouue- |L71 rem de fazer a dita rrepartiçam. |L72 E assy se fara de çimquo 
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anos |L73 em çimquo porque as aualiações |L74 uelhas trazem muita comfussam 
|L75 no tiramento do dito denheiro. |L76 E o denheiro & paga sobredita se- |L77 ra 
emtregue ao procurador do com- |L78 çelho que tera cargo de o dar a quem |L79 
delles fezermos mercee. E a pessoa |L80 que pera este caso o comçelho em- |L81 
leger nam sera mais tirada per |L82 nosso almoxarife nem por outro ne-
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|L83 hum nosso offiçiall nem iustiça de ne- |L84 hũa calidade que seia no quall caso 
|L85 damos todo poder & autoridade |L86 ao dito comçelho, semdo a tal pessoa 
|L87 posta em camara & per acordo dos |L88 offiçiaaees de cada hum anno § E por

P06 |L89 § Uemto

|L90 este denheiro que assy auemos |L91 em cada hum anno do dito comçelho |L92 
d’ auer auera elle todos nossos de- |L93 reitos segumdo elles a nos podiam |L94 
pertemçer, conuem a saber: o gado do uemto que |L95 ssas hordenaçoões com 
decrara- |L96 çam que a pessoa a cuio poder for |L97 teer o uenha scpreuer a dez 
dias |L98 a dez dias primeiros seguimtes |L99 sob pena de lhe ser demandado de 
|L100 furto. § E assy aueram a pem- |L101 sam de tres tabaliaaes que serue

P07 |L102 § Tabaliães

|L103 nos ditos comçelhos de cada hum |L104 com liuras trezentos & quimze |L105 
rreaaes.§ Montados nom

P08 |L106 § Montados

|L107 os ha hy porque ussam com seus |L108 uizinhos per suas posturas do |L109 
comcelho & assy o faram ao diante.

P09 |L110 § Maninhos

P10 |L111 § Nem ha hy maninhos por- |L112 que tudo he do comçelho dado & |L113 
rrepartido per elles como lhes bem |L114 pareçer sem foro com acordo da |L115 
çam. § Nom se leuara portaiem |L116 agora nem algum tempo porque |L117 nom 
foy imposta por forall nem |L118 ha memoria que se leuase em al- |L119 gum tempo.
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P11 |L120 § Pena d’ arma

P12 |L121 E a pena d’ arma se leuaram |L122 duzemtos rreaaes & as |L123 armas 
seram do comçelho |L124 quamdo as rrequererem & nam se |L125 demandaram 
nem leuaram se forem |L126 pasados tres dias despois do ma- |L127 lefiçio com as 
limitações & cetera. E o |L128 mais da pena d’ arma e pena do fo- |L129 ral como 
em Lamego. Dada na nossa
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|L130 muy nobre & sempre leal cidade de |L131 Lixboa, a seis dias de mayo de mill 
|L132 quinhentos & quatorze anos |L133 e soscprito pollo dito Fernam de |L134 Pina, 
em cimquo folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho |L2 de Uallazim

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Pagase no dito lugar de |L5 todo uinho, linho de noue |L6 hum pago o 
dizemo o quall |L7 dereito nem ne[n]hum outro se paga de |L8 legumes nem de 
fruita. § E pa- |L9 ga mais cada morador que faz |L10 fogo per sy hum capam & 
nam pa- |L11 gam eiradega nem outros dereitos |L12 do dito pam. § E pagase mais 
|L13 de cada em lenho de pisam ou mo- |L14 ynho hum capam somente. § E os 
|L15 maninhos desta terra seram da- |L16 dos pollo almoxarife segumdo |L17 nossa 
ordenaçam das sesmarias |L18 sem ne[n]hum foro outro mais que o |L19 foro da 
terra. E, se algum he posto, |L20 mandamos que se nom pague. |L21 A montado 
hamda com Sam |L22 Rromaão & segumdo ho se- |L23 nhorio de Sam Rromaão 
uisto leuar |L24 ou ussar assy o faram neste lugar

P04 |L25 § Tabaliam

|L26 sobredito de Uallezim. § Os |L27 tabaliaaes seruem no dito lugar |L28 & pagam 
em Sam Rromaão.

P05 |L29 § Colheita

P06 |L30 § E aiudaua a pagar na colheita em |L31 Sam Rromaão com doze liuras 
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|L32 & mea segumdo sempre pagaram |L33 § a pena d’ arma, e o gado do uento, 
|L34 dizima das sentenças, e a por- |L35 tagem & a pena do foral he tal |L36 como 
Lamego cetera. Dada na nossa |L37 muy nobre & sempre leal cidade de |L38 Lixboa, 
a uimte & quatro dias de |L39 março do naçimento de Nosso Senhor |L40 Ih[e]su 
Chrispto de mill & quinhentos & qua- |L41 torze e soscprito pollo dito Fernam
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|L42 de Pina, em noue folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conçelho de Ladairo

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pagase em cada hum anno |L4 a igreia do dito lugar aalem |L5 do dizimo 
de Deus que leua |L6 de noue hum do pam, uinho & linho |L7 somente & nam de 
[ne]nhũas outras |L8 cousas. E a dita igreia paga cada |L9 anno a el-rey aas terças 
nouenta |L10 & tres rreaaes. E paga mais ao |L11 senhorio de Penalua de hũa uinha 
|L12 que la tem çimquo rreaaes.

P04 |L13 § Gado do uemto

P05 |L14 E o gado do uemto quamdo |L15 se perder & amdar anno & |L16 dia sem 
lhe sayr dono sera do com- |L17 çelho requerido & feitas as deli- |L18 gemçias 
per seu procurador segun- |L19 do nossas leix com decraraçam |L20 que a pessoa 
a cuia maão ou po- |L21 der for teer o dito gado o uenha |L22 scpreuer a dez dias 
primeiros |L23 seguimtes so[b] pena de lhe ser de- |L24 mandado de furto.

P06 |L25 § Montados

P07 |L26 E os montados nem ma- |L27 ninhos nem portageens |L28 nem outros ne[n]- 
huns dereitos |L29 nam ha nem auera mais no di- |L30 lugar. § E os offiçiaaes

P08 |L31 § Mordomo

|L32 da igreia, mordomos ou rrendei- |L33 ros seiam deligentes em irem |L34 partir 
com os lauradores ao tem- |L35 po que forem rrequeridos por- |L36 que se nam 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 325

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

forem partiram com |L37 duas testemunhas & leixaram |L38 o dereito na eira ou no 
lagar & |L39 temdal sem ne[n]hũa pena.

P09 |L40 § Pena d’ arma

P10 |L41 E assy sera do dito comçelho |L42 a pena d’ arma recadada |L43 pello iuiz 
do comçelho. E quamdo |L44 uier o meirinho da comarca po- |L45 dera requerir 
aquellas que se |L46 fezerem quamdo elle hy esteuer |L47 ou a çimquo legoas dhy 
per co-
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|L48 rreiçam & isto nam sendo pasados |L49 tres dias despois do malefício |L50 
despois dos quaaes se nam pode- |L51 ram requerir com decraraçam |L52 & cetera. 
E o mais das ditas armas |L53 & pena do foral he tal como |L54 Lamego cetera. 
Dada na nossa muy |L55 nobre & sempre leal çidade de Lix-|L56 boa, a çimquo 
dias do mes de |L57 mayo do naçimento de Nosso Se- |L58 nhor Ih[e]su Chrispto 
de mill & quinhentos |L59 & quatorze annos e soscprito |L60 pollo dito Fernam de 
Pina, em quatro |L61 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao couto das Zerzedas

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase polos contrautos |L4 & aforamentos que o di- |L5 to moesteiro 
tem feito |L6 com os moradores & caseiros dos |L7 lugares do dito seu couto 
deuerem |L8 se de pagar nelle os dereitos que |L9 particularmente a cada hum 
dos |L10 ditos lugares sam contheudos |L11 & decrarados per seus contrautos |L12 
& scprituras.

P04 |L13 Primeiramente, ho lugar |L14 da Gramia Noua foy afo- |L15 rado em 
fatiota pollo moes- |L16 teiro com o comuento com sua so- |L17 lenidade a uimte 
moradores a este |L18 foro, conuem a saber que paguem o quarto de to- |L19 do 
o pam, uinho & linho & legumes |L20 que colherem. E de castanhas somen- |L21 
te seis alqueires dellas pisadas |L22 & limpas. E de cada hum destes uim- |L23 te 
casaaes pagara espadoa de por- |L24 co, conuem a saber: todo o quarto dianteiro 
com |L25 doze costas que he mais que quar- |L26 to. E nom seram obrigados de 
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ho |L27 darem do milhor porco que mata- |L28 rem mas dalloam de quallquer |L29 
porco arrezoado comtamto que |L30 o dito quarto passe de uimte arrateis

[F. 70r B]

|L31 & nam passe de uimte & sete. E quem |L32 nom teuer porco pera o pagar pa- 
|L33 garam os uimte arratees a denhei- |L34 ro segumdo ualer na terra. E ma- |L35 
is, cada hum casal hum quarto de car- |L36 neiro & hum cabrito & oyto ieiras |L37 
de graça, damdo lhe o dito mosteiro |L38 de comer. § E quem teuer iumta |L39 de 
boys dara mais duas ieiras |L40 com ho corpo nos canaes do dito |L41 moyesteiro. § 
E assy os ditos uin- |L42 te casaes como quaaesquer outros |L43 moradores no dito 
lugar dam mais |L44 ao dito moysteiro cada anno duas |L45 ieiras a que chamam de 
rogo pera as |L46 quaaes rrecebem moços ou moças ain- |L47 que seiam pequenos 
como forem para |L48 uimdimar ou apanhar azeite ou casta- |L49 nha. § E pagam 
mais cada huum |L50 dos uimte casaes tres galinhas |L51 cada anno & uinte ouos. 
E mais dous |L52 alqueires & meo de trigo desta me- |L53 dida pollas duas teigas 
de trigo |L54 da medida uelha que pagauam |L55 um fexe de palha triga quanto |L56 
homem pode leuar as costas. E |L57 mais huum meo carro de palha çemtea |L58 e 
seis rreaaes e dous ceptis & quatro |L59 uaras de bragal. E por estes foros |L60 que 
assy pagam nam pagaram |L61 mais [ne]nhuum foro de fruita nem de |L62 folhas 
nem d’ erua, posto que ha se- |L63 guem & uemdam. E per comseguinte, |L64 nam 
pagaram dizimo de [ne]nhũas das |L65 ditas cousas nem de [ne]nhũa outras |L66 
cousas somente dos gados e cousas |L67 uiuas. § E na dita maneyra & com |L68 os 
ditos foros & liberdades he afora- |L69 da Uilla Chaã aa uinte e quantro ca- |L70 
saes sem [ne]nhuũa deferemça como estes |L71 da Grania Noua. § E o lugar da 
Cuca- |L72 nha que he a cabeça do dito couto & |L73 assy os lugares de Çinbriz & 
Meixedo |L74 e Murganheira & Uilla Pouca & Fer-
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|L75 melo, e Ualdeuez todos dentro no |L76 dito couto sam aforados com o dito 
|L77 moesteiro per prazos de tres uidas |L78 com as comdiçoões & pagas de- |L79 
craradas nos prazos & scprituras |L80 que cada hum tem segumdo as quaes |L81 
pagaram daquy em diante sem ou- |L82 tra comtradiçam.

P05 |L83 § Maninhos

P06 |L84 E nom ha hy maninhos por- |L85 que tudo he aforado pollos |L86 ditos 
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moradores pollos ditos afo- |L87 ramentos. E os montados dos ga- |L88 dos de 
fora com que os do couto nom |L89 teuerem ou guardarem uizinhança |L90 ou 
irmyndade seram do moesteiro per |L91 suas auemças ou posturas segun- |L92 do 
se sempre fez & costumou.

P07 |L93 § Rellego

P08 |L94 E tem o dito moesreiro no dito cou- |L95 to rrelego o quall determinamos 
nesta |L96 maneira, conuem a saber: decraramos nam se poer se- |L97 nam nos 
derradeiros quimze de iu- |L98 lho & primeiros quimze d’ agosto |L99 somente 
auemdo respeito que seo |L100 uinho dos dizimos fosse apartado |L101 do do foro 
nam se daria rrelego se- |L102 nam ao do foro no quall mes se te- |L103 ra esta 
maneira, conuem a saber: os iuizes, uerea- |L104 dor, procurador do conçelho 
per dia |L105 da Sam Martinho hyram em cada hum |L106 anno ueer a adega do 
mosteiro & |L107 saberam per iuramento dos euam- |L108 gelhos dos rrecadadores 
do dito |L109 uinho quamto & qual he o uinho |L110 do mosteiro que se ouue ou 
ouuerem |L111 cada hum anno das sobreditas rrem- |L112 das do dito couto sem 
emtrar hy |L113 outro escpreue lo am assy porque |L114 se nam possa uemder outro 
de fora |L115 no dito mes do rrelego no qual mes |L116 nom metera nenguem uinho 
de dem- |L117 tro nem de fora pera uemder a gro- |L118 so nem meudo. Porem, 
podersea |L119 uemder groso per almudes pera |L120 fora qualquer uinho que hy ou-
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|L120 uer recolhido. E quem quiser trazer |L121 de fora pera uemder no tempo do 
|L122 rrelego uinho podeo fazer, contanto |L123 que paguem de cada carga hum 
al- |L124 mude ao rrelegueiro. E quem o uem- |L125 der sem licemça ou meter no 
dito |L126 tempo perdera pella primeira uez |L127 o uinho e polla segumda o uinho 
|L128 & uasilhas. E se amte do dito mes |L129 sayr s’ acabar de uemder o dito 
uinho |L130 nam durara mais o rrelego delle |L131 nem se metera no dito tempo 
ne- |L132 [n]hum outro uinho em seu lugar. E |L133 quallquer podera logo uemder 
|L134 seu uinho per meudo ou atuer- |L135 nado como quiser sem pena. E se |L136 
algum ficar por uemder no dito |L137 mes ao dito moes- |L138 teiro nam se podera 
hy mais uem- |L139 der no outro tempo per meudo |L140 somente per groso & pera 
fora. |L141 E no tempo do rrellego faram ta- |L142 uernas na terra quamtas pa- |L143 
recerem neçesarias a seruemtia |L144 do pouoo. § E o gado do uemto, |L145 e a 
pena d’ arma, e a pena do foral |L146 he tal como Lamego & cetera. Dada na |L147 
nossa muy nobre & sempre leall |L148 cidade de Lixboa, a cimquo dias |L149 do 
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mes de ianeiro do naçimento |L150 de Nosso Senhor Ih[e]su Chrispto de mill |L151 
quinhentos & quatro annos |L152 & soscprito pollo dito Fernam de Pina, |L153 em 
çimquo folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao concelho de Siluaam

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Posto que no dito lugar |L4 nam ouuese ora memo- |L5 ria de forall nem 
doutra |L6 scpretura per que os dereitos rreaaes |L7 hy se ouuesem de pagar 
achamos |L8 porem, pollas imquiriçoões que |L9 ora mandamos tirar que no dicto 
lu- |L10 gar se paga & deue pagar aa ordem
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|L11 as cousas seguimtes, conuem a saber: na dita |L12 terra sam treze casaaes 
foreiros |L13 aa ordem. E paga cada hum de foro |L14 senhos, capoões & senhos 
goraziis |L15 quallquer que matar porco ou |L16 porca os quaaes seram segum- |L17 
do ho ieral costume da terra.

P04 |L18 E pagam de quallquer |L19 pam que na dita terra |L20 colhem o quimto 
delle. |L21 E por eyradega pagara cada hum |L22 dos ditos treze casaaes por anno 
|L23 dous alqueires de çemteo & my- |L24 lho per meyo desta medida ora co- 
|L25 rremte pollos seis pequenos que |L26 pagauam. E mais hum terço d’ al- |L27 
queiree da dita medida de trigo |L28 os quaaes pagaram na eyra |L29 & os senhos, 
capoões qua pagam |L30 & ouos pagaram por Natall. |L31 E pagaram os sobreditos 
|L32 que laurarem a terra da |L33 ordem do uinho que colherem que |L34 de tres, 
hum sem mais |L35 outra cousa, e de linho |L36 no temdall de quatro, hum. § E 
pa- |L37 gam mais ao comendador todo- |L38 llos moradores do comçelho a- |L39 
ssy caseiros como dizimeiros hum |L40 dereito a que chamam a uaca em |L41 cada 
hum anno, conuem a saber: çemto & quorenta |L42 rreaaes por dia de Natall os 
quaes |L43 seram rrepartidos pellos ditos |L44 moradores segumdo estam em |L45 
costume de se fazer. § E pagase |L46 mais aa dita ordem per hũa quin- |L47 tãa que 
estaa no seu limite que |L48 chamam Tauodella em cada hum |L49 anno per dia de 
Natall çemto & |L50 oytenta reaaes. § E tem mais |L51 a dita ordem no comçelho 
do la- |L52 darairo hũa quimtaa ou casall |L53 de que se paga duzemtos rreaaes |L54 
per Natal. E mais, paga de trigo
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|L55 hum alqueire per esta medida corrente |L56 & hũa galinha & seis ouos. § E 
pa- |L57 gase mais aa dita ordem no com- |L58 çelho de Çaatam por hũa uinha |L59 
que traz agora Lopo Aluarez deza- |L60 seis almudes de uinho. § E paga- |L61 se 
mais em Rrio de Moynhos hum |L62 alqueire de trigo d’ agora & hum ca- |L63 pam 
& dez ouos. § E paga mais |L64 Louremço Luis de hum chaã que hy |L65 traz hum 
capam & dez ouos. § E pa- |L66 ga se mais aa dita ordem de hum |L67 moynho 
que iaz no Rrio de Coia qua- |L68 tro alqueires de çemteo desta medi- |L69 da. § 
E tem a ordem demtro no |L70 dito lugar outro moynho de que pa- |L71 gam hum 
alqueire de trigo d’ agora |L72 & hum capam sem ouos. § E de hũa |L73 orta no 
mesmo lugar hũa gali- |L74 linha que traz Aluare Annes.

P05 |L75 § Gado do uento

P06 |L76 O gado do uemto sera do comen- |L77 dador quamdo se perder com |L78 
decraraçam que a pessoa a cuia maão |L79 ou poder for teer o dito gado o ue- |L80 
nha scpreuer a dez dias primeiros |L81 seguimtes so[b] pena de lhe ser deman- |L82 
dado de furto. §O tabaliam

P07 |L83 § Tabaliam

|L84 nom paga pemsam porque he de fo- |L85 ra. § Nom ha hy montados por- |L86 
que tem uizinhança com seus co- |L87 marcaãos & husaram per suas pos- |L88 
turas. § Nam ha portagem na di- |L89 ta terra nem auera numca.

P08 |L90 § Maninhos

P09 |L91 Os maninhos sam todos dos |L92 moradores do dito comçelho segundo|L93 
a rrepartiçam dos ditos casaaes.

P10 |L94 § Forno

P11 |L95 Tem a ordem mais o forno |L96 no qual cozeram todollos |L97 moradores 
do dito lugar com |L98 esta decraraçam que os donos |L99 do pam trazem a lenha 
pera cozer |L100 seu pam & dam de poya de cada al- |L101 queire hum pam dos que 
amasarem. |L102 E a ordem ha de dar forneira pera
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|L103 ysso pertencente. E o clerigo do lugar |L104 ou o comendador se trouxerem 
a le- |L105 nha nam pagaram poya. E se o for- |L106 neiro lha der pagaram a dita 
poya que |L107 pagam os do lugar, trazemdo a le- |L108 nha.

P12 |L109 § Mordomos

P13 |L110 E seram diligemtes os mor- |L111 domos da ordem & seus rrem- |L112 
deiros de irem partir com os laura- |L113 dores no dia que pera ysso forem |L114 
rrequeridos ou atee outro dia aaque- |L115 llas oras porque nam hymdo elles |L116 
partiram com duas testemunhas |L117 suas nouidades & as leuaram |L118 ao çeleiro 
& adega do senhorio segundo |L119 sempre foram de costume sem mais |L120 
serem obrigados a ne[n]hũa deligençia |L121 outra nem emcorreram por usso |L122 
em ne[n]hũa pena. E se lhe nom qui- |L123 serem assy rreceber os ditos foros |L124 
tomem testemunhas de como lho |L125 nom rreçebem. E nam seram obry- |L126 
gados de lho mais leuarem ao celeiro |L127 & ficara em escolha do laurador dar- 
|L128 lho despois em sua casa hymdo lhe |L129 por elle ou pagaram tudo a denheiro 
se- |L130 gundo ao tempo que lho nom |L131 quiserem reçeber. |L132 E porquamto os 
uisitadores |L133 da dita ordem leixaram ora

P14 |L134 Estimos

|L135 por uigitaçam que as terras da or- |L136 dem fosem estimadas aos laura- |L137 
dores. E nam fizeram nisso a mais |L138 decraraçam que se requeria, por- |L139 
tanto decraramos & mandamos |L140 que a tal estimaçam de terras se nam |L141 
faça nem se pague dellas foro sal- |L142 uo das terras que antre as folhas |L143 
que se lauram se leixarem por laurar |L144 & que craramente forem pera dar |L145 
proueito & pam assy como as ou- |L146 tras d’ aredor dellas & de outras |L147 [ne]
nhuũas, mandamos que se nom |L148 faça a dita estimaçam sem embar-
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|L149 go da uisitaçam dos ditos uisitado- |L150 res a quall nos assy decraramos |L151 
como perpetuu gouernador da dita ordem.

P15 |L152 § Pena d’ arma
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P16 |L153 E a pena d’ arma sera do com- |L154 mendador. E se o iuiz da terra |L155 
a tomar no aroido sera sua & dou- |L156 tra maneira nam sera de nynguem. |L157 E 
leuarseam duzemtos reaaees |L158 & as armas & et cetera. E o mais da |L159 pena 
de arma e a pena do foral he |L160 tal como Lamego et cetera. Dada na nossa |L161 
muy nobre & sempre leal çidade de |L162 Lixboa, a çimquo dias do mes d’ a- 
|L163 brill de mil & quinhento & qua- |L164 torze annos e soscprito pollo |L165 dito 
Fernam de Pina, em çimquo |L166 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado ao Conçelho de Samde

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase auer no dito comçe- |L4 lho que he couto do dito |L5 moesteiro 
de Sam Ioham |L6 quatro fugueiras amtigas a que |L6 chamam ora cassaaes os 
quaaes |L7 sam rreguemgos de que paga o |L8 quarto de todo uinho, linho, cas- 
|L9 tanhas & azeite & assy dos legu- |L10 mes que se laurarem com arado |L11 
& nam doutras cousas. E pagam |L12 mais todallas ditas quatro fu- |L13 gueiras 
em cada hum anno ao dito |L14 moesteiro duzemtos & dezoito rreaaes |L15 
rrepartridos per todollos herdeiros |L16 & pesuidores das terras & propie- |L17 
dadas das ditas fugueiras rre- |L18 guengas. E destas ditas quatro |L19 fugueiras 
ha d’ auer hũa dellas em cada |L20 hum anno hum mordomo que se faz |L21 
no dito couto pera ahy citar & |L22 fazer as outras cousas necesa- |L23 rias ao 
seruiço & iurdiçam do di- |L24 to couto sem della pagar o dito |L25 couto sem 
della pagar o dito |L26 anno ne[n]hum foro ao moesteiro. |L27 § E por quamto os 
Dom Abades do
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|L28 dito moesteiro trazem ora de sua maão |L29 dada hũa destas fugueiras a quall 
|L30 pella dita maneira de de seruir o seu |L31 anno de quatro em quatro annos. 
|L32 Portamto, o dito moesteiro emquam- |L33 to assy amdar dada a dita fuguei- 
|L34 ra a de dar por sy quem serua o di- |L35 to anno & a d’ auer pera sy todo o 
|L36 dereito da dita fugueira. E mais le- |L37 ue ho Dom Abade do dito moesteiro 
|L38 de quatro em quatro annos o quar- |L39 to de hum anno de todollas quatro 
|L40 fugueiras pelo dito offiçio que |L41 da de porteiro a cada hũa das ditas |L42 
fugueiras a giro como dito he. E os |L43 outros tres annos que os ditos |L44 tres 
casaaes seruem he sempre |L45 hum delles liure como dito he. E tem |L46 mais o 
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dito moesteiro no dito cou- |L47 to outros casaaes proprios afo- |L48 rados per seus 
aforamentos & |L49 escprituras assy como hy tem ho |L50 moesteiro das Çerzedas 
& rreçiam |L51 & cabido que paguam segumdo se- |L52 us emprazamentos. § E 
nam |L53 hay manynhos porque sam dos |L54 casaaes dos moradores do dito |L55 
couto segumdo sua rrepartiçam. |L56 § E dos montados usara o mes- |L57 mo 
comçelho com seus comar- |L58 caãos per suas posturas como |L59 lhe bem uier 
como cousa sua pro- |L60 § pria.

P04 |L61 § Gado do uemto

P05 |L62 O gado do uemto quamdo se perder sera do |L63 moesteiro com 
decraraçam, conuem a saber que |L64 a pessoa a cuio poder for teer o ue- |L65 
nha scpreuer a dez dias primeiros |L66 seguimtes so[b] pena de lhe ser de- |L67 
mandado de furto. § A pena |L68 d’ arma sera dos iuizes se a to- |L69 marem no 
arroydo ou do meiri- |L70 nho da dita terra com decraraçam |L71 & cetera. E o 
mais da dita pena d’ arma |L72 com a pena do foral como em La-
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|L73 mego & cetera. Dada na nossa muy nobre |L74 & sempre leal cidade de Lixboa 
a XVII |L75 dias do mes de mayo de mill qui- |L76 nhentos & quatorze anos |L77 § 
e soscprito pollo dito Fernam de |L78 Pina, em quatro folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conçelho de Sul per el-rey 
|L2 Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 seer o dito comçelho afo- |L6 rado 
antigamente por |L7 todollos direitos rreaaes por tre- |L8 zemtas & çimquoenta 
liuras da |L9 moeda antiga el-rey Dom De- |L10 nis lhe tirou por sua carta çim- 
|L11 quoemta dellas. E pelas tre- |L12 zemtas pagam em cada huum a- |L13 nno 
dez mill & oytoçemtos reaees |L14 pagos em duas pagas, conuem a saber: Pas- 
|L15 coa & Sam Ioham a qual paga |L16 se fara segumdo se faz per rrepar- |L17 
çam amtigamente feita pollos |L18 beens do dito comçelho segundo |L19 cada 
lugar antigamente he tai- |L20 xado & rrepartido particularmen- |L21 te pellos 
moradores dos ditos |L22 lugares. E iazem porem, no limi- |L23 te deste lugar 
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algũas herdades |L24 & cousas que nam paguam nem |L25 comtrebuem na paga da 
dita co- |L26 lheita assy de igreias & ordeens |L27 como doutras pessoas segumdo 
|L28 amtigamente estam em liberda- |L29 de de sempre se assy se costumar. |L30 
E mandamos que nam se faça |L31 nysso ao diante mais outra |L32 emnouaçam. 
E a paga sobredi- |L33 ta se tira cada ano per hum finteiro |L34 emlegido pelo 
comçelho que |L35 arrecadara o dito denheiro pellas |L36 pessoas & rrepartiçam 
que lhe se- |L37 ra dado pelo dito comçelho. E o |L38 dito finteiro ho emtregara 
ao
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|L39 procurador do comçelho pera o emtre- |L40 gar ao senhorio aos ditos tempos. 
|L41 E o dito finteiro desque hũa uez |L42 for emleito pera ysso pollo comçe- |L43 
lho nam sera mais tirado pelo al- |L44 moxarife nem per ne[n]hum outro offi- |L45 
cial nosso nem iustiça.

P04 |L46 § Gado do uento

P05 |L47 E o dito comçelho auera & a- |L48 rrecadara pera sy pollos di- |L49 tos 
dez mill & oytoçentos reaaes |L50 todollos outros nossos dereitos |L51 reaaes & 
que a nos podem pertem- |L52 çer, conuem a saber: o gado do uemto sera do 
com- |L53 çelho segumdo nossas ordenaçoões |L54 com decraraçam que a pessoa a 
cu- |L55 ia maão ou poder for teer o dito |L56 gado o uenha scpreuer a dez dias |L57 
primeiros seguimtes sob penna |L58 de lhe ser demandado de furto.

P06 |L59 § Tabaliam

P07 |L60 § E assy rreçebera o comçelho |L61 dos dous tabaliaães de cada hum,

P08 |L62 § Montados

|L63 quinhentos reaaes. § Os mon- |L64 tados sam do comçelho per suas

P09 |L65 § Maninhos

|L66 posturas com seus uizinhos & |L67 comarcaãos. § E os maninhos |L68 do 
comçelho dados yssentamente |L69 sem ne[n]hum foro. § E a pena d’ ar- |L70 ma, 
§ e portagem, e a pena do foral |L71 he tal como Lamego & cetera. Dada na |L72 
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nossa muy nobre & sempre leal çi- |L73 dade de Lixboa, a quatro dias d’ a- |L74 
bril de mill quinhentos & quator- |L75 ze annos e soscprito pollo dito |L76 Fernam 
de Pina, em noue folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao conçelho de Crasto Dairo 
|L2 per el-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 d’ el-rey Dom Dinis serem |L6 todos os 
dereitos da dita |L7 terra dados aos moradores della

P04 |L8 § Foro da terra

|L9 por foro çarrado de quinhentas |L10 liuras da moeda antiga |L11 a trimta & seis 
reaaes destes de
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|L12 seis ceptis o rreal a liura monta se de- |L13 zoyto mill rreaaes desta moeda |L14 
corremte os quaaes se pagam em |L15 duas pagas, conuem a saber: per Natall & 
Sam |L16 Ioham de cada hum anno a segumdo |L17 antigamente foy rrepartida aos 
|L18 casaaes & terras do dito comçelho.

P05 |L19 § Repartiçam do foro

P06 |L20 E farsea ora a rrepartiçam nouamen- |L21 te pera se agora emcabeçarem 
os |L22 pagadores do dito denheiro nas |L23 pessoas que os agora trazem |L24 
pera a quall aualiaçam sera iumto |L25 todo o comçelho & per comsentimento 
|L26 & prazer de todollos pagadores |L27 dos ditos foros seram imlegidos |L28 os 
aualiadores das ditas fazen- |L29 das & pagas. E na rrepartiçam |L30 que se agora 
fezer emtraram |L31 todallas terras maninhas de |L32 quaaesquer pessoas aimda 
que |L33 seiam clerigos da tomada das |L34 quaaes aia hy memoria quam- |L35 
do se tomaram porque das que |L36 nunca pagaram nem he hy memo- |L37 ria 
que se uisem tomar essas soos |L38 nam pagaram. E todallas ou- |L39 tras que se 
tomaram em uida |L40 dos presemtes que ora uiuem |L41 & desque se acordem. 
E quaaesquer |L42 que se tomarem ao diamte pera |L43 quaaesquer pessoas & em 
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quall- |L44 quer maneira pagaram hygoal- |L45 mente na dita paga como quaaes- 
|L46 quer outros da terra que ia pagam.

P07 |L47 § Colheita

P08 |L48 § E pagase mais no dito com- |L49 çelho de colheita em cada hum anno 
|L50 per primeiro dia de mayo quorem- |L51 ta & çimquo liuras a trimta & |L52 seis 
reaaes por liura em que se |L53 a montam mill & seisçemtos & |L54 uimte reaaes 
desta moeda se- |L55 gumdo se mostra per carta do |L56 dito rey Dom Denis. |L57 
§ E por estes dereitos que o
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|L58 dito comçelho assy ha de pagar lhe |L59 foram comçedidos todollos dereitos 
|L60 reaaes que a nos & aa coroa de no- |L61 ssos regnos pertenciam, conuem a 
saber: o ga-

P09 |L62 § Uemto

|L63 do do uemto quamdo se perder se- |L64 gumdo nossa hordenaçam com de- |L65 
craraçam que a pessoa a cuia maão |L66 for teer o dito gado o uenha scpreuer 
|L67 a dez dias primeiros seguyntes sob |L68 pena de lhe ser demandado de 
furto.

P10 |L69 § Montados

P11 |L70 Os montados tambem sam |L71 seus & ussaram per suas pos- |L72 turas 
com seus comarcaaos.

P12 |L73 § Maninhos

P13 |L74 E os maninhos assy sam seus |L75 segumdo atras fica lemytado.

P14 |L76 § Forças

P15 |L77 E as forças seram, ysso mesmo, |L78 do comçelho com decraraçam |L79 
que se nam leuaram senam quando |L80 forem iuducialmente demandados |L81 
& iulgadas hordenadamente. E quan- |L82 do o forçado for metido em posse |L83 
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da cousa forçada emtam se leuaram |L84 cemto & oyto reaaes aa custa do |L85 
forçador & nam doutra maneira.

P16 |L86 § Tabaliães

P17 |L87 § E pagam os tabaliaaes a pem- |L88 sam ao senhorio & sam quatro & 
pa- |L89 ga cada hum por anno quatrocentos |L90 rreaaes. § E a pena d’ arma & |L91 
a portaiem e a pena do foral he tal |L92 como Lamego & cetera. Dada na nossa 
muy |L93 nobre & sempre leal çidade de Lixboa, |L94 a quatorze dias de março de 
mill & |L95 quinhentos & quatorze annos |L96 § e soscprito pollo dito Fernam de 
Pi- |L97 na, em noue folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla de Arouca dado |L2 pella 
rainha Dona Mafalda

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral seer |L5 aforado o burgo nouo d’ A- |L6 rouca 
em termo de Uilla |L7 Meaã a foro do quimto uimte & çin- |L8 quo casaaes pollo 
quall foro os
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|L9 moradores da terra ora nam pa- |L10 gam somente pagam pollos pra- |L11 zos 
particulares que cada huns |L12 tem segumdo for decrarado em sua |L13 scprituras 
segumdo as quaaes |L14 mandamos que se leuem ao diante |L15 sem outra mudança 
assy nas |L16 conthias dos pagamentos como |L17 nos tempos que sam obrigados 
|L18 a pagar. E na dita maneira he toda a |L19 a terra aforada pelos ditos nouos 
|L20 emprazamentos sem se pagar de |L21 ne[n]hũa della o quimto segumdo |L22 
o forall saluo hũa lata que foy |L23 de Diogo Bramdam, sogro d’ Afomsso |L24 
Miiueiz, de que paga o quimto della.

P04 |L25 § Soldos que mandam pagar

P05 |L26 E pagam mais polos qua- |L27 tro soldos que se mandam |L28 pagar de 
cada casa pollo dito fo- |L29 ral e assy pollo soldo que se man- |L30 dou pagar 
dos outros moradores |L31 que nam teuesem casaaes hum rre- |L32 all por cada 
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soldo de seis çeptis |L33 o rreall. E o denheiro dos ditos sol- |L34 dos se paga per 
rrepartiçam amtre |L35 os herdeiros dos ditos casaaes |L36 segumdo amdam em 
rrepartiçam |L37 com as heramças da dita terra |L38 do qual denheiro compriram 
em |L39 cada hum anno per sesta feira de |L40 laua pees cem paaes de rreal |L41 
& doze sauees ou por elles uimte |L42 & quatro caymbos de pescado d’ A- |L43 
ueiro pera darem aas freiras |L44 do dito moesteiro segumdo estaa |L45 per auemça 
amtiga de muito tempo |L46 & assy se compriraa ao diamte. |L47 E quamto aos 
caminhos que |L48 eram obrigados fazer com suas |L49 bestas assy se compraraa 
segumdo |L50 o foral, conuem a saber: o mais lomgo fosse a |L51 Coimbra ou a 
Seca ou a Bouças |L52 & darlham mantimentos pera os
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|L53 homens & ceuada pera as bestas. E isto |L54 hũa uez no anno sem outro 
premio. |L55 E se mais uezes os ouuer mester ho |L56 moesteiro ou pera mais longe 
nam |L57 os constrangeram senam por seu pre- |L58 ço & a sua uomtade. § E tem 
mais |L59 o dito moesteiro no burgo de cima, ca- |L60 saaes & herdades que estam 
per seus |L61 aforamentos & prazos & nam le- |L62 ua hy outros da mesma terra.

P06 |L63 § Uemto

P07 |L64 E o gado do uemto embos os |L65 lugares sera do mosteiro |L66 quamdo se 
perder segumdo nossa |L67 hordenaçam com decraraçam que |L68 a pessoa a cuia 
maão ou poder for |L69 teer o dito gado o uenha scpreuer |L70 com as pessoas pera 
ysso hordena- |L71 dos a dez dias primeiros seguim- |L72 tes sob pena de lhe seer 
demanda- |L73 do de furto.

P08 |L74 § Tabaliães

P09 |L75 E a pemsam dos tres tabali- |L76 aaes que seruem em ambo- |L77 llos 
burgos quamdo se nam quitar |L78 pagara cada hum trezemtos & oytem- |L79 ta 
reaaes.

P10 |L80 § Montados

P11 |L81 Nam se leuaram montados |L82 na dita terra, porque os mo- |L83 radores 
della estam em uizinhança |L84 com seus comarcãos & ussaram |L85 huns com 
outros per suas postu- |L86 ras do comçelho.
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P12 |L87 § Maninhos

P13 |L88 Os maninhos nam se daram |L89 senam em camara pollo ses- |L90 meiro 
da abadessa, semdo primeiro |L91 chamados todallas pessoas co- |L92 marcaaos 
dos ditos maninhos |L93 que digam se os maninhos que se asy |L94 requere he das 
pertemças dou- |L95 tros casaaes ou suas saydas & |L96 logramentos, porque emtam 
nam |L97 se daram taaes maninhos. |L98 § E, quamdo nam ouuer impedimento |L99 
pera se darem, darseam segumdo

[F. 73v B]

|L100 seus comarcaãos & ussamça ierall |L101 da terra dos semelhantes.

P14 |L102 § Dizima das sentenças |L103 porquamto pollo foral anti- |L104 go 
dado aa dita uilla foy |L105 posto por dereito rreal a dizima |L106 das semtenças 
comdenatorias. |L107 Portamto, ho nosso mordomo que |L108 na dita uilla ouuer 
rreçebera com |L109 seu scpriuam quaaesquer semten- |L110 ças comdenatorias 
que se na di- |L111 ta uilla ouuerem de executar. E de |L112 quallquer cantidade 
de que se fizer |L113 a dita execuçam & emtrega leuara |L114 o dito mordomo 
a dizima aa cus- |L115 ta do comdenado. Porem, se da tall |L116 semtença se 
ia pagou a dizima em |L117 outra parte polla dada della nam |L118 se pagara 
mais outra dizima |L119 na emxecuçam, posto que seia fei- |L120 ta pollo dito 
mordomo. E se a parte |L121 comdenada quiser pagar ho com- |L122 theudo na 
semtença amte de seer |L123 penhorado por ella nam pagara |L124 a dita dizima 
nem se pagara ysso |L125 mesmo se o mordomo por afeiçam |L126 ou por 
negligencia, semdo rrequeri- |L127 do ou por outro algum rrespeito nam |L128 
quiser fazer a dita emxecuçam |L129 nem menos leuara a dita dizima |L130 o 
porteiro, alcayde ou meirinho se |L131 a tall emxecuçam fizer os quaaes |L132 
somente aueram por seu trabalho |L133 ou solairo que deuem d’ auer per |L134 
nossa ordenaçam.

P15 |L135 § Forças

P16 |L136 E as forças seram ysso mes- |L137 mo do moesteiro ou do mei- |L138 rinho 
se lhas leixar, conuem a saber: quamdo fo- |L139 rem, primeiramente, iulgadas 
pe- |L140 llos iuizes & tornado aa posse o for- |L141 cado leuaram sesemta & quatro 
rreaaes |L142 sem liuras aa custa do forçador |L143 & nam doutra maneira.
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P17 |L144 § Carnes

P18 |L145 E leuara mais o moesteiro

[F. 74r A]

|L146 de quallquer uaca ou porco que se |L147 uemder a pesso ou talho no açou- 
|L148 gue ou fora delle, hum soldo o quall |L149 arrecadara o dito comçelho e assy 
|L150 a portagem do burgo do mordoma- |L151 do de çima porquamto da ao dito 
|L152 moesteiro por anno mill & oytoçen- |L153 ra rreaaes por tudo & se mais rren- 
|L154 der sera pera o dito comçelho.

P19 |L155 § Pena d’ arma

P20 |L156 E leua se mais pollo mostei- |L157 ro de quem tirar arma no- |L158 ue 
rreaaes, e quem ferir quorenta |L159 & oyto reaaes & meo, e de morte |L160 de 
homem çemto & quorenta rreaaes. |L161 E o meirinho da terra leuara ma- |L162 is 
das ditas penas ou malefiçi- |L163 os as armas. E mais pera che- |L164 gar cada hũa 
dellas aos ditos |L165 çemto & quoremta reaaes leua- |L166 ra o dito meirinho o 
quall leuara |L167 de quallquer outro malefiçio sem |L168 sangue çemto & quoremta 
rreaaes |L169 & mais as armas & cetera. E o mais |L170 da dita pena como em 
Lamego.

P21 |L171 § Portaiem

P22 |L172 E arrecadara mais o dito |L173 comçelho a portagem do |L174 
mordomado do burgo de fumdo |L175 de Uilla Meaã, porquamto paga |L176 por 
ella em cada hum anno seteçem- |L177 tos rreaaes ora rremda pouco |L178 ora 
muyto. E o que sobeiar sera do |L179 comçelho a quall portagem se arre- |L180 
cadara na dita terra na maneira |L181 seguimte. E a portagem & a pena |L182 do 
foral he tal como Lamego & cetera. |L183 Dada na nossa muy nobre & sempre 
|L184 leal çidade de Lixboa, aos uimte |L185 dias do mes de dezembro da era |L186 
do naçimento de Nosso Senhor Ih[e]su |L187 Chrispto de mill & quimhentos 
& treze |L188 annos e soscprito pello dito |L189 Fernam de Pina, em homze 
folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa terra & conçelho de Sam 
|L2 Chrispouam de Nogueira

[F. 74r B]

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que nas ditas imqui- |L5 ricoões do tombo fossem |L6 os dereitos da 
dita terra, |L7 decrarados per muytas maneiras |L8 & comfusamente nos mandamos 
|L9 ora tirar, particularmente, imquiri- |L10 çam na dita terra com o senhorio |L11 
dos direitos della & com cada pessoa |L12 que particularmente paga os ditos |L13 
dereitos na quall imquiriçam es- |L14 pecificamente estaa limitado o que |L15 cada 
pessoa da dita terra paga segun- |L16 do a quall imquiriçam mandamos |L17 que 
os ditos dereitos se paguem |L18 na dita terra ao diamte da quall in- |L19 quiriçam 
mandamos estar hũa |L20 n’ arca do comçelho da dita terra |L21 e outra em maão 
do senhorio pe- |L22 ra seu mordomo ou offiçiall poder |L23 uerdadeiramente 
rrecadar os ditos |L24 dereitos pera per hum & per outro |L25 se poderem bem 
saber como & per |L26 quem se ham de pagar. |L27 E, porquamto o pam & uinho 
|L28 que os ditos rreguemguei- |L29 ros & foreiros da dita terra se ha |L30 de pagar 
ha de ser leuado aa sua |L31 custa delles ao çeleiro & adega |L32 do senhorio. 
Decraramos açerqua |L33 disso & mandamos que os mordo- |L34 mos dos ditos 
dereitos ou seus |L35 remdeiros estem prestes ao tempo |L36 da emtrega dos ditos 
dereitos |L37 de os rreçeberem aos foreiros no |L38 dia que lhos leuarem sem outra 
|L39 delomga porque nam lhos rreçe- |L40 bemdo assy elles tornaram o pam |L41 & 
uinho que lhe assy nam quise- |L42 rem rreçeber. E ficara em sua es- |L43 colha de 
o tornarem se quiserem |L44 outra uez ou de o pagarem ante |L45 a denheiro pollo 
preço que ualia |L46 ao tempo que o leuauam & nam

[F. 74v A]

|L47 lho quiseram rreçeber quall mais qui- |L48 serem.

P04 |L49 § Pesqueiras

P05 |L50 E pagase mais a nos por direito |L51 reall na dita terra de todallas |L52 
pesqueiras de pedra a metade do pes- |L53 cado e os que pescam com barco 
o |L54 terço delle. E mais, leua o primeiro |L55 pexe que morre em quallquer 
das |L56 ditas pesqueiras e mais o pexe |L57 rreall, conuem a saber: solho ou 
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yrez ou truita gran- |L58 de que nellas morrer. E tem mais ou- |L59 tra pesqueira 
reguengua que se cha- |L60 ma Afurada de que se pagam dezoito |L61 lampreas 
ao senhorio. E tem mais. |L62 Allem do Doyro, o senhorio deste re- |L63 guemgo 
de Sam Chrispouam na terra de |L64 Bemuiuer outras pesqueiras no |L65 mesmo 
Doyro, conuem a saber: a pesqueira da Soue- |L66 teira & Afurada & Arramcosa 
& a Bar- |L67 beira & o pesqueiro dos sauees & ho |L68 pesqueiro da lamprea 
e os berroões |L69 ysemtos da quyntaã do Cabo de Uilla, |L70 e outra pesqueira 
que chamam |L71 o Dereito. E destas pesqueiras ham |L72 de sayr dous sauees aa 
fugueira |L73 de Caluos. |L74 Estam mais na dita terra de |L75 Bemuiuer anexos ao 
rreguen- |L76 guo desta terra hum campo que se |L77 chama o Toiall e outro campo 
que |L78 estaa na dita terra de Bemuiuer iun- |L79 to do baçello de Bastiam.

P06 |L80 Lutosa

P07 |L81 E, porquamto na dita terra |L82 de Sam Chrispouam se leua indis- |L83 
timtamente por lutosa a milhor ioya. |L84 E na imquiriçam do dito tombo nam |L85 
se mandou assy pagar ieralmente |L86 amte em alguns lugares se mandou |L87 per 
outra maneira. Portamto, decra- |L88 ramos aquy particularmente os |L89 lugares 
que ham de pagar as di- |L90 tas lutosas e quamto por cada hũa |L91 delas se aia de 
pagar, conuem a saber: na aldea de |L92 Seixos duas fugueiras daram de

[F. 74v B]

|L93 lutosa quatro marauidis que sam sem |L94 liuras çemto & oyto reaaes desta |L95 
moeda corremte. § E na mesma al- |L96 dea de Seixos outra fugueira reguen- |L97 
ga de que pagam de lutosa a milhor |L98 ioya. E em Ualboom de quatro fu- |L99 
gueiras foreiras dam de lutosa |L100 dous marauidis, conuem a saber: çimquoemta 
|L101 & quatro reaaes, sem liuras. |L102 § E da fugueira de Marzeaaes & dou- |L103 
tra de Mendo Pirez dam dada hũa |L104 de lutosa quatro maraui[di]s que |L105 
sam sem liuras çemto & oyto rreaaes. |L106 § E no dito lugar outra que foy 
|L107 de Momo Graçia da de lutosa por |L108 dous marauidis çimquoenta & |L109 
quatro rreaaes, sem liuras. |L110 § E nesta mesma terra de Ualboom |L111 de hũa 
fugueira rrealemga dam |L112 de lutosa a milhor ioya. § E em |L113 Ualboom tem 
mais outra fugueira |L114 foreira de que dam de lutosa por |L115 dous marauidis, 
çimquoemta |L116 & quatro reaaes. § E no Caste- |L117 lho, hum casal rreguemgo 
da a milhor |L118 ioya. § E em Morralhe, hum casal |L119 de duas fugueiras de que 
dam |L120 a milhor ioya por lutosa. E de tres |L121 casaaes em Uilla de Ferreira 
dam |L122 de lutosa a milhor ioya. § E em |L123 Ioazim doutra fugueira rrealenga 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira342

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

|L124 dam a milhor ioya. § E n[a] aldeã |L125 de Lugarelhos de hũa terça parte 
|L126 de hũa fugueira rrealenga paga- |L127 ram de lutosa a milhor ioya. E de |L128 
quatro fugueiras rrealengas |L129 na aldea de Trauaços por lutosa |L130 a milhor 
ioya e outro tamto das |L131 fugueiras de Payo Longo. E, porque os |L132 nomes 
acima scpritos sam an- |L133 tigos e, peruemtura, desconheçi- |L134 dos na dita 
terra agora portamto, |L135 mandamos que ao emtregar des- |L136 te foral seiam 
iumtos todollos

[F. 75r A]

|L137 foreiros & moradores da dita terra |L138 de Sam Chrispouam de Nogueira 
& do |L139 rreguemgo de Betoure que ora amda |L140 na iurdiçam & comçelho 
de Çinfaães |L141 & seiam perguntados as mais am- |L142 tigos & de melhor 
memoria que aia |L143 amtre todos. E os lugares que aquy |L144 uam per estes 
nomes decrarem |L145 o milhor que souberem pellos no- |L146 mes que agora tem 
& se chamam |L147 & logo se façam scpreuer pera a ca[da] |L148 huns poer a paga 
que aquy |L149 a estes outros uay decrarada na |L150 fym deste foral. |L151 E com 
decraraçam que em cada |L152 hum destes lugares atras no |L153 meados nam se 
am de pagar mais |L154 lutosas de quamtas cabeças aquy |L155 uam nomeadas, 
posto que muitos |L156 herdeiros & possoeiros seiam na he- |L157 ramça & paga de 
cada hũa destas |L158 cabeças. E os herdeiros nam paga- |L159 ram lutosa senam 
somente os que |L160 esteuerem nas cabeças amtigas |L161 dos casaaes & fugueiras 
aquy |L162 nomeadas as quaaes lutosas |L163 nam pagaram molheres assy ca- |L164 
sadas como solteiras posto que |L165 como herdeiras primcipais esteem |L166 & 
morem em cabeça de casal porque |L167 lutosa nam se ha de pagar senam po- |L168 
llos homens baroões & nam das |L169 molheres como dito he. § E pa-

P08 |L170 § Tabaliães

|L171 ga cada hum dos tres tabaliaães |L172 ao senhorio oytemta rreaaes.

P09 |L173 § Forças

P10 |L174 E a pena das forças se nam |L175 leuara senam quamdo, pri- |L176 
meiramente, forem iulgadas p[e]llos |L177 iuizes & o forçado for metido em |L178 
posse da cousa forçada pellos mei- |L179 rinhos ou outras iustiças. Emtam, |L180 
leuaram de pena das ditas forças |L181 aa custa do forçador çemto & oyto |L182 
rreaaes & doutra maneira nam
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|L183 se leuaram.

P11 |L184 E nam se leuara a penna de |L185 sangue nem em coutos |L186 uisto como 
nam foram hy imposto |L187 per foral nem sam de calidade pera |L188 se deuerem 
de leuar per costume |L189 pera se poerem em forall.

P12 |L190 § Maninhos

P13 |L190 E dos maninhos nam se le- |L191 uara ne[n]hum dereito porque |L192 
toda aa terra he dos moradores della |L193 com os ditos foros per suas rre- |L194 
partiçoões amtiguas de que ussam.

P14 |L195 § Montados

P15 |L196 E os montados, ysso mesmo, |L197 sam do comçelho dos quaaes |L198 
ussaram por suas posturas com |L199 seus uizinhos & comaraãos sal- |L200 uo do 
montado que chamam da se- |L201 rra da Framçeira naquella comfron- |L202 taçam 
que parte com Tendaaes & |L203 com Aluaremga & Samfims per mar- |L204 cos 
antigamente postos ou deui- |L205 ssoões no quall lugar os gados |L206 de fora que 
ally quiserem uir pas- |L207 tar auir se am com o senhorio da |L208 terra & pagar 
lhe am segumdo se |L209 comçertarem. E se nam quiserem |L210 fazer auemça 
& pagar o dito mon- |L211 tado traram seu gado com pega- |L212 reiro & pastar 
sem pagar. E, semdo |L213 achado, sem elle ou sem licemça ou |L214 auemça sera 
emcoymado, conuem a saber: de ca- |L215 beça de gado uacuum seis rreaaes |L216 
& do meudo hum rreall.

P16 |L217 § Barcas

P17 |L218 § E pagarsea mais por dereito |L219 rreall na dita terra das bar- |L220 cas 
que uierem pollo Doyro açi- |L221 ma quatro alqueires de sal por |L222 çimquo 
almudes de sal que se amti- |L223 gamente mandaua pagar e as |L224 barcas que 
uaão pera baixo nam |L225 pagaram se nam quamdo uierem. |L226 E este sal 
pagaram de quallquer |L227 cousa que leuasem ai[u]da & dos |L228 barcos pequenos 
se pagaram hum
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|L229 real por seis denheiros que amti- |L230 mente se mandou pagar. E esta por- 
|L231 tagem nam pagaram as barcas nem |L232 barcos da mesma terra a quall se 
pa- |L233 gara & rrecadara segumdo o costu- |L234 me amtigo em Mourilhe. § E a 
|L235 outra portagem da compra & uemda |L236 se rrecadara na dita terra segumdo 
|L237 adiamte uay decrarado.

P18 |L238 § Portagem

P19 |L239 Decraramos, primeiramente, |L240 que a portaiem que se ouuer |L241 de 
pagar na dita terra ha de seer per |L242 homens de fora della que hy trouxe- |L243 
rem cousas de fora a uemder ou |L244 as comprarem hy & tirarem pera fo- |L245 ra 
da terra & termo a quall portaiem |L246 se pagara desta maneira & cetera. E o ma- 
|L247 is da portaiem como em Lamego. |L248 § E assy a gado do uemto & a pe- |L249 
na d’ arma, e dizima das semtenças |L250 & pena do foral como em Lamego. |L251 
Dada na nossa muy nobre & sempre |L252 leal çidade de Lixboa, ao primeiro 
|L253 dia do mes de setembro, anno do na- |L254 çimento de Nosso Senhor Ih[e]su 
Chrispto de |L255 mill quinhentos & treze e soscpri-|L256 to pelo dito Fernam de 
Pina, em |L257 treze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Temdaaes

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 § O aro

P04 |L5 Mostrase pollas ditas im- |L6 quiriçoões estar aforado |L7 a nos o aro que 
se cha- |L8 ma do dito lugar de Temdaaes em |L9 oytenta moyos de pam & uinho. 
|L10 E foy o dito moyo emtrepetado & |L11 iulgado em dezaseis teigas da me- |L12 
dida amtiga, leuamdo tres teigas |L13 dellas em dous alqueires desta |L14 medida 
corrente por homde uem |L15 o moyo destes foral em dez alqueires |L16 destes 
corremtes & mais hũa das |L17 ditas teigas de que fazem d’ al-

[F. 75v B]

|L18 queires desta dita medida corremte |L19 de pam meado, conuem a saber: 
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çemteo & milho sete- |L20 çemtos & uimte oyto alqueires de |L21 pam e de uinho 
per esta mesma me- |L22 dida noua rreduzida pella dita ma- |L23 neira do pam, 
çemteo, doze almudes |L24 de uinho. § E esta paga sobredita |L25 nesta terra 
do dito aaro foy amtiga- |L26 mente rrepartida per trimta & seis |L27 casaaes & 
pagada cada casall delles |L28 senhos, bragaaes de sete uaras o bra- |L29 gal o quall 
pagaram d’ estopa grosa |L30 ou a sete reaaes por uara qual ma- |L31 is quiserem 
os pagadores. § E pa- |L32 ga mais cada hum casal dos trimta |L33 & çimquo 
senhas, pernas de porco |L34 do mylhor que matarem com hũa |L35 costa. E o 
outro casal pera compry- |L36 mento da soma dos trimta & seis |L37 paga per sy 
hum gorazill na manei- |L38 ra que adiamte uay decrarado. |L39 § E pagam mais 
os ditos foreiros |L40 do aaro tres goraziis & quatro maraui- |L41 diis uelhos & por 
cada hum quorenta & oyto rreaaes |L42 & meo. E o mordomo paga por sy hum 
bragal.

P05 |L43 § Linho

P06 |L44 § E pagam mais iuntamente os do dito |L45 aaro çimquoenta maãos 
de linho |L46 espadellado medido pella manilha |L47 da maão do dedo pollegar 
com hum |L48 outro dedo amtre ambos os dedos. |L49 § E trimta ouos d’ aldea 
de Saa |L50 & de casaaes § os quaaes dereitos |L51 & foros sobreditos foram & 
sam |L52 antigamente rrepartidos pellas |L53 propiedades & heramças & posy- |L54 
soões da dita terra. § E segumdo |L55 cada hum as traz assy paga assy |L56 pollos 
moradores da dita terra |L57 como por outros alguns herdeiros |L58 de fora que ha 
hy trouxerem.

P07 |L59 § Repartiçam

P08 |L60 § E, porque esta rrepartiçam & taxa |L61 de muyto tempo feita he 
trabalhosa |L62 pera se arrecadar decraramos que |L63 se os foreiros ou a mayor 
parte

[F. 76r A]

|L64 delles quiserem agora nouamente fa- |L65 zer a dita taxa & rrepartiçam pelas 
pe- |L66 ssoas uiuemtes que as cousas trazem |L67 mandamos aas iustiças que lha 
fa- |L68 çam fazer. § E o paam sobredito se

P09 |L69 § O tempo da paga do pam
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|L70 ha de pagar per todo o mes de setembro. |L71 § E seram auisados os mordomos 
|L72 dos senhorios ou seus rremdeiros |L73 no dito tempo tenham prestes |L74 o 
çeleiro pera rreçeberem o dito paam por- |L75 que nam o rreçebemdo no dia que 
lho |L76 leuarem nam seram mais obrigados |L77 de lho leuarem se nam quiserem. 
E pagalloam |L78 a dinheiro como ualia ao tempo que o |L79 leuauam & o nom 
rreçeberam ou lho

|L80 leuaram depois quall mais quise- |L81 rem. § E se o nom leuarem ao dito |L82 
tempo os mordomos que a ysso sam |L83 obrigados pagaram cada dia aa sua |L84 
custa trimta rreaaes ao mordomo |L85 ou rremdeiro que esteuer prestes pe- |L86 ra 
lho receber.

P10 |L87 § Paga do uinho

P11 |L88 E o uinho se a de pagar aa bica |L89 do lagar homde o hyram re- |L90 çeber 
os mordomos ou rremdeiros |L91 no dia que pera ysso forem requeri- |L92 dos ou 
atee outro dia aaquellas oras |L93 porque nam hymdo a esse tempo me- |L94 diram 
o dito uinho com duas teste- |L95 munhas & leixaram o dereito delle |L96 no lagar 
sem mais serem obrigados |L97 a outra diligençia nem emcorrem por |L98 ysso em 
algũa pena.

P12 |L99 § Carnes

P13 |L100 E os outros foros de carnes, |L101 denheiro & linho se ham de |L102 pagar 
por Natall. E os goaraziis |L103 pagaram em carnes segumdo ho es- |L104 tillo da 
terra ou por elles a trimta |L105 & çimquo rreaaes segumdo sempre |L106 estiueram 
em costume de pagar. E po- |L107 llas pernas que se pagam por este |L108 forall a 
setemta rreaaes por cada |L109 hũa ou a perna acostumada. |L110 E os ditos foreiros 
do Aaro

[F. 76r B]

|L111 ham de dar cada anno pelo iuiz & ue- |L112 readores que os ham d’ apresentar 
|L113 dous mordomos que emcham a so- |L114 bredita copia & soma dos ditos de- 
|L115 reitos e foros ao senhor delles aos |L116 ditos tempos pollas pessoas a ysso 
|L117 obrigadas segumdo amdam na di- |L118 ta rrepartiçam. § E pagam mais

P14 |L119 § Lutosa
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|L120 os trimta & seis casaaes da dita |L121 terra & aaro, lutosa. E emtendasse 
|L122 a milhor ioya de cousa mouel a quall |L123 nam pagaram todollos herdeiros 
|L124 dos ditos casaaes posto que todos |L125 paguem na paga & foro ordenado 
|L126 ao seu casall particularmente. |L127 Mas pagara somente a dita |L128 lutosa 
aquella pessoa que |L129 esteuer na cabeçado casall emcabe- |L130 çado. E se hy 
nom ouuesse pessoa em- |L131 cabeçada em algum casal seiam rre- |L132 queridos 
os herdeiros delle que no- |L133 meem pessoa & cabeça pera pagar |L134 a dita 
lutosa e os outros herdeiros |L135 lha aiudem a pagar. E, se nom quy- |L136 serem 
alguns herdeiros dos casaaes |L137 ordenar pessoa çerta pera a dita lutosa |L138 o 
senhorio tomara por pagador hum |L139 dos herdeiros quall quiser de que |L140 
auera a lutosa aa quall seram cons- |L141 trangidos os outros soldo aa liura |L142 
do que trazem do tal casal a lhe aiu- |L143 darem a pagar e como o senhorio. |L144 
Porem, hũa uez nesta meneira to- |L145 mar hũa cabeça ao tal casal nam a po- |L146 
dera mais mudar doutra pessoa seguira sem- |L147 pre aaquella linha sem a poder 
mu- |L148 dar, saluo se os herdeiros per sua uom- |L149 tade o quiserem emcabeçar 
em outra |L150 pessoa. § E esta lutosa nam paga- |L151 ram as molheres posto que 
emca- |L152 beçadas esteem nos casaaes e seiam |L153 as uerdadeiras herdeiras 
delles.

P15 |L154 § Outro rreguengo

P16 |L155 E ha mais nesta terra de Tem- |L156 daaes hũa aldea rreguenga

[F. 76v A]

|L157 que chamam Alclosum a quall por |L158 seer de muyto tempo despouoada & 
|L159 desemparada dos herdeiros foy dada |L160 nouamente pollos senhorios dos 
|L161 ditos dereitos pre prazos em uidas |L162 a pessoas particulares pollas com- 
|L163 thias foros & preços que se comçer- |L164 taram segumdo as quaaes scri- |L165 
uras & contrautos ao diamte pa- |L166 garam.

P17 |L167 § Maçieira

P18 |L168 E na dita maneira se fez na |L169 aldea de Maçieira outrossy |L170 
rreguemga que he na dita terra |L171 de Temdaaes. E assy se pagaram |L172 a 
diamte segumdo o comçerto que |L173 fezeram ou fezerem.

P19 |L174 Mazellym
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P20 |L175 E ha mais na dita terra outra |L176 aldea que chamam Mazelym |L177 que 
paga çeradamente oytemta |L178 alqueires de paam meado e seis alqueirres |L179 
pollas teigas que pagauam da sobre- |L180 dita medida pagos & rrepartidos |L181 
per todos. § E pagam çimquo |L182 casas que ha na dita terra cada |L183 hum seu 
gorazill. § E pagam mais |L184 cada hum destes casaaes seu fram- |L185 gaão & 
senhas, maãos de linho |L186 das sobreditas nos quaaes nom |L187 ha lutosa nem 
auera do diamte.

P21 |L188 § Uilla de Muros

P22 |L189 § E iaz mais nesta terra de Tem- |L190 daaes hũa aldea na dita terra que 
|L191 se chama Uilla de Muros em que |L192 a tres casaaes & meyo de rreguengo, 
|L193 e pagam todos, iumtamente, trim- |L194 ta & çimquo alqueires de pam |L195 
meado. § E pagam mais os |L196 ditos casaaes tres goraziis & |L197 meyo & sete 
maãos de ly- |L198 nho e hũa freama ou por ella |L199 meyo marauidi que sam 
uimte |L200 & quatro rreaaes & meyo. § E pa- |L201 gam mais hũa teiga de trigo. 
|L202 § E pagam mais, iumtamente, |L203 estes tres casaaes & meyo em ca-

[F. 76v B]

|L204 da hum ano sessenta & tres almudes de |L205 uinho mole aa bica. § E paga 
|L206 cada hum delles mea lutosa cada |L207 hum, conuem a saber: a metade do 
preço da milhor |L208 ioya a quall se emtendera segum- |L209 do fica decrarado nos 
sobre- |L210 ditos do aaro. § E pagase mais |L211 doutra herdade que iaz demtro 
nes-

P23 |L212 § Monte de Muro

|L213 te limite de Uilla de Muros a que |L214 ora chamam Monte de Muros dez |L215 
alqueires de pam meado a quall |L216 herdade se chama Gramdinho. |L217 § E iaz 
mais neste dito limite de |L218 Monte de Muro hũa quimtaã que |L219 se chama 
emxidro que he dizimo |L220 a Deus sem pagar foro nem trebuto |L221 reall. § E 
paga somente luto- |L222 sa da pessoa pesoeira & emcabeçada |L223 & doutras nam 
nem de molher se- |L224 gumdo a decraraçam sobredita.

P24 |L225 § Timta pera uinhos

P25 |L226 E decraramos mais & man- |L227 damos que os foreiros |L228 sobreditos 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 349

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

nam seiam obrigados |L229 de darem timta pera os uinhos |L230 que pagam saluo 
se lha quiserem |L231 rreçeber em comto ou descomto |L232 do uinho que ouuerem 
de pagar |L233 & doutra maneira nam seram pera |L234 ysso constrangidos nem a 
pagaram |L235 posto que o seiam. § E seram o-

P26 |L236 § Celeiro

|L237 brigados dos ditos foreiros de co- |L238 regerem o celeiro do senhorio de |L239 
Myzidães de madeira & colmo |L240 e a de Uilla de Muro somente de |L241 colmo. 
§ E nam se leuara da-

P27 |L242 § Dizima semtenças

|L243 quy em diamte a dizima das sem- |L244 temças que se leuara polla dada |L245 
dellas agora nem em ne[n]hum tempo. |L246 E somente se leuara a dizima da |L247 
emxecuçam dellas quamdo se de- |L248 rem a execuçam. § E de tamta par- |L249 te 
se leuara a dita dizima de quanta |L250 se fezer a execuçam posto que a sem- |L251 
temça de moor comthia seia a quall

[F. 77r A]

|L252 se nam leuara se ia se leuou a dizi- |L253 ma polla dada em outra parte. |L254 
§ E nam leuara mais ho ouuidor |L255na dita terra os sete reaaes que |L256 leuaua 
por cada semtença que daua.

P28 |L257 § Emcoutos

P29 |L258 § Nem se leuaram os seiscentos |L259 rreaaes dos emcoutos porque nom 
|L260 se achou auçam pera se deuerem

P30 |L261 § Forças

|L262 de leuar § Nem se leuaram as |L263 penas das forças somente quam- |L264 
do forem iulgadas iudicialmente |L265 pollos iuizes a que pertemçer. |L266 § E os 
forçados forem metidos em |L267 posse pollos meirinhos ou iusti- |L268 ças da terra 
das cousas forçadas, |L269 emtam se leuaram çemto & oyto rreaes |L270 somente aa 
custa do forçador & dou- |L271 tra maneira nam.
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P31 |L272 § Gado do uento

P32 |L273 E pagase mais na dita terra |L274 estes outros dereitos pesso- |L275 aaes, 
conuem a saber: o gado do uemto quamdo se |L276 perder segumdo nossa 
ordenaçam |L277 com decraraçam que a pessoa a cuia |L278 maão ou poder for teer 
o dito ga- |L279 do o uenha scpreuer, a dez dias pri- |L280 meiros seguimtes, so[b] 
pena de lhe |L281 seer demandado de furto.

P33 |L282 § Tabaliam

P34 |L283 E assy a pemssam do tabaliam |L284 que sam çemto & oytemta |L285 
rreaaes § e outros tamtos pa- |L286 ga em Ferreiros homde serue.

P35 |L287 § Montados

P36 |L288 § E nom hay montados nem ma- |L289 ninhos porque tudo he do comçe- 
|L290 lho yssemtamente, pagamdo del- |L291 les os foros sobreditos. § Nem |L292 a 
portagem agora nem em ne[n]hum |L293 tempo no dito lugar.

P37 |L294 § Pena d’ arma

P38 |L295 E a pena do samgue se nam |L296 leuaram os oytoçemtos |L297 reaaes 
que atee gora se custuma |L298 nam de leuar porque o foral nom |L299 lhos deu. 
E a posse nom he tal per |L300 que se possam leuar nem se leuaram |L301 mais. E 
leuaresea de quallquer pe-

[F. 77r B]

|L302 na d’ arma ora façam com ella mal |L303 ora atirem com essa temçam somen- 
|L304 te duzemtos rreaaes & as armas |L305 perdidas as quaaes leuaram os |L306 
iuizes se as tomarem nos arroydos |L307 ou os meirinhos da terra, comtanto |L308 
que nam seiam passados tres |L309 dias despois do maleficio as quaaes |L310 se 
nam leuaram com estas limita- |L311 çoões & cetera. E o mais da dita pena d’ 
ar- |L312 ma e a pena do foral he como em |L313 Lamego & cetera. Dada na nossa 
muy no- |L314 bre & sempre leal çidade de Lixboa, a |L315 seis dias de setembro do 
naçimen- |L316 to de Nosso Senhor Ihesu Cristo de mill |L317 & quinhentos & treze 
annos e so- |L318 scprito pelo dito Fernam de Pina, |L319 em sete folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Rreriz

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pollo dito foral se mostra |L4 aueer na dita terra de- |L5 zasete casaaes dos 
quaes |L6 se paga somente foro de dezaseis, |L7 porque hum delles he conuertido 
no |L8 que tem cargo d’ arrecadar os direitos |L9 da dita terra segumdo adiamte 
|L10 hira decrarado. § E paga cada |L11 hum dos ditos dezaseis casaaes |L12 
primeiramente, tres quartas de çem- |L13 teo d’ eiradega pella medida coim- |L14 
braã que agora he chanmada na di- |L15 ta terra medida uelha. E no dito |L16 foral 
chama se medida noua & |L17 della fazem sete quartas hum al- |L18 queire 
desta corremte segumdo a |L19 quall se pagara o dito foro por dia |L20 de Santo 
Steuam. E de cada hum dos |L21 ditos casaaes hũa galinha por |L22 Natall & hum 
gorazil se matar porco |L23 do porco que matar. E de cada casal |L24 tres uaras 
de bragal, primeiro |L25 d’ abril. E mais de cada casal hum |L26 feixe de palha 
carretada ao paço

[F. 77v A]

|L27 pello mordomo. § E de cada pessoa |L28 que morar no couto da quimtaã |L29 
da dita terra dous çeptis por trouis- |L30 cada a que auiam de hir & nom hy- |L31 
riam. E as molheres nam pagaram |L32 o dito foro e passe por Natall. E de |L33 
cada hum dos ditos foreiros daram |L34 cada hum dia de seruiço & darlheam |L35 
o mantimento pera comer sem ior- |L36 nal. E ha hy mais herdades fora dos |L37 
ditos casaaes per aforamentos & |L38 pagam dous capoões & tres marrãs |L39 & 
hum alqueire de trigo polla dita |L40 medida & tres rreaaes & meo pellos |L41 dous 
soldos do dito foral tudo per Na- |L42 tal. E pagam mais o quimto das cou- |L43 sas 
seguimtes o quall quimto se pa- |L44 ga em todallas terras da dita quintaã |L45 assy 
as dos ditos dezaseis casaaes |L46 como estroutos particulares acima |L47 scpritos.

P04 |L48 E posto que no dito foral se di- |L49 ga que o quimto se pagaria |L50 na 
dita quintaã de todollas cousas |L51 que Deus hy dese. Porem, a dita terra |L52 
nunca, amtigamente, se leuou o dito |L53 quimto senam de todo pam, uinho |L54 & 
linho nem se leua na dita comar- |L55 ca o dito quimto & rraçoões semelhan- |L56 
tes em ne[n]hum lugar senam das |L57 ditas cousas de pam, uinho & linho. |L58 
Portamto, decraramos nem se de- |L59 uer de leuar d’ azeite nem castanhas |L60 
nem de ne[n]hũas outras cousas o di- |L61 to quimto. E mandamos que mais |L62 
se nom leue agora nem ne[n]hum tempo |L63 daquy auamte posto que agora dou- 
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|L64 tra maneira se quisesse fazer ou fi- |L65 zesse. E os ditos caseiros adubaram 
|L66 as uinhas da quimtaã do senho- |L67 rio & pere comseguimte, as uasilhas |L68 
pera o uinho della & do que lhe ouue- |L69 rem de pagar de foro segumdo sem- 
|L70 pre costumaram & estam em posse

[F. 77v B]

|L71 de fazer, comtanto que o senhorio nam |L72 faça mais uinhas pera esta obriga- 
|L73 çam das amtigas & se mais fizer que |L74 nam seiam a ellas obrigados. E 
os |L75 mordomos & rremdeiros seiam a- |L76 uisados que uaão partir com as 
|L77 partes no dia que pera ysso forem |L78 rrequeridos ou atee outro dia aaque- 
|L79 llas oras porque nam hymdo as |L80 partes o partiram com duas teste- |L81 
munhas & leixaram o quimto na |L82 eira & lagar & temdal sem por |L83 yssi 
emcorrerem em algũa pena. |L84 § A d’ auer no dito couto & terra |L85 em cada 
hum anno hum mordomo que |L86 ha d’ arrecadar o pam & uinho ao |L87 paço 
aa custa dos lauradores. E o |L88 dito mordomo ha de pagar ao se- |L89 nhorio 
esto que se segue, conuem a saber: d’ emtra- |L90 da hum carneiro & çimquo 
alquei- |L91 res de trigo polla medida sobre- |L92 dita e outros çimquo de çemteo 
|L93 da dita medida & sete galinhas |L94 & sete liuras de moeda amtiga |L95 tudo 
por Natall pollas quaaes |L96 sete liuras estam em costume de |L97 pagar çemto 
& quoremta rreaaes |L98 pollas quaaes cousas o dito |L99 mordomo ha d’ auer 
aquelle anno |L100 o seu casal liure & foro dos foros |L101 da dita terra. E as outras 
cousas |L102 contheudas no dito foral que |L103 nam sam dereitos rreaaes fique |L104 
resguardado ao senhorio ussar |L105 dellas segumdo atee ora esteue |L106 em posse 
porque nam sam de ca- |L107 lidade pera aquy se poerem & por |L108 assy aquy 
nam hyrem postos de- |L109 craramos que usse de seu dereito |L110 & costume sem 
periudicar a seu direito.

P05 |L111 § Tabaliam

P06 |L112 O tabaliam nam paga nem |L113 pagara hy ne[n]hũa pemsam. |L114 Os 
montados & maninhos sam |L115 todos do comçelho liuremente

[F. 78r A]

|L116 com os foros sobreditos. § Nom |L117 ha hy portagem agora nem em |L118 ne[n]
hum tempo. § E o gado do uento, |L119 e a pena d’ arma § e a pena do forall |L120 
he tal com[o] em Lamego & cetera. Dada na |L121 nossa muy nobre & sempre 
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leall |L122 çidade de Lixboa, a noue dias de |L123 mayo de mill & quinhentos & 
qua- |L124 torze annos § e soscprito pello |L125 dito Fernam de Pina, em cimquo 
|L126 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Gulfar per el-rey 
Dom Sancho, |L2 o primeiro, & per el-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pelo dito foral |L5 & semtença que toda pe- |L6 soa que laurar 
com iunta |L7 de boys pagara doze medidas am- |L8 tigas que chamam cayra das 
quaaes |L9 fazem desta medida corremte oyto |L10 alqueires & quarta terçado, 
conuem a saber: trigo, |L11 çemteo, milho posto que de hum soo |L12 laurem. § E 
se laurarem com duas |L13 iumtas pagaram o foro sobredito |L14 dobrado. E dhy 
pera çima posto que |L15 com muitas mais laurem nam |L16 pagaram mais que as 
ditas duas |L17 iugadas. § E se laurarem com hum boy |L18 pagaram a metade da 
iugada se o outro |L19 com que aparcar & laurar com outro iuga- |L20 deiro porque 
se laurar com outro boy singelo |L21 de que se nam pague iugada paga- |L22 ram 
ambos iugada imteira.

P04 |L23 § E quem fizer sementeira com bois |L24 alheos pagaram a metade da 
iuga- |L25 da ora laurem muyto ora pouco |L26 os quaaes seareiros poderam |L27 
por menos disso fazer auemça |L28 e assy os que ouuerem de laurar |L29 com duas 
iumtas de boys segundo |L30 se poderem comçertar com os offi- |L31 çiaaes ou 
rremdeiros por menos |L32 das ditas comthias. E quem seme- |L33 ar com emxada 
ou enxadam nam

[F. 78r B]

|L34 paga ne[n]hum dereito do que laurar |L35 ora seia muito ou pouco. E quem 
ti- |L36 uer cauallo de sella de marca a mor |L37 parte do anno nam pagara ne[n]
hum |L38 dereito da dita iugada ne[m] a pagaram |L39 os caualleiros que per nossa 
orde- |L40 naçam a deuerem d’ escusar. |L41 E pagase mais no dito lugar -|L42 per 
toda pessoa que colher |L43 linho hum molho que sera de largura |L44 de tres 
feueras do gramde & pequeno |L45 & meaão tomado no temdal & todas |L46 tres 
atadas & cheas de linho segum- |L47 do foram as feueras as quaaes |L48 ham de 
chegar as pontas de hũas |L49 aas rraizes das outras quamdo |L50 emcherem o 
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uemçelho das ditas |L51 feueras. |L52 E pagara ysso mesmo toda |L53 pessoa que 
colher uinho no |L54 dito lugar se chegar a çemto almu- |L55 des pagara çimquo 
almudes delles |L56 aa bica. E, posto que mais aiam nam |L57 pagaram mais. E, se 
nom chegarem |L58 aos ditos çemto almudes, nam pa- |L59 garam delle ne[n]hum 
foro segumdo am- |L60 tigamente foy acordado amtre ho |L61 senhorio & o pouoo. 
E assy manda- |L62 mos que ao diamte se faça. § E pa- |L63 gam mais em cada 
hum anno per |L64 dia de mayo & de Natal setecentos |L65 & uimte rreaaes em 
duas pagas rre- |L66 partidas per todollos moradores |L67 do dito lugar segumdo 
os beens que |L68 no [d]ito comçelho ouuer da quall |L69 paga nem seram escussa 
ne[n]hũas |L70 pessoas por priuilligiadas que |L71 seiam. § E paga cada hum dos

P05 |L72 § Tabaliam

|L73 tres tabaliaaes em cada hum anno |L74 de pemssam çemto quoremta & |L75 
quatro rreaaes com as liuras.

P06 |L76 § Montados

P07 |L77 § Nom ha y montados nem |L78 maninhos, porque tudo he do com- |L79 
çelho & ussara de tudo como de

[F. 78v A]

|L80 cousa sua propria segumdo atee |L81 quy fezeram.

P08 |L82 § Uendagem

P09 |L83 E quallquer pessoa que no dito lu- |L84 gar uemder sua propiedade |L85 
gramde ou pequena uemdella ha |L86 a tal pessoa que pague a nos nossos |L87 
foros & nam seia das defessas |L88 em dereito. E pagara ao senhorio |L89 somente 
hum arratell de çera. § E a |L90 molher proue ou homens que nam |L91 pagar a nos 
ne[n]huns dos ditos fo- |L92 ros pagara somente hũa galinha. |L93 E quem os pagar 
poucos ou muy- |L94 tos nam a pagara nem outro foro |L95 alguum.

P10 |L96 § Mordomos

P11 |L97 E seram deligemtes & aui- |L98 sados os mordomos ou rrem- |L99 deiros 
que rrecebam o pam sobre- |L100 dito desde Santa Maria de setembro |L101 atee 
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Natal porque nam ho rrecebem- |L102 do ficara em liberdade do laurador |L103 
dhy em diamte pagallo no mesmo |L104 pam se quiser ou amte a denheiro |L105 
segumdo comummmente ualha ao |L106 tempo que rrequerio com o paga- |L107 
mento do dito pam & nam lho |L108 quiseram rreceber.

P12 |L109 § Pena d’ arma

P13 |L110 Da pena d’ arma se leuara pe- |L111 llo senhorio çemto & quorenta |L112 
rreaaes & as armas perdidas a quall |L113 sera dos iuizes se a tomarem no |L114 
arroydo ou do meirinho da terra |L115 ou do ouuidor que primeiro çi- |L116 tar com 
estas decrarações & cetera. E o ma- |L117 is deste capitollo he tal como La- |L118 
mego e assy o gado de uemto & |L119 a pena do forall & cetera. Dada na nossa |L120 
muy nobre & sempre leal çidade de |L121 Lixboa, a uimte & noue d’ abril de |L122 
mill & quinhentos & quatorze |L123 annos e soscprito pello dito Fer- |L124 nam de 
Pina, em çimquo folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Tarouca |L2 per 
el-rey Dom Dinis

[F. 78v B]

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 seer aforada a dita terra |L6 aos moradores 
do dito |L7 comçelho presemtes & uimdoiros |L8 por quatroçemtos marauidis ue- 
|L9 lhos de uimte sete soldos que ual |L10 cada hum quoremta & oyto rreaaes |L11 
& quatro pretos que fazem em |L12 soma dezanoue mill trezemtos |L13 & noue 
rreaaes pagos aas terças |L14 do anno, conuem a saber pelos primeiros dias |L15 
de ianeiro, mayo & setembro a |L16 quall paga se faz per rrepartiçam |L17 que 
amtigamente foy feita per |L18 todollos os moradores do dito lugar |L19 segumdo 
os been de rraiz que nella |L20 trazem a quall rrepartiçam & tai- |L21 xa mandamos 
que se faça ora no- |L22 uamente & mandamos aas iusti- |L23 ças que emtendam 
em se fazer |L24 desemganadamente pera os pro- |L25 ues. § E os montados & ma-

P04 |L26 § Montados

|L27 ninhos sam liuremente do dito |L28 comçelho dos quaaes ussaram |L29 per suas 
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posturas como em cou- |L30 sa sua propria sem nos nem ou- |L31 trem nysso com 
elles emtender. |L32 § E o dito comçelho rrecada- |L33 ra & auera pera sy todollos 
direitos

P05 |L34 § Gado do uento

|L35 que a nos pertemçem no dito lu- |L36 gar, conuem a saber: o gado do uemto 
& cetera. E o ma- |L37 is do dito capitollo he como Lamego.

P06 |L38 § Dizima das semtenças

P07 |L39 § E a dizima da dada das sem- |L40 temças se nam leuara mais na |L41 dita 
terra, posto que agora se le- |L42 uase. E leuaram a dizima da dada |L43 & cetera. 
E o mais do dito capitollo co- |L44 mo em Lamego.

P08 |L45 § Pena de arma

P09 |L46 E assy sera sua a pena d’ arma |L47 se o meirinho nam lamçar |L48 primeiro 
maão della da qual |L49 se leuaram duzemtos rreaaes |L50 & as armas. E nam se 
deman- |L51 daram nem leuaram se forem

[F. 79r A]

|L52 pasados trez dias despois dos malefícios |L53 ou arroydos as quaaes se nam 
le- |L54 uaram com estas limitaçoões & cetera. |L55 E o mais do dito capitollo, e 
a por- |L56 taiem he a pena do forall he tall |L57 como Lamego & cetera. Dada 
na nossa |L58 muy nobre & sempre leal çidade de |L59 Lixboa, a uimte & sete de 
feuereiro |L60 de mill quinhentos & quatorze a- |L61 nnos e soscprito pelo dito 
Fernam |L62 de Pina, em noue folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla de Samfiimz

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Posto que os dereitos da |L4 dita terra fossem decra- |L5 rados comfussamente 
|L6 primeiro, pollas ditas imquirições |L7 despois foram comcordados os fo- |L8 
reiros & reguemgueiros com os |L9 senhorios pasados dos ditos direitos |L10 de 
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se pagarem nella os dereitos po- |L11 lla maneira adiamte decrarada |L12 segumdo 
foy ora derradeiramente |L13 aprouado pollos mordomos dos |L14 ditos dereitos 
com todollos ditos |L15 foreiros pessoalmente. |L16 Item primeiramente, ho ca- 
|L17 sal de Pereira que foy de Go- |L18 raido de pam meado uimte & oy- |L19 to 
alqueires & de trigo quarto, |L20 de porco hũa perna & de pam |L21 com ella hum 
alqueire & pimta. E de |L22 galinhas tres, e de capoões dous, |L23 e d’ ouos trimta, 
e de carneiro hum |L24 quarto, e de cabritos hum, e de bra- |L25 gall dez uaras, e 
de moeda amti- |L26 ga dezoyto soldos, e de uinho do- |L27 ze almudes. § Item 
outro casal |L28 em Pereira que foy de Gill & paga |L29 de pam meado dezoyto 
alqueires, |L30 e de trigo dous alqueires, e de mo- |L31 eda amtiga çimquoemta 
reaaes, |L32 e de uinho doze almudes. § Item

P04 |L33 § Portella

|L34 ho casall de Portella paga de pam

[F. 79r B]

|L35 meado uimte & quatro alqueires. |L36 E de porco hũa perna & de pam com 
|L37 ella hum alqueire & pimta, e de bra- |L38 gall dez uaras, e de capoões dous |L39 
& de galinhas tres & d’ ouos trinta, |L40 e de carneiro hum quarto, e de cabri- |L41 
tos hum & de moeda amtiga uimte |L42 soldos, e de leite dezoyto denheiros, |L43 
e de uinho doze almudes. § Item |L44 o casal de Bertolameu que he em Tra- |L45 
uamca paga de pam meado uimte |L46 & seis alqueires, e de trigo seis alqueires, 
|L47 e de porco hũa perna, e de pam com |L48 ella hum alqueire & pimta, e de 
bra- |L49 gall sete uaras, e de galinhas duas, |L50 e de ouos uimte, e de cabritos 
hum, |L51 e de uinho doze almudez. § Ho |L52 casal de Domingos Amdre paga 
de |L53 pam meado quatorze alqueires, e de |L54 trigo dous alqueires, e de porco 
hũa |L55 perna, e de pam com ella hum alqueire |L56 & pimta, e de capoões dous 
& hũa |L56 galinha, e de ouos uimte & çimquo, |L57 e de carneiro hum quarto, e 
de cabritos |L58 hum, e de bragall hũa uara, e de leite |L59 dezoyto denheiros, e 
de uinho pera |L60 o mordomo quatros canadas, e de |L61 pam aluo doze paaes. 
§ Item |L62 o casall do Carualhall paga de pam |L63 meado dezassete alqueires & 
de trigo |L64 tres alqueires & de porco hũa per- |L65 na & de pam com ella hum 
alqueire |L66 & pimta & de capoões dous & de |L67 galinhas hũa, e de ouos uimte 
|L68 & çimquo, e de carneiro hum quarto, |L69 e de bragall hũa uara, e de moeda 
|L70 amtiga hum soldo, e de leite dezoyto |L71 denheiros, e de uinho pera o mordo- 
|L72 mo quatro canadas & de pam aluo |L73 doze paães. § Item o casal de Sa- |L74 
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rauagos de pam meado uimte |L75 alqueires & de trigo çimquo alqueires, |L76 e de 
marraãs hũa & quarto, e de |L77 galinhas duas & mea, e d’ ouos

[F. 79v A]

|L78 uimte & çimquo & de carneiro hum quar- |L79 to & meyo & de cabritos 
hum quar- |L80 to doutro, e de manteiga hũa cana- |L81 da & quarto doutra, e 
de bragal du- |L82 as uaras & meya & de leite noue |L83 denheiros & o quarto 
delles. |L84 Item outro casall em Sarauagos |L85 de pam meado uimte alqueires 
& de |L86 marraãs hũa & quarto, e da gali- |L87 nhas duas & meya & d’ ouos 
uimte |L88 & çimquo & de carneiro hum quarto |L89 & meyo & de cabritos hum 
& quarto |L90 & de manteiga çimquo quartilhos |L91 & de bragall duas uaras & 
meya |L92 & de leite noue denheiros & quarto. |L93 § Item paga hũa quebrada 
em |L94 do oyto alqueires. § Item o casal |L95 da Lameira de pam meado uimte 
|L96 & dous alqueires, e de trigo tres |L97 alqueires & paga de moeda amti- |L98 
ga çimquoemta soldos. § Item |L99 o casal de Pimdello paga de pam |L100 meado 
uimte alqueires, e paga |L101 de moeda amtiga quatro liuras, |L102 conuem a saber: 
çemto & quoremta & quatro rreaaes. |L103 § Item o casal do Peiro paga de pam 
|L104 meado dezoyto alqueires & de trigo |L105 dous alqueires, e de porco hũa 
per- |L106 na & de pam com ella hum alqueire |L107 & pimta. E paga de capoões 
dous |L108 & de galinhas tres & d’ ouos trim- |L109 ta & de bragal tres uaras & de 
car- |L110 neiro hum quarto & de cabritos hum |L111 & de moeda amtiga çimquo 
soldos |L112 & de leite dezoyto denheiros, e de |L113 uinho seis almudes. § Item o 
|L114 casal da Leuada pagam de pam me- |L115 ado doze alqueires, e de porco hũa 
|L116 perna, e de galinhas tres & d’ ouos |L117 uimte. § Item em Cortegaça dos |L118 
Ferreiros ha hũa quebrada & pa- |L119 ga de pam meado tres alqueires,
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|L120 e de moeda amtiga quoremta soldos |L121 & de uinho sete almudes. § Item 
|L122 o casal de Fomte Cuberta que traz |L123 Ioham Affomsso paga de pam mea- 
|L124 do uimte & quatro alqueires & |L125 de trigo dous alqueires & de porco |L126 
hũa perna & de pam com ella hum |L127 alqueire & pimta & de capoões dous |L128 
& de galinhas tres & d’ ouos trinta |L129 & de carneiro hum quarto, e de cabri- 
|L130 tos hum & de bragal dez uaras, |L131 e de moeda amtiga uimte soldos, |L132 
e de moeda amtiga uimte soldos |L133 & de uinho seis almudes. § Item |L134 ha 
outro casal em Fomte Cuberta |L135 que traz Martim Uaaz & paga de |L136 pam 
meado uimte & quatro alqueires |L137 & de trigo quatro alqueires & de |L138 porco 
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hũa perna & de pam com ella |L139 huum alqueire & pimta & de capões |L140 dous 
& de galinhas tres & d’ ouos |L141 trimta & de carneiro hum quarto |L142 & de 
cabritos hum & de bragal dez |L143 uaras & de moeda amtiga uimte |L144 soldos 
& de leite dezoyto denheiros |L145 & de uinho quatro almudes. § Item |L146 aa 
hũa quebrada em Sosello paga |L147 de triguo huum alqueire & de porco hũa |L148 
perna & de galinhas huũa & de bra- |L149 gall tres uaras. § Item ho casal de |L150 
Uilla Noua pagua de pam meado de- |L151 zasete alqueires & de triguo dous |L152 
alqueires & de porco huũa perna & |L153 de pam com ella huum alqueire & |L154 
pinta & de capoões dous & de galinhas |L155 tres & d’ ouos trinta & de carneiro 
hum |L156 quarto & de cabritos huum & de bra- |L157 guall tres uaras & de moeda 
an- |L158 tiga cinquo soldos & de leite dezoy- |L159 to derreitos & de uinho seis 
almudes. |L160 § Item ho casal do Souto paga de |L161 pam meado doze alqueires 
& de tri- |L162 go tres alqueires & de galinhas du- |L163 as. § Item ho casall de 
Lamas |L164 pagam de pam meado çinquo alqueires
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|L165 § Item o casall de Lluz paga de pam |L166 meado noue alqueires. § Item os 
|L167 moradores da Camçella pagam de |L168 pam meado do montado, conuem 
a saber: Iohan Eannes |L169 & Afomss Eannes & Fernam Cardoso se- |L170 te 
alqueires. E paga Gomçall Eannes |L171 de Uemtorellas por seu pay, I? Martinho 
d’ Outei- |L172 ro de pam meado tres alqueires. |L173 § Item os herdeiros d’ Aluaro 
Gomçalluez |L174 d’ Oleiros por Ioham de Uilla Uerde de |L175 pam meado tres 
alqueires. E isto traz |L176 Aluaro Rrodriguez. § Item Afomsso Rodriguez |L177 
do Temporaam & Gomçallo Gill de Fe- |L178 rreira & Nuno de Crasto pagam 
de pam |L179 meado quatro alqueires. § Item |L180 por Aluaro Gomçalluez de 
pam mea |L181 do quatro alqueires. § Item pa- |L182 ga Gomçallo Gill por Gill 
Gomçalluez |L183 dous alqueires. E estes seis alqueires |L184 açima scpritos paga 
I? Martinho Rrodriguez de Casto- |L185 nhe pollo campo do prado. § Item |L186 
o campo do moynho que traz Afomse |L187 Annes de Castonhe per prazo tres 
al- |L188 queires. § Item os moradores de |L189 Ieraz pagara de pam meado por 
Gom- |L190 çall Eanes, tabaliam, tres alqueires |L191 & de galinhas duas. § Item 
os |L192 moradores de Uemtosellas pollo mon- |L193 tado pagam de pam meado 
dezasete |L194 alqueires. § Item a molher de Ioham |L195 Uaaz de Paradella paga 
de pam mea- |L196 do dous alqueires. § Item o campo |L197 damtras uinhas que 
faz em Sam |L198 Christpouam de Nogueira que ora traz |L199 per prazo Martinh’ 
annes de Lomes |L200 paga de pam meado quatro alqueires. |L201 § Item o casall 
de Maçieira paga de |L202 pam meado çimquoemta & hum alqueires |L203 & de 
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trigo hũa quarta & de porco |L204 hũa perna & de pam com ella hum |L205 alqueire 
& pimta & de capoões dous |L206 & de galinhas çimquo & de cabri- |L207 tos hum 
& d’ ouos trimta & de moeda |L208 antiga trimta soldos. § Item o ca-
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|L209 sal da Lapa he rrepartido em çimquo par- |L210 tes per esta maneira que se 
segue. |L211 § Item Gomçall Eannes de Carualhaaees |L212 com sua irmyndade 
pagam de pam |L213 meado homze alqueires & de miun- |L214 ças quoremta & 
çimquo reaaes. |L215 § Item paga Gomçallo Piirez de So- |L216 brado com sua 
irmindade de pam |L217 meado noue alqueires & de miun- |L218 ças trimta & noue 
rreaaes. § Item |L219 paga Senhorinha de Belmonte com |L220 sua irmyndade de 
pam meado hom- |L221 ze alqueires & de miunças quo- |L222 remta & çimquo 
rreaaes. § Item |L223 paga Aluaro Piirez de Uilla Coua |L224 com sua irmyndade 
de pam mea- |L225 do noue alqueires & de miunças |L226 trimta & noue rreaaes. 
§ Item |L227 pagam os filhos de Uaasquo do |L228 Goro com sua irmindade |L229 
de pam meado homze alquerires |L230 & de miunças quoremta & çimquo |L231 
rreaaes. § Item o casal de Buste- |L232 llo paga de pam meado uimte al- |L233 
queires & de porco hum gorazil & |L234 de frangaãos hum de linho hum |L235 
afussal. § Item hum campo que estaa |L236 em Paços de pam meado tres |L237 
alqueires. § Item o campo dos |L238 Trigaaees que iaz a par das Caba- |L239 nas de 
pam meado çemto & qua- |L240 tro alqueires & galinhas duas. |L241 § Item o casall 
de Rasta Uelhos pa- |L242 ga de pam meado dous alqueires |L243 & de porco hũa 
perna & de bragall |L244 tres uaras & de frangaãos hum |L245 & d’ ouos çimquo 
& de uinho trim- |L246 ta & tres almudes. § Item os |L247 herdeiros & moradores 
do casall |L248 de Cabrella pagam de pam meado, |L249 conuem a saber: afomss[o] 
Eannes de Castonhy noue |L250 alqueires & meyo & Ioham Uaaz |L251 de Samfiiz 
por Uasquo Esteuez tres |L252 alqueires & tres pimtas & hos
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|L253 herdeiros do milheiro tres alqueires. |L254 E Aluaro Uaaz tres alqueires por 
|L255 Aluaro Afomsso Prouadaues & |L256 Aluaro de Santa Ouaya tres alqueires. 
|L257 E Martinho da Ramada dous alqueires |L258 & meyo & Aluaro de Sam 
Colmade |L259 quatro alqueires de pam meyado |L260 pollo prazo que traz, e de 
galinhas |L261 tres & d’ ouos uimte. § Item Io- |L262 ham Uelho de Lourosa & 
ho magro |L263 de Fumdo de Uiilla de duas leiras |L264 de pam meado quatro 
alqueires. |L265 § Item paga Diogo de Lobo de |L266 duas leiras que traz de pam 
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mea- |L267 do quatro alqueires & de galinhas |L268 duas. § Item pagam os prados 
|L269 de Macieira hum anno & outro nam |L270 de pam meado uimte alqueires. |L271 
§ Item o casal de Maranhos que |L272 tras Gomçallo Gomçaluez per |L273 prazo 
paga de pam meado quator- |L274 ze alqueires.

P05 |L275 § Titulo do uinho da terra

P06 |L276 § Item paga o casal de Perei- |L277 ra doze almudes & ho casal |L278 
que foy de Gil doze & Ioham das |L279 eiras de Pindello tres almudes, |L280 e 
a quebrada de Cortegaça dos Fe- |L281 rreiros tres almudes, e o casal da |L282 
Portella doze almudes. § Item |L283 o casal de Trauanca de Bertolameu doze 
|L284 almudes. § E o casal de Pereiros se- |L285 is almudes, e o casal de Fonte 
Cu- |L286 berta que traz Ioham Afomso seis |L287 almudes. § Item outro casal em 
|L288 Fonte Cuberta que traz Martim Uaz |L289 quatro almudes. § E o casall de 
|L290 Uilla Noua sei almudes & Ioham |L291 de Uiseu polla casa noua seis al- |L292 
mudes. § Item Gonçallo Annes de Uentoze- |L293 las por Ioham d’ Outeiro tres 
almudes. |L294 Item Afonso Annes de Castonhe onze almu- |L295 des. § Item paga 
Iohan Uaaz de Sam- |L296 fiinz por Gonçalo Esteueez dous almu- |L297 des & tres 
canadas. § Item pagam
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|L298 os herdeiros do Milhero dous almu- |L299 des & tres canadas. § Item paga 
|L300 Ioaham Afomso Perna Dauea por |L301 seu sogro dous almudes & tres 
ca- |L302 nadas. § Item paga Gil Iannes da |L303 Grania por Louremço Martinz, 
clerigo, |L304 quatro almudes. § Item paga Al- |L305 uaro Uaaz de Santa Ouaya por 
Cabre- |L306 lha & agora Pero Diaz hum almude |L307 & dez canadas. § Item paga 
Mar- |L308 tinho da Ramada dous almudes. |L309 Item Pero Diaz de casal d’ Orio 
paga |L310 pollo casal de Ioane çimquo almu- |L311 des. § Item paga Ioane Annes 
de |L312 Uilla Uerde pollo Souto çimquo al- |L313 mudes. § Item paga Ioham Diaz 
|L314 de Uallboom polla quebrada de Uilla |L315 Lobos quatro almudes. § Item 
|L316 paga Lopo Gomçalluez d’ Oleiros pella |L317 hauelleda dezoyto almudes. 
§ Item |L318 pagam os herdeiros d’ Aluaro do |L319 Crasto tres almudes. § Item 
pa- |L320 ga Aluaro Uaz de Nogueira qua- |L321 tro almudes. § Item pagam os her- 
|L322 deiros d’ Aluaro Gomçalluez do |L323 Crasto tres almudes. § Item paga |L324 
Gomçall[o] Eannes de Rerais dous |L325 almudes. § Item paga Ioham Rrodriguez 
|L326 Moreira & seus herdeiros çimquo |L327 almudes. § Item paga Ioham Uaaz 
|L328 de queixada por Esteuam Homem |L329 seis almudes. Paga mais o dito |L330 
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Ioham Uaaz por Gomçallo Fernam |L331 dez cimquo almudes. § Item pa- |L332 ga 
Fernam Cardosso por seu pay seis |L333 almudes. § Item pagam os filhos |L334 do 
Bemto do Espadanal tres almu- |L335 des. § Item paga Gil Coutinho |L336 dous 
almudes & meyo. § Item |L337 paga Bertollameu Afomsso pellos |L338 Couaães 
uimte almudes. § Item |L339 paga ho rreguengo de Rasta Uelhos |L340 por Iohane 
Annes d’ Outeiro & Fernam |L341 do Folhadall & outros trimta & tres
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|L342 almudes.

P07 |L343 § Titollodos direitos sabidos

P08 |L344 § Item ho casall de Paulo, conuem a saber: ho |L345 filho de Ioham 
Uaaz de Fonte |L346 Cuberta & pollos filhos de Ioham |L347 de Uilla Uerde & 
Gomez Eanes de Uilla |L348 Meaã, e pollos filhos de Guiomar |L349 Migueiz & 
outros muitos herdeiros |L350 pagam em dinheiro quinhentos & quatro rreaes que 
sam |L351 pellas liuras IX c. VII rreaaes. Item o casal de |L352 Sam Miguel sam 
herdeiros delle os |L353 herdeiros d’ Afomss[o] Eannes de Eruilha- |L354 aes & os 
de Uaasquo Annes das |L355 Figueiras & dos filhos d’ Aluaro |L356 Gomçalluez de 
Caruallaaes e ou- |L357 tros muitos pagam delle quatro- |L358 çemtos reaaes que 
sam pollas |L359 liuras seteçemtos & setenta & dous |L360 rreaaes. § Item paga Gill 
& Annes |L361 de Ferreira çimquo marauidis |L362 e do prazo que traz duzemtos 
& |L363 setemta rreaaes. § Item paga Io- |L364 ham Afomsso de Nogueira çemto 
|L365 & sasenta & dous rreaaes que sam |L366 pollas liuras duzemtos & nouenta 
|L367 & hum rreaaes & meyo. § Item pa- |L368 ga Ioham Dias de Uallboom polla 
|L369 bouça grande quoremta rreaaes |L370 que sam pollas liuras setemta |L371 
& dous rreaaes. § Item paga Lo- |L372 po Gomçalluez polla auellada se- |L373 
semta rreaaes que sam pollas |L374 liuras çemto & oyto rreaaes. |L375 § Item paga 
Martinho do Cotari- |L376 nho polla casa de Seixos uimte rreaaes |L377 que sam 
pollas liuras trimta & |L378 seis rreaaes & mais hũa galinha. |L379 § Item paga 
Gomçall[o] Eannes Do- |L380 rerais ssetemta rreaaes que sam |L381 pollas liuras 
çemto & uimte & |L382 seis rreaaes & hũa galinha. |L383 § Item paga o casall do 
Luz uimte |L384 rreaaes que sam pollas liuras |L385 trimta & seis rreaaes. § Item 
pa- |L386 ga Miragaya quatroçemtos rreaaes
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|L387 e o campo d’ Alualade quoremta rreaaes. |L388 § Item pagam os herdeiros de 
Ines |L389 Gomçaluez de Seixos sasemta rreaaes |L390 que sam pollas liuras çemto 
& oyto |L391 rreaaes. § Item paga ho oliual de |L392 Coutinho & a leira da Rrybeira 
dos |L393 Moynhos quoremta rreaaes. § Item |L394 paga Gomçallo Gill & Pero 
Gill, seu |L395 irmaão, por cabrella çemto & oyto |L396 reaaes.

P09 |L397 § Titollo das galinhas da emtruuiscada

P10 |L398 A aldea de Samfiiz pagam to- |L399 dallas pessoas seguimtes |L400 cada 
hũa sua galinha, conuem a saber: Uaasco Es- |L401 teueiz & Ioham Uaaz de Cabo 
de Uilla, |L402 e Ioham do Corregero, e o filho do pa- |L403 teiro & Uaasqu[o] 
Eannes & Afomsso Migueiz |L404 & Domyngos Apariço & Louremço po- |L405 llo 
casal de Sam Christpouam & Iohane |L406 Annes pollo casal de Sam Christpouam 
|L407 paga duas galinhas.

P11 |L408 § Antemill

P12 |L409 Pagam as pessoas d’ Amtemill, |L410 conuem a saber: as seguimtes cada 
hũa |L411 sua galinha, conuem a saber: Afomsso Gamçalluez |L412 por Gomçall[o] 
Eannes & Aluaro Gomez |L413 por Gomçall[o] Eannes estas paga[s] Gonçallo 
|L414 Pirez & Ioham de Uiseu & Ioham |L415 Martinz, ho rouxo, & Pedr[o] Eannes 
& |L416 Ioham do bairro. E esta paga Gomça- |L417 llo Rodriguez & Gomçall[o] 
Eannes de Roraais |L418 & Rodrigu Iannes polla quebrada |L419 de bouças.

P13 |L420 § Uentosellas

P14 |L421 Todallas pessoas seguimtes |L422 pagaram cada hum sua gali- |L423 nha, 
conuem a saber: Ioham dos Santos & Uaasquo |L424 dos Samtos & Gomçallo 
Dias & |L425 Afomsso da Portella. |L426 Todallas pessoas seguimtes |L427 pagaram 
cada hum sua gali- |L428 nha, conuem a saber: o casall de Figueiredo & casall 
|L429 do Brarall & Mend[o] Eannes & o casall |L430 de Bal?tiro?, e o casall de 
Gomçallo Domyn- |L431 guez & Martinh[o] Annes & Pedro Mar- |L432 dell & ho 
Outugall & as Cabanas |L433 & Pero Pimto & Martinh[o] Annes d’ Oliueirra
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|L434 paga duas galinhas, e os de Uilla |L435 Uerde paguam outras duas galinhas.

P15 |L436 § Heruilhaaes

P16 |L437 Todallas pessoas d’ Eruilhaaes |L438 seguimtes pagam cada |L439 hum sua 
galinha, conuem a saber: os casaaes que |L440 soya de trazer Gomçallo d’ Aluellos 
|L441 & Afomss[o] Eannes & Ioham Gomçalluez |L442 & Gomçalo Aluilho por 
Ioham de |L443 Maruaão e os casaaes que soya |L444 de trazer Gomçallo Martiinz 
& Alua- |L445 ro Gomçalluez paga duas gali- |L446 nhas & Ioham Gomçaluez & 
Afomso |L447 pagam duas galinhas. E estas |L448 galinhas ham d’ aiudar a pagar 
|L449 os moradores de Crimitinha & os |L450 de Pimdello porquamto montam |L451 
gados em Heruilhaaes.

P17 |L452 § Cortegaça do Monte

P18 |L453 Todallas pessoas de Corte- |L454 gaça seguimtes pagaram |L455 duas 
galinhas, conuem a saber: Domyngos Am- |L456 dre & os casaaes de Iorro & 
estes |L457 ham d’ aiudar a pagar os d’ Out[ei]ro |L458 & os de Lourosa.

P19 |L459 § Paradella

P20 |L460 Todallas pessoas de Parade- |L461 lla seguimtes pagam ca- |L462 da hũa 
sua galinha, conuem a saber: Uaasque |L463 Anes, ho frade, & seu filho e mo- |L464 
lher, que foy de Uaasqu’ Eannes & |L465 Ioham Uaaz, seu filho, e o ferreiro |L466 
de Uilla Meaã & Martilho dy.

P21 |L467 § Pindello

P22 |L468 Todallas pessoas de Pindello |L469 seguimtes pagam cada hum |L470 sua 
galinha, conuem a saber: Ioham de Quarquei- |L471 gido & Gomçallo Rodriguiz, e 
o casall |L472 do Coelho & Ioham d’ Amdrade & |L473 Ioham das Eiras & Afomsso 
Miieiz |L474 & Afomss[o] Eannes de Rulhaaees & A- |L475 fomss[o] Eannes de 
Balinhos. E o casal |L476 que foy de Ioham Preto e o casal |L477 do Lagiall paga 
duas galinhas.

P23 |L478 § Nespereira
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P24 |L479 Todallas pessoas de Nespe- |L480 reira seguimtes paguam |L481 cada hum 
sua galinha, conuem a saber: Ioham Sal- |L482 uado por seu pay ambos hũa &
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|L483 Gomçallo do Rribeiro & Rodrigo de |L484 Cabanellas & Diogo Amtam & 
|L485 Gomçallo de Donym polla bouça.

P25 |L486 § Maçieira

P26 |L487 Todallas pessoas de Maciei- |L488 ra seguimtes pagam ca- |L489 da hum 
sua galinha, conuem a saber: Gomçallo |L490 Pirez & Pero Gomçalluez & Ioham 
|L491 Rrodriguez & Aluaro Annes e o casal que |L492 foy de Ioham Domynguez.

P27 |L493 § Cortegaça dos Ferreiros

P28 |L494 Todallas pessoas da Corte- |L495 gaça dos Ferreiros seguim- |L496 tes 
pagam cada hum sua galinha, |L497 conuem a saber: Ioham Pequeno & Ioham da 
No- |L498 gueira & Ioham da Folga & Mar- |L499 tim Uelho per sy & por outros 
ca- |L500 saaes paga duas galinhas.

P29 |L501 § Fornellos

P30 |L502 Todallas pessoas de Forne- |L503 llos seguimtes pagam ca- |L504 da hum 
sua galinha, conuem a saber: Aluaro Afonso |L505 & Martinh[o] Annes Doutro 
& Pero |L506 Uaaz & Ioham Saluado & Ioham |L507 de Gatam & o Saluado & 
Gomçallo |L508 Afomsso de Cortinha paga duas |L509 galinhas.

P31 |L510 § Orta de Uillar

P32 |L510 Item Uaasquo Rodriguez paga |L511 quatro galinhas & Ioham |L512 
Dominguez paga duas galinhas. |L513 E Pero Fernandez paga duas |L514 galinhas 
e Pero Gomçalluez da |L515 Guisamde paga tres galinhas. |L516 E estas gallinhas 
ham d’ aiudar |L517 a pagar os de Pimdello.

P33 |L518 § Gado do uento

P34 |L519 E allem dos ditos dereitos |L520 que se pagam cad’ ano segundo |L521 atras 
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fica decrarado he também |L522 do senhorio ho gado do uemto quan- |L523 do se 
perder segumdo nossa orde- |L524 naçam com decraraçam que a |L525 pessoa a cuia 
maão ou poder for |L526 teer o dito gado o uenha scpreuer |L527 com as pessoas 
pera ysso horde- |L528 nadas, a dez dias primeiros se- |L529 guimtes, sob pena de 
lhe ser de- |L530 mandado de furto.
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P35 |L531 § Tabaliães

P36 |L532 E assy a pemsam de quatro ta- |L533 baliaaes que ha na dita terra. |L534 
E paga cada hum çemto & nouemta |L535 & quatro rreaaes por anno os quaaes 
|L536 se pagaram com as liuras a dezoy- |L537 to pretos por rreal ou a homze |L538 
çeptis por elle.

P37 |L539 § Dizima das sentenças

P38 |L540 A dizima das semtemças nam |L541 se leuara mais na dita terra |L542 
agora nem em ne[n]hum tempo quanto |L543 monta polla dada das ditas sem- |L544 
temças sem enxecuçam porque da |L545 emxecuçam dellas se leuara a dita |L546 
dizima inteiramente quamdo as |L547 semtenças se derem a enxecuçam. |L548 E de 
tamta parte se leuara |L549 a dita dizima de quanta se fizer a emxecu- |L550 çam 
della, posto que a semtença de |L551 moor conthia seia a quall dizima |L552 se nam 
leuara se ia se leuou a dizi- |L553 ma polla dada della em outra par- |L554 te. § E 
a dita dizima se nom leuara |L555 das rreuelias & citaçoões como al- |L556 gũas 
uezes se leuara ou rreque- |L557 ria porque nom ha hy fumdamen- |L558 to pera 
se deuer de leuar. E portanto, |L559 se nom leuara mais na dita terra. |L560 § E a 
pena d’ arma, e a portagem, |L561 e a pena do forall he tal como em |L562 Lamego. 
Dada na nossa muy nobre |L563 & sempre leal cidade de Lixboa, aos |L564 uimte 
dias do mes de nouembro, |L565 da era do naçimento de Nosso Senhor |L566 Ihesu 
Chrispto de mill quinhentos & treze |L567 annos e sobscprito pelo dito Fer- |L568 
nam de Pina § em desazeis folhas. |L569 E a moeda antiga atras se emtenda |L570 
por hum denheiro hum ceptil & por soldo |L571 homze ceptiis & por liura trinta 
& seis |L572 rreaaes.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao lugar de Ferreiros

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 § Foros dos VIII casaes

P04 |L4 Mostrase pelas ditas inqui- |L5 riçoões do tombo & semtenças
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|L6 seer ho aro da dita terra prymeira- |L7 mente, aforado & treze casaaes dos 
|L8 quaaes hum delles he todo destinto, |L9 e os outros sam dez em Couellas |L10 
& n’ aldea & Crasto & dous em Rruy- |L11 naaes os quaaes casaaes foram |L12 
aforados em oytemta moyos, conuem a saber: |L13 quoremta de pam, conuem 
a saber: milho & çenteo |L14 e outros quoremta de uinho. |L15 § E dos alqueires 
do uinho fazem |L16 dous alqueires, hum almude. E per |L17 esse respeito, uem o 
moyo em sete |L18 almudes & tres canadas desta |L19 medida d’ agora. § E o moyo 
de |L20 pam de de quatorze alqueires & |L21 meyo desta medida ora quorrente 
|L22 segumdo os ditos moyos foram |L23 determinados por semtença de |L24 nossa 
rellaçam.

P05 |L25 § Repartiçam do foro

P06 |L26 E os ditos moyos de pam |L27 & uinho ham de seer pagos |L28 & 
rrepartidos pollos ditos doze |L29 casaaes os quaaes ham de pagar |L30 pollo casall 
destimto porque as |L31 herdades & posyssoões delle sam |L32 conuertidas nos 
ditos doze casaaes |L33 de cada hum dos quaaes ham de |L34 seer emlegidos em 
cada hum anno |L35 dous mordomos que ham de teer |L36 cuydado de rrecadar o 
dito pam |L37 & ho leyar ao senhorio a aldea de |L38 Santa Maria pelas oytauas 
do |L39 Natall. E, se a este tempo ho nom |L40 leuarem, pagaram os ditos mor- 
|L41 domos aa sua custa por cada dian|L42 que pasar ao senhorio ou a seu |L43 
mordomo ou rremdeiro trimta |L44 rreaaes. § E, se ao dito tempo o le- |L45 uarem 
& lho nam rreçeberem, nam |L46 seram mais obrigados de lho la |L47 leuarem se 
nom quiserem. § E pa- |L48 golloam a denheiro como ualia |L49 ao tempo que o 
leuauam & lho |L50 nam rreçeberam ao leuaremlho
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|L51 outra uez mais quiserem.

P07 |L52 § Paga do uinho

P08 |L53 E o uinho emtregaram nos |L54 lagares sem serem obrigados |L55 de o 
leuarem a outra parte. E seram |L56 diligentes os officiaaes que o ou- |L57 uerem 
de hir rreçeber que uaão |L58 por elle no dia que forem pera |L59 ysso rrequeridos 
ou ao outro dia |L60 atee quellas oras porque nam |L61 hymdo partiram o dito 
uinho |L62 & leixaram o dereito do senhorio |L63 no lagar sem serem obrigados |L64 
a outra cousa nem emcorreram |L65 por ysso em ne[n]hũa pena.

P09 |L66 § Linho

P10 |L67 E pagamse mais por estes |L68 doze casaaes oytemta |L69 e afussaaes de 
linho de doze estri- |L70 gas cada hum & do milhor linho |L71 que ouuerem. § E, 
quamdo ho |L72 nom teuerem compraloam pe- |L73 ra quelle rrespeito e com elles 
oy- |L74 temta ouos. § E ham de dar mais |L75 aalem dos ditos oytemta moyos |L76 
dous quarteiros de trigo pella di- |L77 ta medida.

P11 |L78 § Pernas de porcos

P12 |L79 E pagam mais homze per- |L80 nas de porcos rredomdas |L81 & hum 
gorazill. E as pernas ham |L82 de seer tiradas rredomdas sem le- |L83 uarem 
outras cousas dos porcos. |L84 § E pagam mais homze teigas |L85 de trigo, e 
outras homze de çenteo, |L86 conuem a saber: em tres teigas, dous alqueires |L87 
destes quorremtes. E mai[s] hum |L88 guorazill & trimta & dous bragra- |L89 aes, 
comtando hũa uara a cada |L90 hum bragall e mais duas leitoas. |L91 E por Sam 
Miguell, doze galinhas |L92 & hum frangaão & çemto uimte |L93 çimquo ouos. § 
E daram mais |L94 ao mordomo pollo trabalho de |L95 medir & aiumtar os ditos 
moyos |L96 dous marauides por anno & uinte |L97 & sete rreaaes por cada hum 
sem
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|L98 liuras. § E daram de lutosa cada |L99 hum dis ditos casaaes dous ma- |L100 
rauidis dos ditos uimte & sete |L101 rreaaes os quaaes s’ emtenderam |L102 pagarem 
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se somente pollas pesso- |L103 as emcabeçadas nas cabeças |L104 dos ditos casaaes. 
E nam por |L105 todollas herdeiros de maneira que |L106 nam aia mais lutosas 
das do- |L107 ze que sam os casaaes. E as mo- |L108 lheres nam pagaram as ditas 
|L109 lutosas posto que seiam as pe- |L110 ssoeiras & emcabeçadas nos |L111 ditos 
casaaes. § E posto

P13 |L112 § Couuellas

|L113 que polla dita semtença fosse |L114 iulgado que se pagassem pollos |L115 beens 
de Louremço Pirez n’ aldea |L116 de Couellas ho oytauo do que |L117 se nelles 
laurase sam postos po- |L118 rem, de muito tempo em preço |L119 de çimquoemta 
almudes de ui- |L120 nho molle aa bica per esta medi- |L121 da corremte. E assy se 
pagaram |L122 sem comtrebuirem na soma & |L123 conthia dos ditos doze casaaees 
|L124 do foro principal da terra atras |L125 decrarada.

P14 |L126 § Bostello

P15 |L127 E iaz mais nesta terra ou- |L128 tra aldea de Bostello em |L129 que ha 
quatorze casaaes com |L130 hum meyo que amda perdido. |L131 § E paga cada 
hum casall uimte & |L132 hum alqueires & quarta desta |L133 medida & senhos, 
gorazis & tres |L134 maãos de linho cada hum pella |L135 maneira de temdaas. § 
E ha de |L136 cada hũa colher de mantei- |L137 ga de cantidade d’ ouo de pata & 
|L138 çimquo ouos cada casal. § E pa- |L139 gam mais todos meo marauidii |L140 de 
treze reaaes & meo sem li- |L141 uras e assy dous cabritos & |L142 dous carneiros 
& duas gali- |L143 nhas. § Iaz outra aldea nes-
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|L144 ta mesma terra de Ferreiros que se

P16 |L145 § Pinheiro

|L146 chama Pymeiro em que ha deza- |L147 sete casaaes & paga cada casal uimte 
|L148 & hum alqueires & quarta do dito pam meado |L149 per esta medida. E de 
cada hum tres |L150 maaos do dito linho. E cada hum ca- |L151 sal hum gorazil & 
tres ouos & de |L152 carreiras dezoyto rreaaes de seis |L153 ceptis o real & hum 
seu alqueire |L154 de trigo & quatro almudes de uinho cada hum |L155 anno a bica 
do que ouuer ou quatro alqueires de pam desta |L156 medida que por elles pagam 
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qual mais quiserem os paga- |L157 dores. E estes foros ham de pagar em suas 
casas.

P17 |L158 § Pescarias

P18 |L159 E quamto aa pescaria de Fin- |L160 zes homde estaa a sella pa- |L161 
garam a sexta parte do pescado. |L162 E da pescaria que estaa na terra Fra- |L163 
goadiça daram ao dito senhorio |L164 de tres pexes, hum. § E da pescaria |L165 
que estaa na Rybeira de Uoacas nam leuara |L166 senam a sexta parte. § E da 
pescaria da Ribeira |L167 do Paço pagaram a sexta parte. § E de todas as |L168 
ditas pescarias leua o senhorio huũa |L169 noyte cada hum anno qual elle quiser 
|L170 escolher ante que a nocte uenha. |L171 E aquella que amte escolher sera 
|L172 sua com todo o pescado della a |L173 quall os pescadores de cada hũa |L174 
dellas seram obrigados de lhe |L175 lamçarem as redes como sempre |L176 fezerem. 
E mais leuara de cada |L177 hũa das ditas pescarias o pri- |L178 meiro pexe que 
morrer em cada |L179 hum anno & começara ho anno se- |L180 gumdo sempre foy 
o custume de |L181 se fazer. E mais. Sera do senhorio |L182 o pescado estranho que 
nelles mo- |L183 rrer assy como solho, yrez ou al- |L184 gũa truita gramde.

P19 |L185 § Portagem das barcas

P20 |L186 E quamto aa portaiem das |L187 barcas do dito rryo do |L188 Doyro leuara 
o senhorio de cada |L189 hũa barca sete teigas de sal polla |L190 medida de Bustello 
que no co-

[F. 83r B]

|L191 meço deste foral fica decrarada nos |L192 moyos de pam, tiramdo as barcas 
|L193 da Gaya & de Sam Ioham de Tarou- |L194 ca & do mosteiro da Sarzeda & 
|L195 do moesteiro d’ Amsede das quaaes |L196 se nam leuara hy a dita portaiem. 
|L197 § E das outras nam se leuara ou- |L198 tro dereito de ne[n]hũa sorte senam 
|L199 o dito sal de pasaiem. § E quanto |L200 aa outra portaiem de compra & |L201 
uemda nam se leuara na dita ter- |L202 ra porque nam foy posta per fo- |L203 rall 
nem ouue hy tall posse pera |L204 se poder leuar saluo a do sal das |L205 barcas 
como dito he. § E o

P21 |L206 § Tabaliães
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|L207 tabaliam paga de pemsam por |L208 anno çemto & oyto rreaes.

P22 |L209 § Montados

P23 |L210 § Maninhos

P24 |L211 § E nom ha hy montados nem |L212 maninhos porque tudo he dos |L213 
moradores da terra liuremente |L214 com os foros sobreditos. § E o se- |L215 nhorio 
dos ditos dereitos nom |L216 terra nelles ne[n]hũa auçam nem |L217 dereito. § Nom 
leuara ma- |L218 is o ouuidor na dita terra os

P25 |L219 § Emcoutos

|L220 sete rreaaes que leuaua por cada |L221 semtença que daua.§ Nem se le- |L222 
uaram os seis coutos rreaaes dos |L223 emcoutos que se hy leuauam por- |L224 que 
pera ne[n]hũa das ditas cousas |L225 se nom achou auçam pera se deue- |L226 rem 
de leuar. |L227 Nem se leuaram as penas |L228 das forças saluo quamdo |L229 forem 
iulgadas iudicialmente po- |L230 llos iuizes a que pertemçer. § E osa |L231 forçados 
forem metidos em pose |L232 pollos merinhos ou iustiças das |L233 cousas forçadas 
porque emtam |L234 se leuaram çemto & oyto rreaaes |L235 somente aa custa do 
forçador & |L236 doutra maneira nam.

P26 |L237 § Alhoões

P27 |L238 E ha mais na dita terra ou- |L239 tros lugares foreiros aa
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|L240 nos, conuem a saber: o lugar d’ Alhoões em que auia |L241 homze casaaes 
& que paga cada |L242 hum dezaseis alqueires de çenteo polla |L243 medida de 
Bustello que fazem em soma com |L244 ho seisteiro & teiga do foral nouenta |L245 
seis alqueires da dita medida de Bustello. E |L246 de cada casal hum gorazil de 
porco & hũa |L247 galinha & omze ouos e mais dous |L248 pesos & meo de linho 
& hum carneiro pa- |L249 gara todo ho comçelho. E posto que |L250 ho linho se 
custumaua dantes |L251 pagar per maãos foy achado |L252 que tamto uallia ho dito 
peso |L253 como as maãos. E a metade |L254 dos ditos forças se pagam |L255 ao 
moesteiro da Hermyda.
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P28 |L256 § A Grelheira

P29 |L257 E ha mais outro lugar que |L258 chamam a Gralheira em que |L259 ha dez 
casaaes. E paga cada hum |L260 dezaseis alqueires de pam, çemteo |L261 e mais 
hum guorazil de porco & |L262 hum pesso de linho. E cada casal hum |L263 bollo 
de manteiga que sera tama- |L264 nho como hum ouo de pata grande. |L265 § E 
todo o lugar paga hum carneir- |L266 ro & hũa galinha & hum marauy- |L267 dy 
dos sobreditos & dez ouos.

P30 |L268 § Uilla Booa

P31 |L269 E em Uilla Boõa de Çima a- |L270 uia noue casaaes. E pa- |L271 ga cada 
hum, dezanoue alqueires |L272 de pam polla medida sobredita |L273 de Bostello, 
conuem a saber: dezaseis alqueires |L274 & mais dous alqueires per |L275 dia de 
Sam Martinho & hum alqueire |L276 per Natall. E mais hum gorazil |L277 & hũa 
galinha & hum marauidy |L278 de uimte & sete rreaaes & hum ouo. |L279 § E de 
cada casall hum pesso de ly- |L280 nho segundo os outros lugares |L281 pagam. § 
E paga mais o lugar |L282 todo hũa mea fogaça de hũa quarta |L283 de trigo & hũa 
quarta de çenteo & cinquo rreaaes em |L284 dinheiro. E outro tanto se pagara de 
Uilla |L285 Booa de Bayxo. § E o gado do uento
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|L286 he tal como Lamego. § E a dizi- |L287 ma das semtenças como Uiseu.

P32 |L288 § Pena d’ arma

P33 |L289 E da pena do sangue se |L290 nam leuaram os oyto- |L291 çemtos rreaaes 
que atee ora se |L292 custumaram de leuar porque o |L293 foral nom lhe deu tal 
dereito. |L294 § E a posse nam he tall per que se po- |L295 sam nem deuem leuar. 
E portanto, |L296 se nom leuaram mais & leuarsea de quallquer |L297 pena d’ arma 
ora façam com ellas mall |L298 ora as tirem com essa tençam II c reaaes & as |L299 
armas perdidas as quaees leuaram os iu- |L300 izes se as tomarem nos arroydos 
|L301 & cetera. E o mais do dito capitollo |L302 desta pena d’ arma, e a pena do fo- 
|L303 rall he tal como Lamego & cetera. Dada |L304 na nossa muy nobre & sempre 
|L305 leal cidade de Lixboa, a seis dias |L306 de setembro, do naçimento de Nosso 
|L307 Senhor Ihesu Chrispto de mill quinhentos |L308 & treze anos § e sobscprito 
pe- |L309 llo dito Fernam de Pina § em se- |L310 te folhas & noue regras.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla de Sam Martinho |L2 de 
Mouros dado per a rrainha Dona Tereixa

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pollo dito fo- |L5 ral fossem impostos de

P04 |L6 § Fugeiras

|L7 foros & tributos da terra |L8 per quarto & quimto do pam & |L9 uinho § e 
assy outras dereituras. |L10 Porem, os senhorios passados de |L11 prazer & 
comsentimento das par- |L12 tes mudaram os ditos foros |L13 doutra maneira 
& fezeram em |L14 toda a dita terra dezassete casaaes |L15 a que chamaram & 
chamam fugei- |L16 ras as quaaes pagam iguoal- |L17 mente tamto foro hũas como 
|L18 as outras, conuem a saber: de pam cada hũa |L19 dous alqueires de trigo & 
tres |L20 de çemteo & quatro de miilho ou |L21 paymço e quatro de castanhas

[F. 84r A]

|L22 pysadas escolhidas per esta medida |L23 corrente, e hum gorazil ou por elle 
|L24 sasemta rreaaes, e seis uaras de bra- |L25 gall de qualquer estopa grosa |L26 
ou a dez rreaaes por uara, e tres |L27 afussaaes de linho de doze estrigas |L28 cada 
hum & hum frangaão cada fu- |L29 gueira. E porque no pagar deste |L30 linho se 
faz duuida serem as estri- |L31 gas gramdes ou pequenas man- |L32 damos que na 
primeira paga que |L33 se ouuer de fazer despois da em- |L34 trega deste foral se 
faça hũa esti- |L35 ba pello senhorio & pollo comçe- |L36 lho & tomando as ditas 
estriguas |L37 § & afusaaees do rezoado linho & comunal |L38 de que se deuem 
de pagar as pesem uer- |L39 dadeiramente. E per respeito do dito |L40 peso se 
pagaram ao diamte o dito linho & |L41 nam doutra maneira posto que ao em- |L42 
tregar seiam mais afusaaees ou estri- |L43 guas ou menos segundo se açertar. |L44 
§ E posto que acima se diga que ha dita |L45 terra somente treze fugueiras sam 
po- |L46 rem, na dita terra muitos |L47 mais moradores & herdeiros do |L48 que sam 
as ditas fugueiras pellos |L49 quaaes se ham de rrepartir os ditos |L50 foros sem 
mais se poderem acre- |L52 cemtar posto muytos moradores & herdeiros deles 
seiam. E per com- |L53 seguimte, se forem menos herdeiros |L54 & pesoydores 
que os ditos treze |L55 todauia por poucos que seiam |L56 pagaram o dito foro 
das ditas |L57 fogueiras pella repartiçam que |L58 amtigamente he feita ou per ou 
|L59 per outra noua se as partes a qui- |L60 serem fazer ou mayor parte del- |L61 
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les. E, queremdo a mandamos aas |L62 iustiças que lha façam fazer igo- |L63 al 
uerdadeiramente. |L64 E allem dos dereitos das di- |L65 tas fugueiras ha na dita
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|L66 terra outras terras foreiras & |L67 casaaes as quaaes sam empra- |L68 zadas pelo 
dito moesteiro & fora |L69 das per desuairados preços a |L70 particulares pessoas 
segumdo |L71 nas scprituras & titollos de cada |L72 hũa se comthem.

P05 |L73 § Pesqueiras

P06 |L74 E tem mais o dito moesteiro |L75 em todallas pesqueiras |L76 que pertemçem 
ao comçelho ho |L77 quarto das lampreas & sauaees |L78 que nellas matam aalem 
do |L79 que dellas se paga ao comçelho |L80 cuia he a propiedade.

P07 |L81 § Direito da açudada

P08 |L82 E ha no Doiro hũa açudada |L83 em que ha quatro nynhos |L84 ou canaaes 
dos quaaes dous |L85 delles os mais chegados aa terra |L86 do moesteiro lhe pagam 
por direito |L87 rreal em todo ho ano de quallquer |L88 pescado que se nelles mata 
grande |L89 ou pequeno dous pexes de cada |L90 canall cada dia, conuem a saber: 
hum pella me- |L91 nhaã do que se mata de noyte & |L92 outro aa noyte ou tarde 
do que se |L93 mata pella menhaã & de dia. |L94 Estes ham de seer os milhores 
|L95 que acharem. E chama se este |L96 dereito comdado. Porem, se for solho |L97 
leuara somente o quarto. E allem |L98 do dito dereito, pagam mais os di- |L99 tos 
dous canaaes & hum dos ou- |L100 tros dous que sam da comenda |L101 de Barroo 
da Hordem de Sam Ioham |L102 de trimta pexes hum por dereito rre- |L103 all ao 
dito moesteiro.

P09 |L104 § Montados

P10 |L105 E os montados dos gados |L106 de fora seram do comçelho |L107 os quaaes 
ussaram com seus co- |L108 marcaãos per suas posturas |L109 do comçelho como 
usaram com |L110 elles & lhes bem uier. § E ma-

P11 |L111 § Maninhos

|L112 ninhos nom ha hy porque toda |L113 a terra dos herdeiros a que foy
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|L114 aforada como dito he.

P12 |L115 § Gado do uento

P13 |L116 E sera tambem do dito moes- |L117 teiro o gado do uemto com |L118 
decraraçam que a pesoa a cuia |L119 maão ou poder for teer o dito |L120 gado 
o uenha scpreuer com as |L121 pessoas pera ysso hordenados, a |L122 dez dias 
primeiros seguimtes, |L123 so[b] pena de lhe seer demandado |L124 de furto.

P14 |L125 § Dizima das semtenças

P15 |L126 A dizima da eixecuçam das |L127 semtenças, hysso mesmo, |L128 do 
moesteiro & nam se leuara a |L129 dizima polla dada das semtenças |L130 como 
atee ora se leuou & cetera. E o |L131 mais deste capitollo he tal co- |L132 mo em 
Lamego.

P16 |L133 § Pena d’ arma

P17 |L134 E da pena do sangue & d’ ar- |L135 ma lauara o dito moestei- |L136 ro 
somente duzemtos rreaaes, |L137 posto que em alguns delictos po- |L138 llos foraaes 
antigos lhe fossem |L139 mais soma comcedida. E as ar- |L140 mas leuaram os 
iuizes se as to- |L141 marem no arroydo ou ho meiri- |L142 nho da terra ou comarca 
quall |L143 primeiro lamçar maão com decra- |L144 raçam & cetera. E o mais da 
dita arma, |L145 e a portagem, e a pena do forall |L146 he tal como em Lamego. 
Dada em |L147 a nossa muy nobre & sempre leal |L148 çidade de Lixboa, aos 
uimte dias |L149 do mes de outubro, da era do naçi- |L150 mento de Nosso Senhor 
Ihesu Chrispto de |L151 mill quinhentos & treze anos, |L152 e sobscprito pollo dita 
Fernam |L153 de Pina, em dez folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado a Aluares do moes- |L2 teiro de 
Folques da ordem de Santo |L3 Agostinho dado per hum Martym 
Gonçalluez

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.
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P03 |L5 Mostrase pollo dito forall |L6 ser imposto o dereito da iu- |L7 gada no dito 
lugar, conuem a saber: a
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|L8 quallquer pessoa que laurar com |L9 bois muytos ou poucos pagaria |L10 hum 
quarteiro de dezaseis alqueires |L11 da medida uelha de Coimbra que |L12 fazem 
da medida ora quorremte |L13 doze alqueires, conuem a saber: a metade de trigo 
|L14 & outra de segumda, conuem a saber: çemteo per |L15 rrespeito de quatro tres 
e sem |L16 embargo desta paga do forall. |L17 Fazem porem, as partes auemça |L18 
por menos della quamdo tem |L19 poucos bois ou terra ou semente |L20 ou quando 
ouuerem de semear com bois |L21 alheos. § E a pallaura do dito |L22 foral que, 
quem nom teuer boys, foy |L23 sempre emtrepetada & ussada na di- |L24 ta terra 
de quem fazia pam com em- |L25 xada sem bois & este tal paga pello |L26 dito 
foral hũa teiga de pam pella |L27 uelha que sam pella noua tres, a |L28 meatade de 
trigo & a outra de çemteo. |L29 § E nam se paga no dito comçe- |L30 lho ne[n]hum 
foro das pessoas que |L31 hy uiuem senam segumdo laurarem |L32 o dito pam ou 
uinho & linho se- |L33 guimtes. Assy pagam dele o direito, |L34 conuem a saber: 
do linho se paga uerga & mea |L35 segumdo o foral desta meneira to- |L36 maram 
hũa feuara imteira de li- |L37 nho & dobraram outra por meo. |L38 E destas assy 
fazem hum molho ou |L39 feixe camanho couber demtro. E es- |L40 te dereito 
se pagara de quem colher |L41 linho no dito lugar & ne[n]hum direito |L42 outro 
delle. § E pagara mais no |L43 dito lugar quem quer que laurar ui- |L44 nho pouco 
ou muito hum puçall de- |L45 lle se se nam auem primeiro com ho |L46 senhorio 
quamdo tem pequena ui- |L47 nha. E emtrepetou se sempre pagar |L48 se pollo dito 
puçall seis almudes |L49 desta medida que se montam nos |L50 oyto almudes da 
medida amtiga |L51 de que fazem de quatro tres pollo

[F. 85r A]

|L52 dito rrespeito do pam sobredito. |L53 § E o dereito d’ almocreuaria se nam 
|L54 ussara na dita terra uisto como |L55 nam estam em posse de se leuar. |L56 § E 
pagam mais os moynhos de ma- |L57 quya o dizimo por foro do que ga- |L58 nham 
& do que cada hum moe pera |L59 suas casas nos seus moynhos ou |L60 alheos 
nam se paga dereito. § E o |L61 caualeiro nam pagara iugada se- |L62 gumdo foy 
logo decrarado no di- |L63 to foral. § E tem mais a ordem |L64 nesta terra hũa terra 
foreira que |L65 chamam padroões bem comfrom- |L66 tada da quall se paga de 
todo pam |L67 & uinho d’ omze tres, emtramdo |L68 aquy o dizimo. E do linho 
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pagasse |L69 d’ omze, dous & sam aquy dous |L70 casaaes somente, conuem a 
saber: o que traz Uas- |L71 qu[e] Eannes & paga delle de foro, |L72 quatro alqueires 
& hum capam |L73 & hum carneiro. § E pagam do a- |L74 zeite d’ omze, dous a 
Deus & ao senho- |L75 rio. § E o casal de Pero Fernandez |L76 paga do seu casal 
hũa galinha. |L77 E pagasse do azeite d’ omze, dous |L78 por dizimo & rreçam. § 
E tem |L79 mais o moesteiro outro casal aos |L80 Felgares iumto dos padroões de 
|L81 que se paga a oytaua, hũa galinha |L82 a qual oytaua se nam paga senam |L83 
de pam, uinho, linho. E de castanhas, |L84 fruitas nem doutra ne[n]hũa cou- |L85 
sa nam se paga senam o dizimo a |L86 Deus assy nestes como em todollos |L87 
outros lugares & foros scpritos |L88 neste foral s’ emtenda na dita ma- |L89 neira 
assy dos que ficam decrara- |L90 dos como de quaaesquer outros |L91 que adiamte 
se seguem. § Item |L92 tem mais a ordem outras propi- |L93 edades de courelas 
de terra n’ al- |L94 dea de Moreira de que pagam na fo- |L95 lha em que emtram 
a oytaua &
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|L96 duas galinhas. § E tem mais |L97 a ordem outro casal que se chamam |L98 
Soutelinho & paga hum alqueire |L99 de trigo & ho oytauo & hũa galinha. |L100 
§ E tem mais outro casal honde |L101 chamam os Amyeiros. E pagam |L102 mea 
oytaua do que ham & hũa gali- |L103 nha. § E outro casal na Rroda Çi- |L104 
meira & paga assy mea oytaua & |L105 hũa galinha. § E tem outro na |L106 Rroda 
Fumdeira & paga de hũa |L107 folha da Uarzea mea oytaua |L108 a quall mea 
oytaua deste forall |L109 s’ emtende de dezaseis, hum & hũa |L110 galinha. § E tem 
mais no casal |L111 de Codesal duas leiras d’ oytaua. |L112 E no Chaão d’ Aluares 
no casal |L113 que foy d’ Afomsso Saluador tres |L114 courellas, conuem a saber: 
duas a beira da ca- |L115 sa & hũa da uarzea & paga d’ oyta- |L116 ua. § E o casal 
de ianeiro de |L117 duas leiras a beira da casa e ou- |L118 tra iumto da uarzea paga 
oytaua. |L119 § E tem mais hũa pouoa no |L120 Porto da Telhada & toda se paga 
|L121 d’ oytaua, de pam & uinho. § E ia- |L122 zem neste termo correga fum- |L123 
deira certas terras de hũa cape- |L124 lla do Sardoal que nam pagam |L125 aquy 
mais foro que o dizimo a Deus. |L126 § E pagase mais ao moesteiro |L127 cad’ 
ano hum iemtar por todo ho |L128 comçelho, conuem a saber: çemto & oytemta 
rreaaes. |L129 § E paga Ioham Louremço da Mo- |L130 reira por hũa casa hum 
alqueire |L131 de trigo. E Ioham Gomçalluez do |L132 Codesal hũa galinha por 
huma or- |L133 ta & moynho. § E o gado do

P04 |L134 § Uento
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|L135 uemto sera do moesteiro quamdo |L136 se perder segumdo nossas horde- |L137 
naçoões com decraraçam & cetera. E o |L138 mais deste capitollo como uay

P05 |L139 § Montados

|L140 na Lousaam. § Dos montados |L141 nam leuara o moesteiro ne[n]hum
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|L142 dereito. E o comçelho ussara com seus |L143 uizinhos per suas posturas 
segun- |L144 do com eles ussarem. § Os ma-

P06 |L145 § Maninhos

|L146 ninhos seram dados pollo moesteiro |L147 em camara segumdo o rregimento 
|L148 das sesmarias pollo foro da terra.

P07 |L149 § Tabaliam

P08 |L150 § O tabaliam pagara pemsam |L151 por anno quoremta rreaaes.

P09 |L152 § Pena d’ arma

P10 |L153 § A pena d’ arma sera do alcaide do |L154 moesteiro o quall leuara de 
pena |L155 somente çemto & quoremta rreaaes |L156 & mais as armas as quaaes 
|L157 seram dos iuizes se as tomarem |L158 nos arroidos as quaaes se nam |L159 
leuaram com estas decraraçoões |L160 & cetera. § E o mais deste capitollo, e a 
por- |L161 tagem, e a pena do foral he tal co- |L162 mo Lousaam & cetera. Dada 
na nossa muy |L163 nobre & sempre leal çidade de Lixboa, |L164 a quatro dias de 
mayo, anno do |L165 naçimento de Nosso Senhor Ihesu Christo |L166 de mill & 
quinhentos & quatorze. |L167 § e sobscprito pelo dito Fernam |L168 de Pina, em 
dez folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho d’ Aluoco |L2 da Serra 
da Estrella

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 379

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P03 |L4 Posto que no dito lugar |L5 se pagassem em outro |L6 tempo os dereitos 
per |L7 composiçam de sesemta alqueires |L8 de çemteo agora. Porem, estam em 
|L9 costume de pagarem o foro da dita |L10 terra por iugada, couem a saber: toda 
pessoa que |L11 laurar com iumta de boys ou com |L12 muytas pagara de çemteo 
desta me- |L13 dida quorremte doze alqueires. |L14 § E se laurar com hum soo boy 
pa- |L15 gara a metade. E quem laurar com |L16 boys alheos que chamam seareiro 
|L17 pagara quatro alqueires ora laure |L18 muyto ora pouco do dito çemteo. |L19 § 
E o cauam que com emxada la- |L20 urar nam pagara ne[n]hum dereito
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|L21 do pam que assy colher. § E este dereito |L22 & imposiçam de iugada que 
assy |L23 aquy mandamos pagar nam per- |L24 iudicara a quallquer foral ou scpre- 
|L25 tura que o pouco mostrar por |L26 homde o comtrairo se deue de man- |L27 dar 
pagar o quall aimda poderam |L28 mostrar da pobricaçam deste nosso |L29 forall 
a hum anno § a qual iu- |L30 gada rrecebera, finalmente, atee Na- |L31 tall § nam 
a queremdo os mordo- |L32 mos ou rremdeiros rreçeber atee |L33 o dito tempo em 
quallquer dia |L34 que forem requeridos das de |L35 Santa Maria d’ agosto atee o 
dito |L36 Natall dhy em diamte ficara em |L37 escolha dos iugadeiros pagarem |L38 
o dito pam em outro quallquer |L39 tempo do anno que quiserem ou |L40 forem 
rrequeridos ou o pagarem |L41 amte a denheiro a como uallia |L42 ao tempo que 
lho leuauam pollo |L43 comuum preço da terra quall mais |L44 quiserem. § E nam 
pagam de |L45 linho nem de ne[n]hũa outra noui- |L46 dade que aiam de quallquer 
ma- |L47 neira. § E pagara mais cada |L48 fogo por Natall hũa oytaua de |L49 trigo 
pella medida de Coimbra |L50 que fazem de quatro, tres na ma- |L51 neira que 
sempre pagaram.

P04 |L52 § Montados

P05 |L53 § Os montados nam se pagam |L54 porque os da terra no ueraão |L55 
amdam com a rremda iumta da |L56 dita serra. E nos outros tempos |L57 do anno 
tem irmyndade com seus |L58 comarcaãos. § O tabaliam

P06 |L59 § Tabaliam

|L60 paga a pemsam em Sea. § Por- |L61 taiem nom se leuara mais no |L62 dito lugar 
porque nam se mos- |L63 trou titollo nem tal posse pera |L64 se deuer de leuar. § 
E o gado |L65 do uemto, § e a pena d’ arma, |L66 § e a pena do forall he tal como
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|L67 na Lousaam. Dada na nossa muy no- |L68 bre & sempre leal çidade de Lixboa, 
|L69 aos XVII dias do mes de feuereiro, era |L70 do naçimento de Nosso Senhor 
Ihesu Christo |L71 de mill quinhentos & XIIII e sobscpri- |L72 to pelo dito Fernam 
de Pina, em |L73 tres folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao concelhoo de Loriga

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pagara toda pessoa que |L4 laurar com iugada de bois |L5 ou uacas doze 
alqueires |L6 desta medida corremte todos de çem- |L7 teo. E se laurarem com 
hum boy, a |L8 meatade. E se o seareiro & cauam |L9 que laurar pam pagara da 
medida |L10 uelha, hum alqueire. E nam se paga |L11 no dito lugar foro outro de 
ne[n]hũa |L12 cousa que semeem nem colham assy |L13 de uinho & linho como de 
todollas |L14 outras nouidades & fruitas. |L15 § E pagaram mais ao senhorio |L16 da 
dita terra os foros de denheiro |L17 & galinhas que algũas pessoas |L18 lhe pagam 
sem serem a ysso mais |L19 obrigados as pessoas que os ora |L20 nam pagam, 
ficamdo rresguarda- |L21 do a huns & aos outros quamdo |L22 mostrarem foral lhe 
seer per elle |L23 guardada sua iustiça. § Nom

P04 |L24 § Montado

|L25 ha montado nesta terra porquanto |L26 no ueraão amda com ho outro no- |L27 
sso da terra. E no imuerno nam ha |L28 hy ne[n]hum pasto. § Os maninhos

P05 |L29 § Maninhos

|L30 sam do comçelho com o foro da |L31 terra. § A pemsam do tabaliam

P06 |L32 § Tabaliam

|L33 pagase em Sea & cetera. § E a pena |L34 d’ arma, e o gado do uemto, e a 
|L35 portaiem, e a pena do foral he tal |L36 como na Lousaa. Dada na nossa |L37 
muy nobre & sempre leal cidade |L38 de Lixboa, aos quimze dias do mes |L39 de 
feuereiro, era do naçimento de |L40 Nosso Senhor Ihesu Christo de mill quy-
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|L41 nhentos & quatorze annos § e sob- |L42 scprito pelo dito Fernam de Pina |L43 
§ em oyto folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho d’ Algodres |L2 per 
el-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Auemos d’ auer pollo dito |L5 comçelho & moradores |L6 delle, homze 
mill & noue- |L7 çemtos & uimte rreaaes por todo- |L8 llos dereitos rreaaes que 
nos & |L9 a coroa do rreyno hy auiamos d’ a- |L10 uer, conuem a saber: por çem 
marauidis d’ ouro |L11 de çimquoenta soldos ho marauy- |L12 di pollos direitos 
rreaaes & rremdas |L13 do dito lugar. E por oytemta & hũa |L14 liura & çimquo 
soldos que se pa- |L15 gauam polla sua colheita os |L16 quaaes pagaram aas terças 
|L17 do anno, conuem a saber: por primeiro dia de fe- |L18 uereiro a primeira 
e as outras |L19 pollos primeiros dias de iunho |L20 & outubro. E auera o dito 
comçe- |L21 lho pera sy os dereitos seguimtes, |L22 conuem a saber: o gado do 
uemto quamdo se |L23 perder segumdo a hordenaçam & cetera. |L24 E o mais 
deste capitollo como Lou- |L25 saam. § O montado he ysso mesmo |L26 di dito 
comçelho e assy os maninhos |L27 se os hy ouuer. E leuaram a dizi- |L28 ma da 
eixecuçam das semtenças |L29 segumdo atee agora leuaram se |L30 ia se nom 
uemçeo pella dada della |L31 em outra parte. § E quamdo |L32 os ditos dereitos 
nom chegam |L33 a paga do dito comçelho leuarsea |L34 fimta pollos beens que 
cada hum |L35 teuer. § E a pena d’ arma leua- |L36 ram, ysso mesmo, se o meyrinho 
da |L37 correiçam primeiro a nom tomar |L38 a quall pena leuaram segumdo |L39 
a hordenaçam, conuem a saber: duzemtos reaees |L40 & arma perdida com estas 
limy- |L41 taçoões & cetera. E o mais deste capitolo (uay dopricado per erro do 
escripuã porque ia fica atras aa sesenta hũa folha).78
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|L42 e a pena do foral he tal como Lou- |L43 saam & cetera. Dada na nossa muy 
nobre |L44 & sempre leal cidade de Lixboa, aos |L45 quatro dias do mes de março, 

78 - Na margem direita, escrito entre parêntesis curvos na vertical.
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|L46 era do naçimento de Nosso Senhor |L47 Ihesu Chrispto de mill quinhentos & 
|L48 quatorze annos e sobscprito po- |L49 llo dito Fernam de Pina, em du- |L50 as 
folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Manteigas |L2 per 
el-rey Dom Sancho, o primeiro

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Auemos d’ auer primeira- |L5 mente, pollos moradores |L6 da dita uilla 
em cada hum |L7 anno, çimquo mill & quatrocentos |L8 reaaes de colheita que 
se montam |L9 nas çemto çimquenta liuras |L10 em que o dito gemtar foy apreça- 
|L11 do quamdo el-rey Dom Dinis |L12 foram mudados nas ditas cento |L13 & 
çimquoenta liuras os LX marauidis |L14 d’ ouro per que no primeira pouoa- |L15 
çam a dita colheita foy posta per |L16 a qual paga poderam lamçar fim- |L17 ta 
quamdo as rremdas do com- |L18 elho a isso nam abramgerem per |L19 a qual 
fimta nam sera escusa ne- |L20 hũa pessoa por priuillegio nem |L21 issemçam que 
tenha posto que |L22 clerigo seia a quall paga se fara |L23 per dia de Sam Ioham 
Baptista.

P04 |L24 § Dizima das semtenças

P05 |L25 § E a dizima da execuçam das |L26 semtenças he dereito rreall & le- 
|L27 uarsea pollo senhorio dos outros |L28 dereitos. E nom se leuara a dita |L29 
dizima polla eixecuçam dellas |L30 & de tamta parte se leuara a dita |L31 dizima 
de quamta se fezer a eixe- |L32 cuçam, posto que a semtença de |L33 moor conthia 
seia a quall dizima |L34 da mesma eixecuçam se nom leua- |L35 ra se ia se leuou 
a dizima em outra

[F. 86v B]

|L36 parte polla dada della. § E nam

P06 |L37 § Maninhos

|L38 se leuam maninhoes aos morado- |L39 res da dita uilla das terras |L40 somente 
que laurarem demtro do |L41 seu lymyte porque quamto lhe |L42 foy assy dado 
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por priuillegio po- |L43 llos senhorios pasados comfir- |L44 mado per nossa carta e 
assy per |L45 este nosso foral pera sempre.

P07 |L46 § Tabaliães

P08 |L47 § Pagaram mais cada hum dos |L48 dous tabaliaaes que ha na dita |L49 
uilla de pemsam em cada hum anno |L50 trezemtos reaaes ao senhorio |L51 dos 
outros dereitos. § E o gado

P09 |L52 § Uemto

|L53 do uemto nam se leuaram no di- |L54 to lugar porque amda com os |L55 
outros lugares da irmyndade & |L56 la na serra se faz ho aiumtamento |L57 per 
Sam Ioham segumdo amtigo |L58 costume & se uay fazer a rrepar- |L59 tiçam 
em Couilham. Porem, a quall- |L60 quer tempo que se com donos de |L61 gado 
perdido ho acharem no di- |L62 to lugar lhe sera logo emtrege |L63 sem mais outra 
dillaçam.

P10 |L64 § Montados

P11 |L65 O montado de gado de fora que |L66 uem pastar nos limites do |L67 
montado da serra que he apartado |L68 per sy nosso pagaram o dito mon- |L69 tado 
a nossos offiçiaaes como sem- |L70 pre pagaram. E, se poderem comçer- |L71 tar 
e, se quiserem pastar no outro |L72 termo & limyte da dita uilla paga- |L73 ram 
aos officiaaes della segundo |L74 se comçertarem, guardamdo se am- |L75 tre o 
dito comçelho & os uizinhos |L76 os costumes amtigos de hermyn- |L77 dades & 
uizinhanças segumdo |L78 sempre costumaram.

P12 |L79 § Pena d’ arma

P13 |L80 E a pena d’ arma se leuaram |L81 duzentos rreaes & a arma per- |L82 dida 
a quall nom leuara o senhorio |L83 dos outros dereitos porque nom |L84 tem a 
iurdiçam & sera do comçelho

[F. 87r A]

|L85 quamdo a demandar ao tempo comthe- |L86 udo em nossa hordenaçam & 
doutra |L87 maneira nam com estas decrarações |L88 & cetera. E o mais deste 
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capitollo § e a porta- |L89 gem, e a pena do forall he tal como o |L90 na Lousaam. 
Dada na nossa muy nobre |L91 & sempre leal cidade de Lixboa, aos quatro |L92 
dias do mes de março, era do naçi- |L93 mento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto 
de mill |L94 & quynhentos & quatorze annos e sob- |L95 scprito pelo Fernam de 
Pina, em dez |L97 folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Pampi- |L2 lhosa 
per pesoa particular

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Nam se mostra pollo dito |L5 foral serem postas na dita |L6 terra ne[n]- 
huns foros nem |L7 tributos reaaes da terra. E pagam- |L8 se somente os dereitos 
pessoaes que |L9 se chamam do mordomado, conuem a saber: a pemsam

P04 |L10 § Tabaliam

|L11 do tabaliam que sam çemto & oyto |L12 reaaes. § E o gado do uemto, isso

P05 |L13 § Uemto

|L14 mesmo, quamdo se perder segumdo |L15 nossa hordenaçam com declaraçam. 
|L16 & cetera. E o mais deste capitollo como Lou-

P06 |L17 § Montados

|L18 saam. § Os montados sam do com- |L19 çelho & dos que nam tem uizinham- 
|L20 ça leuam per suas posturas do com- |L21 çelho como outros leuarem a elles.

P07 |L22 § Maninhos

P08 |L23 § E os maninhos, isso mesmo, dizi- |L24 mo a Deus & nam se tomaram 
sem li- |L25 çemça da camara a dizima da eixe- |L26 cuçam das semtenças he 
dereito rre- |L27 all & de tamta parte se leuara a dizi- |L28 ma de camta se fezer 
a eixecuçam, |L29 posto que a semtença de mor conthia |L30 seia a quall se nom 
leuara se ia se le- |L31 uou a dizima pella dada della em |L32 outra parte. § A pena 
d’ arma |L33 he do meirinho da terra, conuem a saber: duzemtos |L34 rreaaes & as 
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armas com estas de- |L35 craraçoões & cetera. E o mais deste capito- |L36 llo, e a 
portagem, e a pena do foral

[F. 87r B]

|L37 he tal como Lousaam. Dada na nossa |L38 muy nobre & sempre leal çidade de 
|L39 Lixboa, aos uinte dias do mes de outtubro, |L40 anno do naçimento de Nosso 
Senhor |L41 Ihesu Chrispto de mill quinhentos & treze |L42 e sobscprito pollo dito 
Fernam de |L43 Pina, em oyto folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado aa uilla de Ualhelhas |L2 per el-rey 
Dom Sancho

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pelo dito foral |L5 nam fossem postos todollos |L6 dereitos 
que se na dita uilla |L7 pagam, ouuemos por determinado de- |L8 neremse de 
pagar assy porque nam |L9 sam comtra o dito foral como porque |L10 se leuam 
por muyto tempo segumdo |L11 pella dita imquiriçam & outros tom- |L12 bos 
foy achado. Primeiramente, se pa- |L13 gara na dita uilla pollo iemtar & co- |L14 
lheita que hy foy hordenado amtiga- |L15 mente de se pagar em dinheiro mu- |L16 
dado das cousas comtheudas no dito |L17 gemtar, conuem a saber: çimquo mill 
noueçemtos |L18 & quoremta rreaaes repartidos per |L19 todolos beens da dita uilla 
sem disso |L20 serem escusos ne[n]hũas pessoas por |L21 priuilligiadas & issemtas 
que seiam |L22 aimda que seiam clerigos. § E pa-

P04 |L23 § Tabaliaaes

|L24 garam os dous tabaliaaes que ha na |L25 dita uilla em cada hum anno de pem- 
|L26 sam pollas quatorze liuras a que |L27 sam obrigados pollo tombo sem |L28 o 
creçimento das mesmas liuras |L29 quatrocentos & uimte reaaes |L30 iumtamente.

P05 |L31 E paga mais o dito comçelho |L32 duas maraãs cada hũa |L33 de pesso 
de trimta arratees. E se fo- |L34 rem de menos pesso atee çimquo a- |L35 rrateees 
pagaram por cada arratel a |L36 tres rreaaes. E se sobeiarem dos |L37 trimta outors 
tamtos lhe tomaram |L38 ou descomtaram pera o outro anno
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|L39 quall mais quiser o pagador. E ham |L40 mais de pagar dous almudes de |L41 
uinho que seia pera rreçeber as |L42 quaaes cousas ha de emtregar o |L43 precurador 
do comçelho per dia |L44 de Natall.

P06 |L45 E tem mais o senhorio na di- |L46 ta uilla & termo çertas ca- |L47 sas & 
outras propiedades decra- |L48 radas no tombo no qual tombo, |L49 isso mesmo, 
estam outras terras |L50 & propiedades assy na Guarda co- |L51 mo em Couilhaam 
& outras par- |L52 tes nas quaaes ficara seu dereito |L53 guardado ao senhorio 
posto que |L54 aquy nam uaão iustificadas por |L55 serem em oura iurdiçam. § E 
tem |L56 mais o senhorio & uilla em Fama- |L57 licam aldea de seu termo outros 
|L58 dereitos particulares em demar- |L59 caçam & limite que a dita aldea |L60 
tem apartada per sy & decrarada |L61 por foreira aa dita hordem segundo |L62 
manifestamente a todos he sabida |L63 da quall se paga aa hordem de rraçam |L64 
de pam & linho de omze, hum. E nom |L65 se paga de uinho nem de castanhas 
|L66 nem de [ne]nhũa outra cousa saluo |L67 do dicto pam & linho com esta de- 
|L68 craraçam que se as terras de que |L69 se ia pagou o dito dereito do pam |L70 & 
linho se mudarem adiamte em |L71 castanhas ou em outras aruo- |L72 res de fruito 
pagaram dellas ou- |L73 tro tamto dereito como damtes |L74 pagauam do dito pam 
& linho & |L75 per este respeito se pagara se algũas |L76 sam mudadas na dita 
maneira |L77 de uimte annos a esta parte. E |L78 das outras nam pagaram nem |L79 
das aruores que nacerem em |L80 terra em que numca se deu pam |L81 nem linho. 
§ E tem mais a or- |L82 dem & castello de Ualhelhas na

[F. 87v B]

|L83 dita aldea trimta & oyto direituras |L84 & paga cada hũa sua galinha & seis 
|L85 ouos & dous alqueires de trigo limpo |L86 pella medida noua. E, porque auya 
|L87 ora duuia amtre o senhorio & mora- |L88 dores & foreiros da dita aldea se 
se pa- |L89 gariam as ditas direituras somen- |L90 te nomeadas ou pagaria cada 
pesso |L91 particularmente per sy o dereito da |L92 dita dereitura decraramos que 
as di- |L93 tas trimta & oyto dereituras se ham |L94 de pagar como acima he 
decrarado a- |L95 imda que nam aia na terra foreira |L96 dellas mais que hum soo 
caseiro ou |L97 posuidor. E, per comseguimte, nam se |L98 pagaram mais aimda 
que mais |L99 pessoas hy morem segumdo em muy- |L100 tos logares de nossos 
rregnos foy |L101 iudicialmente iulgado que se feze- |L102 sse. E assy mandamos 
que assy se fa- |L103 ça ao diamte sem outra mais duui- |L104 da. E esta mesma 
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ley & ordem man- |L105 damos que se tenha nas outras |L106 conthemdas deste 
foral semelhantes |L107 a estas em Çerçedo anexos aa dita |L108 uilla & castello 
da Ualhelhas. E |L109 tem mais a dita ordem no dito lu- |L110 gar da Famalicam 
de cada morador |L111 sua geira afora uiuuas & as ou- |L112 tras pessoas que nam 
sam casa- |L113 dos que a nam dam polla qual gei- |L114 ra nam aueram iornal nem 
preço |L115 de denheiro somente lhe daram de |L116 fazer de comer segumdo ho 
usso |L117 da terra a quall ieira lhe nam deman- |L118 daram nem daram o dia que 
ouue- |L119 rem de uimdimar ou semar ou |L120 debulhar seu pam & colherem seu 
li- |L121 nho. § E pagase mais na dita |L122 aldea per rrepartiçam d’ antigamente 
|L123 costumada duas marraãs de trimta |L124 arratees cada hũa com decrara- |L125 
çam das outras marraãs de Ua- |L126 lhelhas. § E pagase hy mais da

[F. 88r A]

|L127 fimta de Barrellas duzemtos & satem- |L128 ta rreaaes que se montam nas sete 
|L129 liuras per que se pagaua as quaaes |L130 cousas & foros sobreditos se pagam 
|L131 & pagaram por dia de Sam Martinho |L132 de cada hum anno. § E pagam 
mais |L133 por Pascoa da resurreiçam hum carnei- |L134 ro & de trimta arratees & 
dous ca- |L135 britos. E o carneiro se pagara a de- |L136 nheiro a rrespeito da ualia 
dos trimta |L137 arratees. § E a mais o senho- |L138 rio de Ualhelhas a meatade 
do mon- |L139 tado de Barrellas rrepartido com o |L140 comçelho & mnoradores 
do dito lu- |L141 gar no qual montado se nom leua- |L142 ra ne[n]hũa coima se 
nam despois |L143 que o gado amdar todo demtro do |L144 seu termo & o malham 
descuberto. |L145 E do gado que emtrar sem licença ou uizinhan- |L146 ça leuaram 
de gado uacum por |L147 cabeça oyto rreaaes & do meudo |L148 a rreall & mais 
nam. E, porque os do |L149 dito lugar se agrauaram que, temdo |L150 suas herdades 
proprias na dita |L151 terra de Barrellas, se queriam abrir |L152 ou rromper algũas 
moutas ou ma- |L153 tos no meo que lhes leuauam di- |L154 sso rreçam como de 
cousa maninha |L155 & nam sua decraramos & manda- |L156 mos que mais se nam 
faça & que |L157 liuremente as posam abrir & |L158 rromper sem pagarem ne[n]
hum trebu- |L159 to. § E posto que aquy seia ho |L160 montado repartido per meo 
com |L161 o senhorio. § E no Çerçedo seia todo |L162 do senhorio no montado, 
porem |L163 de Ualhelhas segumdo as comdi- |L164 çoões atras postas em Barrellas 
|L165 leuara o senhorio duas partes |L166 & o comçelho hũa segumdo estam |L166 em 
costume de se fazer & adiante |L167 faça. § Outrosy tem mais o se- |L168 nhorio no 
termo da dita uilla no |L169 lymyte de Gomçallo sua aldea hum
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|L170 lugar que chamam ho Outeiro des- |L171 pouado do quall lugar se afirma 
|L172 se tornar a fazer a dita aldea de |L173 Gomçallo homde ora estaa. E o lu- |L174 
gar de Gomçallo & seu asemto & ca- |L175 sas ficaram liures porem algũas |L176 
pessoas das que la moram ficaram |L177 obrigadas como herdeiros de deza- |L178 
seis casaes imteiros que hy a- |L179 uya em fatiotas os quaaees sam ainda |L180 
rrepartidos por muytos herdeiros & posoy- |L181 dores delles segumdo estam em 
|L182 tombos decrarados de que os senho- |L183 rios tem hum. E os herdeiros outro 
|L184 tall pollos quaaes pagaram os |L185 dereitos ao diamte como atee quy |L186 
sempre fezeram. E assy pagara ca- |L187 da hum delles por anno dous alqueires 
|L188 de trigo limpo & hũa galinha & |L189 çimquo houos, hũa geira. E pa- |L190 
gam todollos ditos foreiros |L191 ao senhorio em cada hum anno ium- |L192 tamente 
por Natall quatro marraã |L193 de trimta arratees cada hũa, e hum |L194 carneiro 
doutros tamtos por Pas- |L195 coa & a carne delle segumdo a de- |L196 craraçam 
atras posta.

P07 |L197 E foy mais dado pelo dito |L198 senhor a foro a seu lugar pro-

P08 |L199 § Çerzeda

|L200 prio do Çerzedo a foro de Ualhelhas |L201 nos dereitos & cousas pessoaaes 
|L202 & nos dereitos da terra deram tu- |L203 do a dezasete casaaes ou pouoado- 
|L204 res, decraramdo logo que nam ou- |L205 uesse mais casaes que as ditas |L206 
dezasete & que pagaria cada casal |L207 por Sam Miguel senhas, teigas |L208 de 
trigo que sam quatro alqueires |L209 da medida noua & senhas galinhas |L210 & 
çimquo ouos. § E mais o di- |L211 zimo a Deus de camto teuesem & a |L212 dizima 
ao senhorio de quamto tra- |L213 balhasem. § E pagado isto nam pa |L214 gasem 
mais. E, como hum pouoador

[F. 88v A]

|L215 teuese hum anno sua herdade que a |L216 podese liuremente uemder com 
|L217 seu foro o quall foro & pouoaçam |L218 lhe deu com quamtas herdades 
|L219 podessem achar o quall foro & em- |L220 prazamentos nos assy aprouamos 
|L221 & comfirmamos per este foral |L222 com decraraçam que o dizimo a Deus 
|L223 & outro por o senhorio pagaram |L224 sem ne[n]hũa deferemça de todallas 
|L225 nouidades que ouuerem demandada |L226 que de dez que o laurador aia, 
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pa- |L227 gamdo dous ha de ficar com oy- |L228 to. E decraramos mais o que ia 
di- |L229 semos noa casaaes de Famalicam, |L230 conem a saber que os foros se 
nam pagaram |L231 senam dos dezasete casaaes a que |L232 foy dado ora seiam 
muytos pouo- |L233 adores ou poucos. § E, porquanto |L234 amtre o senhorio & os 
caseiros |L235 estaa ora comcordado por prouei- |L236 to comuum de todos que das 
uy- |L237 nhas pomares & quaaesquer |L238 outras nouidades que nouamen- |L239 te 
fezerem paguem somente ao |L240 senhorio de quimze, hum em lugar |L241 de dez 
nos aprouamos pera sem- |L242 pre a dita comcordia. E seram o- |L243 brigados os 
que as semelhantes |L244 cousas ouuerem nouamente |L245 de fazer de as uirem 
scpreuer no |L246 tombo do senhorio & aueram disso |L247 çertidam autemtica por 
se emtrarem |L248 duuidas que podem ao diamte |L249 sobreuiir nam se fazemdo 
assy.

P09 |L250 § Montados

P10 |L251 § E os montados deste lugar |L252 sam todos do senhorio dos quaaes |L253 
leuaram & ussaram segumdo fi- |L254 ca decrarado que se leua no monta- |L255 do 
de Barrellas aos que nam teue- |L256 rem uizinhamça ou liçemça & |L257 doutra 
maneira nam. § E o

P11 |L258 § Uemto

|L259 gado do uemto sera do senhorio |L260 & nam se perdera senam per anno

[F. 88v B]

|L261 & dia & em quallquer tempo do anno que |L262 lhe sayr dono lhe sera 
emtregue com de- |L263 craraçam & cetera. E o mais deste capitollo |L264 he como 
na Lousaam. § Os maninhos

P12 |L265 § Maninhos

|L266 seram dados pollo alcayde ou mordo- |L267 mo do senhorio com acordo da 
cama- |L268 ra segumdo nossa hordenaçam sem |L269 acreçemtar ne[n]hum tributo 
nem foro |L270 aos que assy der somente os da- |L271 ra com ho foro da terra, 
conuem a saber: os da terra liures, |L272 liures e os da foreira com o mesmo |L273 
foro sem mais outro gramde nem |L274 pequeno.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira390

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P13 |L275 § Dizima das semtenças

P14 |L276 E a dizima das semtenças polla |L277 dada dellas se nom leuara mais 
|L278 em algum tempo ao diamte na dita |L279 uilla porque assy foy ieralmente 
de- |L280 termynada per nos em rrelaçam. |L281 E da eixecuçam das semtenças se 
le- |L282 uara porem, e de tamta parte somen- |L283 te se leuara de camta se fizer a 
eixe- |L284 cuçam posto que a semtença de moor |L285 conthia seia a qual se nom 
leuara |L286 seia em outra parte se leuou polla |L287 dada della. § Da pena d’ arma

P15 |L288 § Pena d’ arma

|L289 se leuara somente duzemtos rreaae |L290 & as armas. E nam se leuara os 
|L291 noueçemtos rreaaes de samgue |L292 de sobrolhos porque nom ouue fo- |L293 
rall nem autoridade pera se leuar. |L294 E a dita pena dos duzemtos reaees |L295 
se leuara com estas decraraçoões |L296 cetera. E o mais deste capitollo, § e a |L297 
portaiem he tal como Lousaam.

P16 |L290 E allem dos ditos priuilligia- |L291 dos, o seram tambem na dita |L292 uilla 
& termo quaaesquer luga- |L293 res ou pessoas que tenham priui- |L294 llegio de a 
nam pagarem que fosse |L295 dado amte que a dita uilla fosse |L296 dada a ordem. 
§E nam paga- |L297 ram portaiem na dita uilla & ter- |L298 mo todallas pessoas 
della de quall- |L299 quer calidade & comdiçam que as

[F. 89r A]

|L300 cousas seiam. § E a pena do foral he |L301 tal como a Guarda & cetera. Dada 
no nossa |L302 muy nobre & sempre leal cidade de |L303 Lixboa, aos XX dias do 
mes de mayo, |L304 anno do naçimento de Nosso Senhor |L305 Ihesu Chrispto de 
mill & quinhentos & |L306 quatorze e sobscprito pelo dito Fer- |L307 nam de Pina, 
em doze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado ao conçelho de Samde- |L2 mill dado 
por Dona Orraca Ffernandez

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Prymeiramente, acerca da |L5 iugada estituida pollo di- |L6 to forall, 
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decraramos que o |L7 moyo do dito forall era da medida uelha |L8 de sesemta 
& quatro alqueires que fa- |L9 zem desta noua, desazeis pella medi- |L10 da de 
Folgosinho os quaaes dezaseis |L11 alqueires desta medida pagara quall- |L12 quer 
pessoa que laurar com humaa iunta |L13 de boys ora meta nella muytos boys |L14 
ou poucos os quaaes dezaseis al- |L15 queires ham de seer quartados segundo |L16 
forma do dito foral, conuem a saber: o quarto de |L17 trigo & os tres de milho 
& çemteo per |L18 meyo, conuem a saber: seis de cada hum do dito milho |L19 & 
çemteo. E quem semea com hum boy |L20 paga o meyo. § E pello dito rrespeito 
|L21 se dous homens trouxerem dous boys |L22 de parçaria cada hum seu, somente 
pa- |L23 garam ambos a dita iugada inteira |L24 de per meyo. E o cauam que com 
em- |L25 xada ou emxadam semear pam, |L26 pagara quatro alqueires desta me- 
|L27 dida pella dita rrepartiçam, conuem a saber: hũa |L28 quarta de trigo & as 
tres de milho |L29 & çemteo per meyo. E os seareiros |L30 que com boys alheos 
semearem |L31 assy de graçaa como per dinheiro, |L32 nam pagaram ne[n]hũa 
iugada nem |L33 parte della nem outro ne[n]hum foro |L34 do dito pam. E a dita 
iugada daram |L35 os lauradores na eira do pam que |L36 ouuerem no terra foreira 
bem limpo

[F. 89r B]

|L37 de paa & de uassoira & nam a iueira |L38 como lhe rrequeriam. E quamdo a- 
|L39 comteçer que hũa pessoa quallquer |L40 que seia laure somente milho em |L41 
hum anno sem trigo nem çemteo, |L42 pagara somente do tall milho o |L43 terço 
da iugada inteira segumdo |L44 a dita decraraçam, conuem a saber: seis alqueires 
|L45 do dito milho sem mais pagar |L46 a outra parte de iugada do dito |L47 forall 
o quall milho nam sera |L48 descomtado a este laurador da |L49 iugada que for 
obrigado pagar |L50 no anno seguimte, mas se laurar |L51 pagara sua iugada 
imteira como |L52 faria se nom teuesse pagado o |L53 dito milho do anno passado. 
|L54 E pagaram mais todallas |L55 pessoas que hy laurarem |L56 & colherem uinho 
ou linho, ho |L57 oytauo delle, conuem a saber: o linho no temdall |L58 & o uinho 
no lagar. § E o senho- |L59 rio ou rremdeiro sera deligemte |L60 em mandar partir 
o dito uinho |L61 & linho quamdo lhe for rrequeri- |L62 do pellas partes, porque 
nam |L63 hymdo per todo aquelle dia ou |L64 ho outro atee aquellas oras, |L65 oras 
que lho notificaram as |L66 partes, partiram o dito uinho |L67 & linho peramte duas 
teste- |L68 munhas & leixaram ho oytauo |L69 no lagar & do uinho. E o linho |L70 
no temdall sem por ysso emco- |L71 rrerem em algũa pena nem o- |L72 brigaçam 
posto que se hy despo- |L73 is perca. § E o pam sobredi- |L74 to das iugadas 
emtregaram |L75 em suas casas os laurado- |L76 res quamdo lho forem rreque- |L77 
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rir atee dia de Natall de cada |L78 hum anno. E nam seram obriga- |L79 dos de o 
leuarem ao celeiro assy |L80 como estam de costume de nom

[F. 89v A]

|L81 leuarem. E, se o senhorio nam man- |L82 dar pollo dito pam atee o dito tempo 
|L83 de Natall, ficara em escolha dos |L84 lauradores dhy em diamte de da- |L85 rem 
o dito pam ou o pagarem ante |L86 a denheiro como uallia ao dito |L87 tempo do 
Natall, ieralmente na |L88 terra quall dellas mais quiserem. |L89 § E pagara mais 
por foro ao |L90 senhorio quallquer pessoa que |L91 fizer fogo no dito lugar hũa 
ga- |L92 linha & dez ouos per Natall de ca- |L93 da hum anno. § E pagara mais 
|L94 toda pessoa que hy matar porco |L95 hum gorazill & se muytos porcos |L96 
matar, nam pagara mais de hum |L97 & sera do milhor porco & a camti- |L98 dade 
& medida do dito gorazill |L99 sera a que sempre foy & ieralmente |L100 e ussou 
de dar naquella terra |L101 sem nisso se fazer ne[n]hũa outra |L102 emnouaçam. § 
E sera mais

P04 |L103 § Gado do uento

|L104 do senhorio o gado do uemto quan- |L105 do se perder no qual se guardaram 
|L106 nossas hordenaçoões com decra- |L107 raçam & cetera. E o mais deste 
capitollo

P05 |L108 § Maninhos

|L109 como Lousaam. § E nam ha hy |L110 maninhos nem montados do |L111 
senhorio porque sam da Serra d’ Es- |L112 trella & das outras partes es- |L113 tam 
em uizinhança com seus |L114 uizinhos & comarcaãos com |L115 os quaaes usaram 
per suas

P06 |L116 § Tabaliam

|L117 posturas do comçelho § os |L118 tabaliaaes pagam a pemsam |L119 em Sea.§ 
E a pena d’ arma |L120 he do senhorio da qual leuara |L121 duzemtos rreaaes & as 
armas |L122 perdidas com estas decrarações |L123 & cetera. E o mais deste capitollo, 
e a |L124 portagem, e a pena do foral he |L125 tal como Lousaam & cetera. Dada na 
no- |L126 sa muy nobre & sempre leal ci- |L127 dade de Lixboa, aos dez dias |L128 
do mes de feuereiro, de mill & quy-
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|L129 nhentos & quatorze, e sobscprito pelo dito |L130 Fernam de Pina, em dez 
folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Uilla No- |L2 ua 
da Serra

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Ha no dito lugar & sem limite |L5 homze casaaes pellas quaes |L6 a terra 
delles foy reparti- |L7 da os quagam [sic] de foro em cada hum |L8 anno por 
Natall todos iumtamente |L9 uimte noue alqueires & tres quar- |L10 tas de trigo 
rrepartidos pelos di- |L11 tos casaaes amtigamente. § E pa- |L12 gara mais cada 
casal hum capam |L13 & hũa galinha & dez ouos. E o que |L14 matar porco pagara 
gorazill hor- |L15 denado no quall lugar de Uilla No- |L16 ua iazem quatro casaaes 
do moesteiro |L17 de Pedroso que nam ne[n]hum dereito |L18 rreall. § E pagam 
dos pissoões |L19 & moynhos segumdo se comçertam |L20 com os almoxarifes 
ou mordomos. |L21 § E os maninhos & montados se |L22 ussaram como em Sam 
Rromaão sem |L23 ne[n]hũa deferemça. E assy mesmo a |L24 colheita pagara com 
Uallazym nas |L25 doze liuras & mea em que ficam |L26 taixados. O tabaliam 
serue aquy |L27 & paga em Sam Rromaão como Ua- |L28 llazym § o gado do 
uemto, e a |L29 dizima da eixecuçam das semtem- |L30 ças, § e a pena d’ arma, 
e a porta- |L31 gem, e a pena do forall he tal como |L32 Lousaam & cetera. Dada 
no nossa muy no- |L33 bre & sempre leal cidade de Lixboa, |L34 aos doze dias do 
mes de março, |L35 era do naçimento de nosso Senhor |L36 Ihesu Chrispto, de mill 
& quinhentos & |L37 quatorze annos, e sobscprito pelo |L38 dito Fernam de Pina, 
em hũa folha |L39 & mea 79.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao conçelho de Uallazym

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pagase no dito lugar de todo o |L4 pam, uinho, linho de noue, hum, pago 

79 - Anotação, na margem direita, ilegível.
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|L5 o dizimo o quall dereito ne[n]hum

[F. 90r A]

|L6 outro se paga de legumes nem de fruita. E pa- |L7 ga mais cada morador que 
faz fogo per |L8 sy hum capam & nam pagam eiradega nem outros |L9 direitos 
do dito pam. E pagase mais de |L10 cada engenho de pisam ou moynho hum |L11 
capam somente. § E os maninhos desta |L12 terra seram dados pello almoxarife 
segundo nossa orde- |L13 naçam das sesmarias sem [ne]nhum foro |L14 outro mais 
que o foro da terra. E, se a algum he |L15 posto, mandamos que se nom pague. 
§ O mon- |L16 tado anda com Sam Rromão & segundo |L17 o senhorio de Sam 
Rromaão uisto leuar |L18 ou ussar o faram neste lugar

P04 |L19 § Os tabaliaaes

|L20 sobredito de Ualezim. § Os ta- |L21 baliaaães seruem no dito lugar & |L22 
pagam em Sam Rromaão e aiudam |L23 a pagar na colheita em Sam Rromaão 
|L24 com doze liuras & mea segumdo |L25 sempre pagaram. § E a pena d’ ar- |L26 
ma, e o gado do uemto, e a dizima |L27 das semtenças, e a portaiem, e a pe- |L28 
na do foral he tal como Lousaam & cetera. Da- |L29 da na nossa muy nobre & 
sempre le- |L30 al cidade de Lixboa, aos quatro dias do |L31 mes de março, era do 
naçimento de |L32 nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill & quy- |L33 nhemtos & 
quatorze annos, e sobscpri- |L34 to pelo dito Fernam de Pina, em |L35 noue folhas 
com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho da Oliueirinha do 
Priorado de Santa Cruz

P02 |L2 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L3 Mostrase pollos ditos autos |L4 & issames que a terra deste |L5 lugar 
foy rrepartida toda |L6 em uimte tres cabeças de casaaes |L7 a cada hum dos 
quaaes foy logo rre- |L8 partido o dereito que auyam de pagar, |L9 conuem a 
saber: cada hum dos ditos casaaes paga- |L10 ra cada hum anno quatro alqueires 
|L11 pella medida uelha que fazem desta |L12 noua quorremte tres alqueires com 
|L13 decraraçam que se laurarem trigo pa- |L14 garam delle a metade & outra |L15 
de çemteo. § E se nam laura-
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|L16 <...> |L17 rem trigo pagaram todo- |L18 llos quatro alqueires da dita |L19 uelha 
de çemteo. E pagara mais |L20 cada hum dos ditos uimte & tres |L21 casaes duas 
galinhas & doze |L22 ouos.

P04 |L23 E este foro de pam & galinhas |L24 se pagara somente em to- |L25 da a 
terra do dito lugar ora os ca-|L26 seiros & moradores seiam muytos |L27 ou poucos 
sem mais os ditos |L28 foros de pam & galinhas se po |L29 derem acreçemtar posto 
que muy- |L30 tos casaaes se possam fazer E rre- |L31 partesse pellos herdeiros dos 
di-[tos] |L32 casaaes ou socesores.

P05 |L33 § E pagaram porem mais no dito |L34 lugar todallas pessoas que nelle 
|L35 laurarem linho pago o dizimo |L36 de dez, hum a Deus dos noue que fi- 
|L37 cam pagam, hum de rreçam. E dos |L38 oyto feixes que ficam pagam |L39 a 
metade de hum delles. E, posto que |L40 muytos mais aia, nam pagaram |L41 este 
dereito mais que hũa |L42 uez do meyo feixe de linho. § E o |L43 dizimo & nouena 
pagaram de camto |L44 mais ouuerem pollo dito rrespei- |L45 to que dito he. § E 
os mordo- |L46 mos ou rremdeiros se nam forem |L47 partir as nouidades com os 
|L48 lauradores da ora que pera ysso |L49 forem rrequeridos atee ao outro |L50 dia 
aaquellas oras as partes |L51 partiram com duas testemunhas |L52 & leixaram o 
direito do moesteiro |L53 no lagar & temdall & eira sem |L54 emcorrerem por usso 
com algũa |L55 pena. § E pagase mais outro |L56 dereito na dita terra de uinho a 
que cha- |L57 mam eyradega, conuem a saber: de quallquer |L58 pessoa que laurar 
uinho çimquo |L59 almudes de uinho pella medida
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|L60 uelha que fazem desta noua dous |L61 almudes & ora aia muyto uinho |L62 
ora pouco nam pagara mais que |L63 os ditos dous almudes assy |L64 das uinhas 
que herdar ou fe- |L65 zer ou ouuer em quallquer ma- |L66 neira. § E pagase 
mais de quall- |L67 quer puçall de uinho bramco que |L68 sam oyto almudes hũa 
mea co- |L69 imbraam que sam seis quartilhos |L70 das quaaes coimbraans fazem 
|L71 fazem oyto hum almude que uem |L72 a rrespeito de oyto hum. § E ha |L73 
mais na dita tera outro foro |L74 que chamam casaaes cabanei- |L75 ros a Santa 
Cruz & sam sete & |L76 paga cada hum delles senhas |L77 medidas de trigo que 
chamam |L78 cacifos que fazem quatro delles |L79 hum alqueire deste corremtes. 
|L80 § E tem a ordem do espitall na |L81 dita terra tres casaaaes que lhe |L82 pagam 
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seus foros hordenados. |L83 E a Santa Cruz nam pagam foro |L84 saluo hum casal 
cabaneiro como |L85 os de çima que paga a Santa Cruz |L86 o dito foro, conuem 
a saber: quarta de trigo & |L87 nam outra cousa. § E quaaes- |L88 quer pessoas 
que uemderem as |L89 propiedades da dita terra pagaram |L90 a quorenta da ualia 
porque se uem- |L91 deram a quall pagara o uemdedor.

P06 |L92 § Uemto

P07 |L93 § O gado do uemto sera da Or- |L94 dem segumdo nossas ordenações |L95 
com decraraçam & cetera. E o mais deste |L96 capito he como Lousaam. § Nom 
|L97 ha y montados porque estam |L98 em uizinhança com seus uizinhos |L99 & 
comarcaãos. § Nom ha |L100 hy maninhos somente auia hum |L101 carualhall que 
esta aforado per |L102 nouo emprazamento segumdo |L103 o quall pagara daquy 
adiamte.

P08 |L104 § Tabaliam

P09 |L105 § Os tabaliaães pagam a

[F. 90v B]

|L106 pemsam em Sea. § A portaiem nunca se |L107 leuara por dereito rreall ao 
diamte |L108 porquamto nom foy imposta per |L109 foral nem ha memoria que se 
nunca |L110 leuase.

P10 |L111 § Dizima das semtenças

P11 |L112 A dizima das semtenças se le- |L113 uara por dereito rreall & nam |L114 
polla dada das ditas semtenças, |L115 mas pella execuçam dellas. E de |L116 tamta 
parte se leuara a dita dizima |L117 de quamta se fezer a eixecuçam posto |L118 que 
a semtença de mor comthia seia |L119 a quall se nan leuara se ia se leuou |L120 em 
outra parte pella dada della.

P12 |L121 § Pena d’ arma

P13 |L122 § Da pena d’ arma se leuara du- |L123 zemtos rreaaes & arma |L124 perdida 
a qual sera dos iuizes |L125 da terra se a tomarem no arroydo. |L126 E doutra 
maneira sera da iusti- |L127 ças da ordem comtanto que a de- |L128 mandem aos 
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tres dias segumdo |L129 nossa ordenaçam com estas decra- |L130 raçoões & cetera. 
E o mais deste capitollo. |L131 E a pena do forall he tal como Lou- |L132 saam & 
cetera. Dada na nossa muy nobre & |L133 sempre leal cidade de Lixboa, aos |L134 
quinze dias do mes de mayo, era |L135 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L136 
Chrispto, de mill quynhentos & quatorze, |L137 § e sobscprito pelo dito Fernam 
|L138 de Pina, em çimquo folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Lagares do 
|L2 moesteiro & priorado de Santa Cruz

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 § Pagarsea, primeiramente, |L5 no dito lugar de todo pam, |L6 uinho & 
linho que se la- |L7 urar & colher sem ne[n]hũa deferemça |L8 ho oytauo o quall 
oytauo se nam pa- |L9 gara de ne[n]hũas outras sementes |L10 mouidades nem 
fruitas nem orta- |L11 liça, na quall terra & limite iazem |L12 dezasete casaaes & 
paga cada hum |L13 quatro cacifos de trigo que fazem
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|L14 desta medida meo alqueire. E pagam |L15 de çemteo outros quatro per outra 
|L16 medida de Santarem que fazem qua- |L17 tro delles, tres alqueires per esta 
|L18 medida ora corremte. E paga mais |L19 cada hum casal, tres galinhas, noue 
|L20 ouos. § E ha hy mais dezaseis |L21 cabaneiras & pagase de cada hũa, |L22 
hũa galinha & meo alqueire de çenteo |L23 pela medida de Santarem. § E dos 
|L24 moynhos feitos & por fazer se paga- |L25 ra por cada hum anno hũa galinha 
|L26 somente & nam as duas que ora |L27 pagauam porque achamos que hũa 
|L28 fora nouamente posta pellos pri- |L29 ores sem auçam nem dereito. |L30 § E 
pagam em Uiseu hũa colheita per |L31 Sam Ioham a nos de oytocentos quo- |L32 
remta & tres rreaaes a quall ser arre- |L33 partida per todollos beens do lugar 
|L34 sem seer escussa ne[n]hũa pessoa por hy- |L35 semta nem priuilligiada que 
seia. |L36 § E mandamos que se nam usse |L37 mais o custume que neste |L38 lugar 
auia de leuar o mordomo de |L39 cada moyo, hum alqueire, a que chama- |L40 
uam rroçio o quall nam he de forall |L41 nem menos se costuma nos outros |L42 
lugares comarcaãos. E os laurado- |L43 res pagaram o dizimo a Deus do que |L44 
ouuerem & do que ficar pagaram |L45 ho oytauo segumdo per este foral fi- |L46 ca 
determinado. § E pagaram os |L47 que uemderem as ditas terras ho |L48 oytauo do 
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denheiro porque forem |L49 uemdidas o quall pagara o uemde- |L50 dor somente 
& nam o comprador. E po- |L51 deram arrecadar o dito denheiro des- |L52 pois da 
uemda feita a tres anos |L53 & dhy em diamte nam os quaaes |L54 uemdedores 
nem compradores nom |L55 seram obrigados ao notificarem |L56 aos senhorios 
nem a seus mordo- |L57 mos, pagamdo somente o dito oy-

[F. 91r B]

|L58 tauo & mais nam como dito he.

P04 |L59 § Montados

P05 |L60 Dos montados nam leuara ho |L61 senhorio dereito porque o |L62 lugar 
estaa em uizinhamça com |L63 seus comarcaãos. E os maninhos |L64 tornarseam 
com o foro da terra |L65 sem mais se lhe poder acreçentar. |L66 § Nom se leuara 
portagem por- |L67 que nunca se leuou nem foy posta |L68 per forall. |L69 E seram 
deligemtes & auy- |L70 sados os mordomos ou |L71 rremdeiros que uaão partir 
com |L72 as partes no dia que forem rre- |L73 queridos ou atee outro dia aa- |L74 
quellas oras porque nam hymdo |L75 as partes partiram suas nouy- |L76 dades 
com hũa testemunha & |L77 leixaram o dereito da Ordem na |L78 eira & no lagar 
& no temdall sem |L79 serem obrigados a ne[n]hũa deli- |L80 gemçia outra nem 
emcorreram |L81 por ysso em algũa pena. § O ta- |L82 baliam paga em Sea a 
pemsam.

P06 |L83 § Pena d’ arma

P07 |L84 E da pena d’ arma se leua- |L85 ra duzemtos rreaaes & |L86 as armas as 
quaaes seram |L87 dos iuizes se as tomarem nos |L88 arroydos as quaaes armas 
|L89 & pena se nam demandaram, |L90 semdo passados tres dias des- |L91 pois do 
arroydo & leuarseam |L92 com estas decraraçoões & cetera. E o |L93 mais deste 
capitollo, § e o ga- |L94 do do uemto, § e a dizima das |L95 semtenças, § e a pena 
do forall |L96 he tal como Lousaam & cetera. Dada na |L97 nossa muy nobre & 
sempre leal |L98 çidade de Lixboa, aos quimze dias |L99 do mes de mayo, era do 
naçimen- |L100 to de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de |L101 mill quinhentos & 
quatorze annos, |L102 § e sobscprito pelo dito Fernam |L103 de Pina, em <...>.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Eruedal |L2 do 
moesteiro de Santa Cruz

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Posto que pollo dito fo- |L5 rall dado ao dito com- |L6 çelho & lugar 
fossem |L7 postos desuairados dereitos poe- |L8 rem os aquy somente os que os |L9 
senhorios se contemtaram de le- |L10 uar & os pouoos de pagar, conuem a saber: 
pa- |L11 ga se, primeiramente, de todo pam, |L12 trigo, çemteo, milho, paimço, 
pago |L13 primeiro o dizimo a Deus a nouea |L14 parte de todo o que colhem & 
ficam |L15 com oyto de dez que colhem o quall |L16 dereito nam pagam de ne[n]- 
hũa ou- |L17 tra semente nouydade nem frui- |L18 ta de qualquer comdiçam que 
seia. |L19 § E pagara mais quallquer |L20 laurador inteiro d’ eiradega que la- |L21 
urar com iumta de boys ou com |L22 mais alqueire & meyo de trigo |L23 & outro 
tamto de çemteo. E de my- |L24 lho dous alqueires tudo pella |L25 medida de 
Coimbra que fazem |L26 quatro, tres desta medida quo- |L27 rremte. § E, se laurar 
com hum boy |L28 pagara meyo foro deste. E o sea- |L29 reiro que com boys alheos 
se |L30 mear pagara o meyo deste foro |L31 do que laura com hum boy, conuem a 
saber: o quar- |L32 to d’ eiradega imteira. § E o que |L33 laurar com emxada pagara 
este |L34 mesmo foro d’ eiradega e nam |L35 pagara outro foro ne[n]hum de quall 
|L36 quer pam que colher assy a emxa- |L37 da. § E de cada hũa das ditas se- |L38 
mentes que as ditas pessoas |L39 nom colherem nam pagaram |L40 a dita eiradega 
posto que as ou- |L41 tras colham de que pagaram. |L42 § E pagaram por eiradega 
quem |L43 colher linho somente hũa man |L44 chea segumdo sempre se leuou &
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|L45 doutra maneira nam. E pagaram |L46 mais por eiradega quaaesquer pe- |L47 
ssoas que laurarem uinho & ho ou- |L48 uerem tres alqueires pella dita Co- |L49 
imbraam posto que nom fosse posta |L50 no dito foral. E, per este rrespeito, 
nam |L51 pagaram a fogaça que no dito fo- |L52 rall se decraraua da quall nam ha 
|L53 memoria que numca se pagase. E por |L54 ysso nunca mais se pagara posto 
|L55 que esta eiradega de uinho se nam |L56 aia de pagar quamdo as pessoas |L57 
nom ouuerem uuas pera fazer |L58 uinho posto que agora em outra |L59 maneira 
se fizesse o que nam aue- |L60 mos por bem & mandamos que se |L61 mais nom 
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faça. § E paga mais |L62 cada casa em que fezerem fogo mora- |L63 da hum capam 
& dez ouos por Sam Mar- |L64 tinho. E a molher cabaneira hũa ga- |L65 linha & 
çimquo ouos. § E as pessoas |L66 que hy matarem porco ou porcos des- |L67 de 
dia de Sam Martinho atee ho emtru- |L68 do pagaram hum gorazill segumdo |L69 
costume. E, se o matarem amte ou des- |L70 pois nam o pagaram. § E ao tempo 
|L71 do partir do pam nas eiras se descon- |L72 tara ao senhorio a nouena do de- 
|L73 nheiro que se gastou nos iornaaees |L74 do apanhar do dito pam ou o pam |L75 
que os mesmos iornaleiros hy gas- |L76 tarem segumdo se sempre costumou. |L77 
E auemos por bem que ao diamte |L78 faça. § E os moradores do dito |L79 lugar 
faram seruiço hum dia do anno |L80 aa ordem sem leuarem iornal somente |L81 o 
mantimento ordenado pera as pessoas |L82 ou bestas que leuarem. E, se for pera 
|L83 fora sera iornada de hum dia & mais |L84 nam segumdo forma do dito forall. 
|L85 § E o abade da igreia ou o cura que |L86 nella seruir nam pagara iugada da |L87 
lauoyra que poder fazer com hũa |L88 iumta de boys nem do uinho que
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|L89 poder laurar na mesma herdade. |L90 § E seia diligente o mordomo ou rrem- 
|L91 deiro que uaão partir com os laura- |L92 dores o dia que forem rrequeridos |L93 
ou atee ho outro dia aaquellas oras |L94 porque nam hymdo a este tempo |L95 as 
partes poderam partir com |L96 duas testemunhas sem mais serem |L97 obrigados a 
outra diligençia nem |L98 emcorreram por ysso em algũa pena. |L99 § E as pessoas 
que neste lugar uen- |L100 derem suas herdades podeloam |L101 fazer sem ne[n]hũa 
diligençia nem |L102 rrequyrimento ao senhorio pagam- |L103 do a oytaua parte do 
denheiro por |L104 que as taaes cousas uemder se |L105 paga pollo uemdedor com 
o mes- |L106 mo foro da terra sobredito. |L107 § Nam se leua portagem nem leuara 
|L108 ao diante nem ha hy maninhos |L109 porque toda a terra he do comçelho |L110 
com o foro sobredito. § Os monta- |L111 dos dos gados de fora sam da ordem |L112 
per auemças com que nam teuerem |L113 uizinhamça amtiga os moradores |L114 do 
dito lugar. § O tabaliam pa- |L115 ga a pensam em Sea.§ Pagam se |L116 mais no 
dito lugar foros de moy- |L117 nhos segumdo estam per seus em- |L118 prazamentos 
segumdo os quaaes |L119 pagaram sem outra emnouaçam. |L120 Da pena d’ arma 
se leuara so- |L121 mente duzemtos reaaes |L122 & as armas perdidas posto que 
per |L123 outra maneira fossem postas no |L124 dito forall os quaaes seram dos |L125 
iuizes se as tomarem no arroydo |L126 ou das outras iustiças da ordem |L127 se as 
demandarem a tres dias des- |L128 pois do malefiçio e em outra ma- |L129 neira 
nam, as quaaes penas se le- |L130 uaram com estas decraraçoões & cetera. |L131 E 
o mais deste capito[llo], e o gado do |L132 uento, e a dizima das sentenças e a pe-
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|L133 do forall he tal como Lousaam & cetera. Dada |L134 no nossa muy nobre & 
sempre leal |L135 çidade de Lixboa, aos < > dias do |L136 mes de < >, anno do 
naçimento |L137 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill & |L138 quinhentos & < 
> annos e sob- |L139 scprito pelo dito Fernam de Pina, |L140 em <...>.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conçelho de Sancta Marinha 
|L2 & Paçoos de Sancta de Coimbra per Soeiro Mendez

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 serem todollos foros |L6 do dito lugar do 
dito |L7 Sueiro Mendes & fazer |L8 delles foro & comtrauto com os |L9 moradores 
dos ditos lugares. E, |L10 per comseguimte, ficam os ditos |L11 dereitos todos a 
ordem & priorado |L12 de Santa Cruz a que despois foram |L13 dados & os ora 
tem. § Primei- |L14 ramente, tem a dita ordem & moesteiro |L15 no dito lugar 
algũas cousas em- |L16 prazadas em fatiota de que pagam |L17 particulares foros 
apartados |L18 dos outros foros da terra, conuem a saber: as ui- |L19 nhas que 
chamam do rreguengo |L20 que andam todas iumtamente |L21 aforadas em fatiota 
por doze al- |L22 queires de pam terçado, conuem a saber: trigo, çem- |L23 teo, 
milho, polla medida uelha co- |L24 ymbraam da qual fazem çimquo |L25 della, 
quatro desta medida correm- |L26 te. § E pagam assy iumtamente |L27 dous 
capoões, dez ouos. E esta |L28 paga he rrepartida toda pellos |L29 herdeiros que 
as ditas cousas |L30 trazem das quaaes nam pagam |L31 uinho nem outro foro 
somente |L32 o sobredito. § E iaz neste limite |L33 a quyntaa de casal de Matos do 
|L34 moesteiro de Maçeira Daão. E iaz |L35 assy outra quintaam que chamaam |L36 
do Paço que herdou & tem Chrisptouam
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|L37 de Mello, filho de Ioham de Mello. E |L38 tem hy o moesteiro de Sam Iorge 
|L39 outras herdades. E a igreia de Sancta |L40 Maria de Sea certas terras. E a |L41 
quimtaa de Sam Martinho que foy |L42 de Payo de Freitas. § E a hy mais |L43 certas 
herdades de pam de que sam |L44 herdeiros os Ferroões de Santiago |L45 termo 
de Seea. E a igreia tem hy |L46 tambem hũas herdades pequenas |L47 e todallas 
cousas sobreditas |L48 deste capitollo sam liures & nam |L49 pagam foro ne[n]- 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira402

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

hum a Santa Cruz |L50 porque o pagam aos senhorios |L51 cuias sam. § E tiradas 
estas |L52 terras & cousas sobreditas to- |L53 dallas outras do lemyte de Sancta 
|L54 Marinha sam foreiras aa ordem |L55 & moesteiro de Santa Cruz segumdo |L56 
forma do primeiro foral & contra- |L57 to sobredito, conuem a saber: pagasse de 
toda |L58 outra terra ho oytauo de todo pam, |L59 trigo, çemteo, milho, paymço, 
auea |L60 despois de dizimado. E do uinho |L61 de noue, hum assy despois de dizi- 
|L62 mado e outro tamto do linho & |L63 dos legumes, conuem a saber: heruamços, 
feixões, |L64 fauas, lentilhas & nam doutros |L65 ne[n]huns legumes nem de nabos 
|L66 nem de castanhas maçaãs nem |L67 de ne[n]hũa outra fruita nem orta- |L68 liça 
das quaaes cousas a fora |L69 as sobreditas se paga somente |L70 dizimo a Deus.

P04 |L71 E pagara mais cada mora- |L72 dor do dito lugar que fe- |L73 zer per sy 
fogo por Natall pollas |L74 duas fogaças conthiudas no fo- |L75 rall assy proue 
como rico alqueire |L76 & meo pella medida uelha de |L77 Santarem como atras 
he decrara- |L78 do de trigo & outro tamto de çem- |L79 teo. E mais pagara cada 
hum dos |L80 sobreditos hum capam & dez ouos
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|L81 a quall paga faram & lhe rreçeberam |L82 atee Natall. E, se o pam lhe nom 
rreçe- |L83 berem atee este tempo pagalloam |L84 somente a como comummente 
uallia |L85 ao dito tempo do Natall. E, se lhe os |L86 capoões nom rreçeberem ao 
dito |L87 tempo pagaram por elles somente |L88 uimte reaaes & mais nam por 
ca- |L89 da huum. § E quallquer pessoa que |L90 hy teuer besta dara em cada hum 
a- |L91 nno hum caminho pera seruiço do |L92 moesteiro atee Trancoso, Uiseu 
ou |L93 Coimbra sem auerem por ysso ior- |L94 nall somente o mantimento rre- 
|L95 zoado pera a pessoa do homem & |L96 pera as bestas que leuarem. § E os 
|L97 que laurarem com boys daram |L98 por eiradega meo molho de linho |L99 se 
o laurarem. E, porque nisto ouue |L100 duuida camanho deuia de seer, de- |L101 
craramos que seiam tomadas tres |L102 feueras do linho que ouuer do |L103 meaão 
& feito dellas hum uemçelho |L104 & cheo de linho que cheguem as |L105 pomtas 
aas rraizes deste tall |L106 leuara o senhorio a meatade daquy |L107 adiante posto 
que atee ora doutra |L108 maneira se fezesse. § E pagaram |L109 mais as ditas 
pessoas que teue- |L110 rem bois & laurarem pam polla |L111 teiga do dito forall 
tres quartas |L112 de çemteo & outras tres de milho |L113 pella sobredita medida de 
Coimbra. |L114 E pagaram as pessoas que |L115 laurarem & colherem uinho |L116 d’ 
eiradega pella quarta do dito fo- |L117 rall noue canadas que se montam |L118 nas 
seis meas coimbraans que ua- |L119 llya a dita quarta das quaaes seis |L120 meas 
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fazem oyto hum almude da |L121 dita medida de Coimbra segumdo |L122 a quall se 
pagara segumdo atee ora |L123 se costumou. § E do dito foro foram |L124 sempre 
escussos & assy o seram ao
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|L125 diante os iuizes que pollo tempo |L126 forem ho anno de seu iulgado. |L127 
§ E assy o sera quallquer pessoa o |L128 primeiro anno que casar que so- |L129 
mente pagara meo bragall por |L130 todo foro o quall foy emtrepetado |L131 em 
sete uaras & mea d’ estopa gro- |L132 sa ou dez reaaes por ella os quaees |L133 
somente pagaram o dizimo a Deus. |L134 E iaz mais no termo & limyte |L135 deste 
lugar & pouoaçam de |L136 Paaços no quall se paga o dereito |L137 do pam que se 
colhe & uinho, linho, |L138 legumes como em Sancta Marinha. |L139 § E paga mais 
cada hum dos sete |L140 casaaes seis teigas de pam terçado, |L141 couem a saber: 
dous terços de çemteo & hum de tri- |L142 go. E faz cada teiga hum alqueire |L143 
desta medida corrente por rrespeito |L144 da medida de Folgosinho de que eram 
|L145 que sam sesemta & quetro alqueires |L146 pequeninos que fazem dezasseis 
|L147 desta corremte. § E paga mais |L148 cada hum dos ditos casaaes seis galinhas 
|L149 sem ouos. E, porque ouue duuida se- |L150 rem mais casaaes deste sete ago- 
|L151 ra sabidos fique rreseruado aa or- |L152 dem seu dereito em quallquer tempo 
|L153 que se per dereito achar serem mais |L154 pagarsea deles o foro per rrespeito 
|L155 dos sobreditos. § E porque a |L156 terra sobredita foy aforada ao sobre- |L157 
dito foro sem se nella decrarar mo- |L158 endas d’ aguoa. E o prior de Santa |L159 
Cruz, Dom Ioham, lhe empos noua- |L160 mente foro aos ditos moynhos |L161 
decraramos nam se deuer de leuar |L162 tal foro & mandamos que mais |L163 se 
nam leue daquy adiante. |L164 E pagase mais pollos mora- |L165 dores da dita terra 
a nos & |L166 a coroa de nossos regnos mill & |L167 duzemtos & sesemta & seis 
rreaaes |L168 de colheita per hũa composiçam que
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|L169 foy feita per el-rey Dom Dinis per |L170 que mudou os uimte & seis mara- 
|L171 uidis d’ ouro & duas terças de ma- |L172 rauidii que amtes pagauam |L173 a 
çimquoenta soldos por marauy- |L174 dii em sesemta & seis liuras da |L175 moeda 
antiga pollas quaaes |L176 pagaram os ditos mill duzentos |L177 & sesemta & seis 
reaaes da quall |L178 paga pagam os de Paaços a me- |L179 tade & a outra o dito 
lugar de Sancta |L180 Marinha rrepartidos pollos beens |L181 & fazemda que hy ha 
da quall pa- |L182 ga nam seram escussas ne[n]hũas |L183 pessoas por priuillegio 
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que tenham. |L184 § Nom ha na dita terra monta- |L185 dos nem maninhos |L186 
ussaram como atee qui fezeram.

P05 |L187 § Uemto

P06 |L188 § O gado do uemto sera do se- |L189 nhorio per nossa ordenaçam & 
cetera.

P07 |L190 § Tabaliam

P08 |L191 E o mais como Lousaam. § Os |L192 tabaliaaes pagam a pemssam |L193 
em Sea. § A dizima da eixecu- |L194 çam das semtenças he do moesteiro

P09 |L195 § Dizima das semtenças

|L196 & nam se leuara polla dada & |L197 de tamta parte & cetera. E o mais como 
|L198 Lousaam. § Portagem nom se |L199 leuara nos ditos lugares por |L200 que nom 
foy imposta per forall |L201 nem ouue hy tempo em que se le- |L202 uasse.

P10 |L203 § Pena d’ arma

P11 |L204 § A pena d’ arma se leuara per |L205 nossa oedenaçam, conuem a saber: 
duzem- |L206 tos reaaes & as armas perdi- |L207 das as quaaes seram dos iui- |L208 
zes se as tomarem no arroydo. |L209 E doutra maneira seram das |L210 iustiças da 
ordem quamdo a de- |L211 mandarem aos tres dias |L212 despois do mallefiçio. E 
manda- |L213 mos que passado este tempo as |L214 nam posam mais demandar nem 
|L215 leuar posto que digam que eram |L216 ausemtes porque as ditas pe-
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|L217 nas foram ordenadas pera os |L218 ministros da iustiça acodirem |L219 aos 
arroydos & doutra maneira |L220 nam com decraraçam & cetera. E o ma- |L221 
is deste capitollo, e a pena do |L222 foral he tall como Lousaam & cetera. |L223 E 
seram deligentes & aui- |L224 sados os mordomos ou |L225 rremdeiros dos ditos 
dereitos |L226 que uaão partir com os laura- |L227 dores como forem rrequeridos 
|L228 ou atee outro dia aaquellas oras |L229 porque nam hymdo as partes |L230 
partiram suas nouidades com |L231 duas testemunhas & leixaram |L232 o dereito 
na eira & no lagar & |L233 no temdall sem serem obrigados |L234 a outro mais 
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rrequerimento nem |L235 emcorreram por ysso em algũa |L236 pena & cetera. Dada 
na nossa muy no- |L237 bre & sempre leall cidade de lixboa, |L238 aos quinze dias 
do mes de mayo, |L239 era do naçimento de Nosso Senhor |L240 Ihesu Chrispto, 
de mill quinhentos & |L241 quatorze annos e sobscprito pello |L242 dito Fernam de 
Pina, em oyto |L243 folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Torro- |L2 sello do 
moesteiro de Santa Cruz

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 No dito lugar sam sete |L5 casaaes & meo forei- |L6 ros aa dita ordem & 
|L7 paga cada hum delle |L8 por anno de foro afora a rreçam |L9 hum quarteiro de 
çemteo da medi- |L10 da de Folgosinho que fazem qua- |L11 tro alqueires desta 
medida co- |L12 rremte. E paga mais cada hum |L13 dos ditos casaaes duas gali- 
|L14 nhas. § E pagam se mais aa di- |L15 ta ordem de toda a terra dos di- |L16 tos 
casaaes sem ne[n]hũa deferen|L17 ça ho oytauo pago primeiro o |L18 dizimo de 
todo pam, uinho & li-
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|L19 nho & nam se paga o dito dereito |L20 nem outro ne[n]hum de ne[n]hũa 
outra |L21 semente nem fuita nem nouida- |L22 de que aiam nem pagam outro 
fo- |L23 ro da dita terra. § E os monta- |L24 dos dos gados de fora sam da hor- |L25 
dem, conuem a saber: des do emtrudo atee Sam |L26 Ioham, conuem a saber: a 
çimquoenta rreaaes por |L27 fato de gado de fora da comarca. |L28 E da comarca 
leuam somente a dez |L29 rreaaes por rrabanho. E comtar- |L30 sea por rrabanho 
de |L31 gado meudo de porcos çimquoenta. |L32 E do gado uacuum a uimte por 
rra- |L33 banho. E, se forem menos de rra- |L34 banho, leuaram por gado gramde 
|L35 a quatro rreaaes & do meudo a |L36 meyo rreall. § Os maninhos |L37 sam todos 
do comçelho com o so- |L38 bredito foro porque toda a terra |L39 emtra nos ditos 
sete casaaes meo. |L40 § O tabaliam paga a pemsam |L41 em Sea. § A portagem 
nunca se leuou |L42 nem adiamte leuara. |L43 E seram auisados os mordo- |L44 mos 
& rremdeiros que uaão |L45 partir com as partes no dia que |L46 forem rrequeridos 
ou atee outro |L47 dia aaquellas oras porque nam |L48 hymdo partiram as partes 
com |L49 duas testemunhas & leixaram |L50 na eira & no lagar & temdall as |L51 
nouidades sem por ysso emcorre- |L52 rem em algũa pena. § A dizi- |L53 ma das 
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semtenças, § e o gado do |L54 uemto, § e a pena d arma e a pe- |L55 na do forall 
he tal como Lousaam. |L56 Dada na nossa muy nobre & sem- |L57 pre leal cidade 
de Lisboa, aos XV |L58 dias do mes de mayo, era do na- |L59 çimento de Nosso 
Senhor Ihesu Chrispto, |L60 de mill quinhentos & quatorze, |L61 e sobscprito pelo 
dito Fernam |L62 de Pina, em çimquo folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla da Sertaae da |L2 hordem 
d’ Ospitall
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P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no dito lugar |L5 nam aia memoria de foral |L6 por homde os 
dereitos rreaaes |L7 se mandasem hy pagar po- |L8 rem, per bem da imquiriçam 
& iustifica- |L9 çam que, particularmente, no dito lu- |L10 gar mandam os tirar se 
mosta na di- |L11 ta uilla se pagarem aa dita hordem |L12 estes foros & dereitos 
seguimtes, conuem a saber: |L13 primeiramente, tem a dita hordem |L14 no termo 
da dita uilla homde chamam |L15 a Rrybeira de Cerdeira agoas uertem- |L16 tes 
pera a dita rrybeira muyta terra |L17 iumta aforada & emprazada per es- |L18 
cprituras particulares segumdo ne- |L19 llas se contem como em cousa pro- |L20 
pria isemta da ordem na qual se guar- |L21 daram os emprazamentos & titollos 
|L22 antigos que algũas pessoas d’ algũas |L23 das ditas cousas teuerem segumdo 
|L24 se deuerem per dereito guardar. |L25 § E tem mais a dita ordem nos rryos |L26 
que pasam darredor da dita uilla ca- |L27 sas de moendas d’ azeite nos quaaes |L28 
podera fazer as que quiser por estar |L29 em posse dellas. E pagase de dereito |L30 
e maquya nos ditos moinhos dous |L31 dizimos, conuem a saber: hum a Deus & 
outro por foro |L32 & hum rreall de seis çeptis de moedu- |L33 ra & mais nam. E 
dam de comer so- |L34 mente aos lagareiros que fazem |L35 a azeitona. E as outras 
moendas |L36 de pam aforamse aa ordem pellos |L37 preços & comthias que se 
em elles |L38 comçertam. E pagara cada hum dos |L39 çimquo tabaliaães que hy 
ha em |L40 cada hum anno de pemsam trezentos |L41 & satemta rreaaees. § E os 
ma- |L42 ninhos sam do comçelho, tiramdo os |L43 da dita terra foreira que sam da 
|L44 ordem ou dos senhorios dos casaaes |L45 a que sam anexos ou de sua fruitia.
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|L46 E nos outros nam se pagara ne[n]hum |L47 dereito & a camara os dara os |L48 
dara sem foro segumdo nossas |L49 ordenaçoões. § E dos monta- |L50 dos nam se 
leua ne[n]hum dereito |L51 posto que seiam do comçelho por- |L52 que estam em 
uizinhança com |L53 seus comarcãos & ussaram |L54 com elles per suas posturas.

P04 |L55 § Gado do uemto

P05 |L56 § O gado do uemto he da or- |L57 dem quamdo se perder se- |L58 gumdo 
nossas hordena- |L59 çoões, conuem a saber que em todollos dias d’ au- |L60 diançia 
em tres meses sempre, |L61 pubricamente, empregam na mes- |L62 ma audiençia, 
decraramdo bem |L63 a cor & sinall de quallquer alima- |L64 ria que se perder. 
E, se lhe nom sayr |L65 dono na fym dos tres meses |L66 amdando em pregam 
como dito |L67 he, sera da ordem & doutra maneira |L68 nam. § E tem mais a 
ordem |L69 os fornos de pam na dita uilla |L70 os quaaes foram outorgados |L71 
com comdiçam que lhe dem for- |L72 nos em abastamça & bem apa- |L73 relhados 
& nos com esta comdi- |L74 çam lhos outorgamos segundo |L75 a forma da dita 
comuemça. E, |L76 quamdo assy lhos nam derem, |L77 mandamos & damos lugar 
aos |L78 moradores do comçelho que |L79 façam outros sem cayrem por |L80 ysso 
em pena nos quaaes se pa- |L81 gara de poya de uimte paães |L82 hum & do mais 
& menos a este |L83 rrespeito. § E tem mais a or- |L84 dem rrellego na dita uilla 
des- |L85 de dia de Rramos atee açemçam |L86 no qual tempo o senhorio & or- |L87 
dem uemdera seu uinho sem ou- |L88 tro se poder uemder na uilla nem |L89 no 
termo nos lugares do termo |L90 homde se rrecolher uinho da dita

[F. 94v A]

|L91 remda & no lugar mesmo se uem- |L92 der. E o pouo o pode uemder neste 
|L93 tempo per almudes ou a grosso |L94 sem pena. E, passado este tempo, |L95 a 
ordem nam podera uemder mais |L96 seu uinho atauernado & uemdeloa |L97 pera 
fora a groso assy como os |L98 da uilla uemdem no seu no dito tempo |L99 do 
rrellego. § E quem quiser trazer |L100 uinho de fora no tempo do rrellego, |L101 
podeo fazer, comtanto que dee hum |L102 almude de cada carga ao rrelego. |L103 
E quem em outra maneira o uem- |L104 der no dito tempo sem liçemça, pa- |L105 
gara polla primeira & segumda |L106 uez noue rreaaes pera o rrellego & pe- 
|L107 lla terceira lhe tomaram as |L108 uusilhas & o uinho. |L109 E, porquamto em 
nossa rre- |L110 llaçam foram dadas per |L111 semtença algũas determinaçoões |L112 
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estas mesmas, mandamos que se |L113 guardem aquy pera sempre somen- |L114 
te decraramos a dizima as sem- |L115 temças que se nam leuara agora |L116 nem 
em ne[n]hum tempo camto mon- |L117 ta aa dizima que se leuaua pella |L118 dada 
dellas. E leuarsea a dizima |L119 das ditas semtenças quamdo |L120 semente se 
derem a eixecuçam. E de |L121 tamta parte se leuara a dita dizi- |L122 ma de camta 
se fizer a eixecuçam |L123 della posto que a semtença de mor |L124 conthia seia a 
quall dizima se nam |L125 leuara hy mais seia se leuou po- |L126 lla dada della em 
outra parte. |L127 § E assy sera da dita ordem ou de |L128 seu alcayde o dereito das 
forças, |L129 conuem a saber: çemto & oyto rreaaes, semdo, |L130 primeiramente, 
iulgadas & tor- |L131 nado aa posse dellas o forcado

P06 |L132 § Pena d’ arma

|L133 & doutra maneira nam. § E sera do |L134 dito alcayde outrosy a pena d’ arma, 
conuem a saber: |L135 duzemtos rreaaes & as armas

[F. 94v B]

|L136 com decraraçam & cetera. § E assy mais a dita |L137 pena, e a portagem 
e a peno do fo- |L138 rall he tal como Lousaam. § E assy |L139 o seram hy mais 
priuiligiados os lu- |L140 gares ou pessoas de nossos rregnos que teue- |L141 rem 
priuilegio de nam pagarem a dita porta- |L142 gem que fosse dado amte que a dita 
uilla fosse dada |L143 a dita ordem que foy na era de mill II c XII annos. |L144 E, 
porquamto o alcayde pollos |L145 dereitos que assy rreçebe |L146 he obrigado de 
guardar os presos, |L147 mandamos aos alcaydes que hy |L148 forem & ora sam que 
nam rrequeiram |L149 mais aos offiçiaaes da uilla que |L150 lhe dem guardas pera 
os ditos pre- |L151 sos. E defemdemos aos iuizes & o- |L152 ffiçiaaes que lhes nam 
dem mais |L153 em speçial porque tem homens na |L154 terra priuilligiados dos 
outros |L155 cargos do comçelho por seruirem |L156 com o dito alcayde nas cousas 
|L157 de seu cargo. E, semdo os ditos pre- |L158 sos apresemtados ao alcayde & 
|L159 nam os queremdo logo rreçeber |L160 como he obrigado auemos por de- 
|L161 sobrigados os iuizes & carrega- |L162 do sobr’ elle o dano que se seguir 
po- |L163 llos logo assy nam rreçeber & cetera. Da- |L164 da na nossa muy nobre 
& sempre |L165 leall çidade de Lixboa, aos XX dias |L166 do mes de outubro, era 
do naçimento |L167 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill quy- |L168 imhemtos 
& treze annos e sob- |L169 scprito pelo dito Fernam de Pina, |L170 em dez folhas 
atras.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelhoo de Pedrogam Pe- 
|L2 queno da ordem d’ Ospitall

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pelas imquirições |L5 que mandamos tirar nam |L6 auer na dita 
terra ne[n]hum |L7 forall. E, per comseguinte, |L8 nam se pagar da terra ne[n]hum 
tributo |L9 nem foro saluo certos casaaes pro-
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|L10 prios & herdados que a ordem hy tem |L11 como cousa propria. E assy os 
empra- |L12 za & afora como lh[e] apraz per uomtade |L13 & prazer das partes 
segumdo se com- |L14 tem em os titollos dos emprazamen- |L15 tos que cada hum 
tem segumdo os |L16 quaaes ao diante pagaram sem ou- |L17 tra emnouaçam. 
§ E portamto os |L18 montados sam liuremente do comçe- |L19 lho homde se 
nam paga ne[n]hum dereito |L20 porque estam em uizinhança com seus |L21 
comarcaaos. § E assy sam os |L22 maninhos todos do dito concelho. |L23 E a 
ordem nom tem nelles ne[n]hũa |L24 auçam somente o sesmeiro da ordem |L25 
os dara, guardamdo sobr’ isso a orde- |L26 naçam. E seram porem, sem ne[n]
hum fo- |L27 ro aa ordem nem ao comçelho. |L28 § O gado do uemto sera do 
alcayde |L29 com decraraçam & cetera, e o mais como |L30 Lousaam. § E assy 
a pena d’ arma, |L31 conuem a saber: duzemtos reaaes & as armas |L32 perdidas 
com decraraçam & cetera. E o |L33 mais deste capitollo. E a portagem e a |L34 
pena do forall he tal como Lousaam. |L35 § E asy o seram hy mais priuilligiados 
os |L36 lugares amte que a dita uilla fosse dada |L37 aa dita ordem que foy na era 
de mill |L38 duzentos & doze annos. |L39 E as forças seram isso mesmo |L40 suas, 
semdo, primeiramente, |L41 iulgadas. E as ditas penas das |L42 armas & forças 
leuara assy o dito |L43 alcayde se poser guardas nos pre- |L44 sos & caçereiros & 
pagar os ferros |L45 & custas pera os pressos & cadea |L46 em que iazem porque 
nam queren- |L47 do pagara as ditas cousas o com- |L48 çelho auera pera ysso as 
ditas pe- |L49 nas & as rrecadar per nossas |L50 ordenaçoões & pagara as custas 
|L51 da dita cadea & cetera. Dada na nossa |L52 muy nobre & sempre leal cidade 
de

[F. 95r B]

|L53 Lixboa, aos uinte dias do mes de |L54 outubro, era do naçimento de Nosso |L55 
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Senhor Ihesu Chrispto, de mill quinhentos |L56 & treze annos e sobscprito pe- |L57 
llo dito Fernam de Pina, em IX |L58 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Pinheiro

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase auer no dito |L4 comçelho dez casaaes |L5 & paga cada hum 
delles |L6 uimte tres alqueires de pam quar- |L7 tado, conuem a saber: trigo, 
çeuada, çemteo, milho, |L8 per esta medida d’ agora. E mais |L9 cada casal em 
denheiro quorenta |L10 rreaaes. E de linho cada casal tres |L11 maaos quamto possa 
caber ca- |L12 da hũa na manilha da maão do |L13 dedo polegar & do outro dedo 
|L14 iumto com ele. E os maninhos |L15 & montados sam todos do comçe- |L16 lho. 
§ E o gado do uemto quan- |L17 do se perder he dereito rreall & cetera.

P04 |L18 § Pena d’ arma

P05 |L19 § E a pena d’ arma sera do mei- |L20 rinho ou do iuiz de quem a pry- |L21 
meira tomar ou demandar con- |L22 tamto que nam seiam passados |L23 tres dias 
despois do arroydo ou |L24 maleficio. E nam se leuaram com |L25 estas limitaçoões 
& cetera. E o mais |L26 deste capitollo e a pena do forall |L27 he tal como Lamego. 
§ E nam |L28 se leuaram no dito comçelho ne- |L29 [n]huns outros dereitos rreaaes 
|L30 de ne[n]hũa sorte aalem dos açi- |L31 ma decrarados. Dada na nossa |L32 muy 
nobre & sempre leal cidade |L33 de Lixboa, aos treze dias do mes |L34 de iulho, 
era do naçimento de |L35 Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill & |L36 quynhentos 
& quatorze annos, |L37 e sobscprito pelo dito Fernam |L38 de Pina, em tres folhas 
com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Cabrill
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P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase pollas imqui- |L4 riçoões que, particular- |L5 mente, mandamos 
ti |L6 rar em todos lugares |L7 de nossos rregnos & assy neste di- |L8 to comçelho 
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que nam ha nelle |L9 rreguemguo nem ne[n]hũa terra |L10 a nos foreira nem 
tributaria de |L11 que aiamos d’ auer ne[n]hum foro |L12 nem dereito. § E assy 
o decraramos |L13 & mandamos per esta nossa pre- |L14 semte carta que no dito 
lugar |L15 agora nem em ne[n]hum tempo nunca |L16 se pague ne[n]hum tributo 
nem foro |L17 rreall pollas terras que iazem |L18 demtro do dito comçelho somente 
|L19 o gado do uemto quamdo se per- |L20 der segumdo nossa ordenaçam |L21 
sera nosso arrecadado per nosso |L22 almoxarife com decraraçam & cetera. |L23 
E o mais como Lamego. § E os |L24 montados & maninhos seram |L25 todos do 
dito comçelho, isemta- |L26 mente, como cousa sua propria. |L27 § E das forças 
pagaram so- |L28 mente çimquoenta rreaaes aa |L29 custa do forcador despois que 
|L30 forem iulgadas pelo iuiz e o |L31 forçado restituido ao seu & nam |L32 doutra 
maneira as quaaes se- |L30 ram do comçelho. § E a pena |L33 d’ arma sera do iuiz 
do dito com- |L34 çelho se a tomar nos arroydos |L35 ou malefiçios ou do meirinho 
|L36 da comarca quamdo hy esteuer |L37 & doutra maneira nam & cetera. § E o 
|L38 mais § e a pena de foral he |L39 tal como Lamego. Dada na no- |L40 ssa muy 
nobre & sempre leal çi- |L41 dade de çidade de Lixboa, aos XVI |L42 dias do mes 
de iulho, era do |L43 naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L44 Chrispto, de mill 
quinhentos & XIIII
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|L45 ammos e sobscprito pello dito |L46 Fernam de Pina, em tres folhas atras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Lumiares

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera.

P03 |L3 Mostrase pollo dito forall |L4 aueer çerto numero de ca- |L5 saaes na dita 
terra forei- |L6 ros d’ amtigamente de- |L7 marcados & pagarsea segumdo ho |L8 
tombo de cada hum delles ao senhorio |L9 trimta & duas teigas de pam quar- |L10 
tado que faz cada teiga desta me- |L11 dida, meo alqueire, conuem a saber: trigo, 
çemteo, |L12 çeuada, milho. E paga mais cada |L13 hum dos ditos casaaes trimta 
& duas |L14 quartas de uinho que faz cada quar- |L15 ta, meo almude, menos 
tres quar- |L16 tilhos da medida d’ agora. § E pagam |L17 afussaaes de linho que 
nam pasam |L18 de tres segumdo a todos he many- |L19 festo pollas pagas que 
sempre |L20 pagaram pollas quaaes pagas |L21 pagaram os direitos sobreditos. 
|L22 E quaaesquer outros que adiante |L23 hyram nomeados posto que algũas |L24 
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myudezas se leixem aquy de decra- |L25 rar assy como sam os alqueires |L26 de 
pam que, particularmente, pa- |L27 gam çertas pessoas doutros a- |L28 foramentos. 
E o dinheiro que os |L29 casaaes lhe pagam segumdo no fo- |L30 rall & tombo 
estaa decrarado as |L31 quaaes aquy auemos por escusa- |L32 das por miudeza 
dellas por a to- |L33 dos seer sabido a que se dellas sempre |L34 pagou & asy ham 
de pagar como |L35 sempre pagaram segumdo forma do |L36 dito foral ou tombo. 
E assy as casta- |L37 nhas pissadas que se per elles man- |L38 daram pagar sem 
outra mudamça |L39 nem emnouaçam. § E o gado do

P04 |L40 § Uemto

|L41 uemto sera do senhorio segumdo a |L42 ordenaçam com decraraçam & cetera. 
E o |L43 mais como Lamego. § E a pem-
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|L44 sam se pagara segumdo sempre se

P05 |L45 § Montados

|L46 pagou. § E nom ha hy monta- |L47 dos nem maninhos porque tudo |L48 he do 
comçelho, issemtamente, com

P06 |L49 § Maninhos

|L50 os sobreditos foros § E pagase |L51 mais na dita terra aos mosteiros |L52 de 
Sam Ioham de Tarouca & d’ Arouca |L53 & de Carquere & de Loruaão de casaes 
|L54 seus que hy tem seus dereitos segundo |L55 seus foraaes & aforamentos. |L56 
§ E tem na dita terra a comenda de |L57 Fomtello casaaes aforados per |L58 outra 
medida mais pequena de que ha |L59 padram no dito comçelho segundo |L60 o 
quall pagaram daquy adiamte,

P07 |L61 § Forças

P08 |L62 § E nan se leuaram as penas |L63 das forças senam, semdo primei- |L64 
ramente iulgadas pelos iuizes |L65 & tornados aa sua posse os força- |L66 dos da 
cousa forçada & entam |L67 se leuaram çemto & oyto rreaaes |L68 aa custa do 
forçador & doutra ma- |L69 neira nam.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 413

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

P09 |L70 § Pena d’ arma

P10 |L71 § E a pena d’ arma sera dos iui- |L72 zes da terra se a tomarem |L73 nos 
arroydos ou do meirinho da |L74 comarca se nam forem passados |L75 tres dias 
despois dos arroydos |L76 ou malefiçios as quaaes penas |L77 se nam leuaram com 
decraraçam & cetera. |L78 E o mais deste capitollo § e a pena |L79 do forall he 
tal como Lamego & cetera. |L80 § E aalem das ditas cousas, |L81 mandamos que 
se guardem outras |L82 cousas que em nossa rrellaçam |L83 foram semtençiadas 
amtre Ioham |L84 Rrodriguiz Pereira, senhor da dita terra |L85 & os moradores 
della & cetera. Dada na |L86 nossa muy nobre & sempre leal çi- |L87 dade de 
Lixboa aos noue dias do |L88 mes de março, era do naçimento |L89 de Nosso 
Senhor Ihesu Chrispto, de mill & |L90 quinhentos & quimze annos, e sob- |L91 
scprito pello dito Fernam de Pina, em
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|L92 çimquo folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao couto de Sande do priorado 80? 
p**esso**?

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Mostrase aueer no dito |L4 comçelho que he couto |L5 do dito moesteiro 
de |L6 Sam Ioham quatro fu- |L7 gueiras amtigas a que chamam |L8 ora casaaes 
os quaaes sam rre- |L9 guemgos de que se paga o quarto |L10 de todo pam, uinho, 
linho, casta- |L11 nhas & azeite & assy dos legu- |L12 mes que se laurarem com 
arado |L13 & nam doutras cousas. § E pa- |L14 gam mais todallas ditas qua- |L15 
tro fugeiras em cada hum anno |L16 ao dito moesteiro duzemtos & |L17 dezoito 
rreaaes rrepartidos per |L18 todollos herdeiros & pesoydores |L19 das terras & 
propyedades das |L20 ditas fugueiras rreguemgas. |L21 § E destas ditas quatro 
fuguei- |L22 ras ha d’ auer hũa dellas em ca- |L23 da hum anno hum mordomo 
que |L24 se faz no dito couto pera hy citar |L25 & fazer as outras cousas neçe- |L26 
sarias ao seruiço & iurdiçam |L27 do dito couto sem della pagar |L28 o dito anno 
ne[n]hum foro ao moesteiro. |L29 § E porquamto os dom aba- |L30 des do dito 

80 - Na margem direita.
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moesteiro trazem |L31 ora de sua maão dada hũa destas |L32 fugueiras a quall pella 
dita ma- |L33 neira ha de seruir o seu anno de |L34 quatro em quatro annos por |L35 
tamto o dito moesteiro em quanto |L36 assy amdar dada a dita fugueira |L37 ha de 
dar por sy quem serua o dito |L38 anno. § E a d’ auer pera sy todo o |L39 dereito 
da dita fugueira. |L40 § E mais leua o abade do di- |L41 to moesteiro de quatro em 
quatro |L42 annos o quarto de hum anno de
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|L43 todallas quatro fugueiras pollo |L44 dito offiçio que da de porteiro a |L45 cada 
hum das ditas fugueiras |L46 a giro como dito he. E os outros |L47 tres anos que 
os ditos tres |L48 casaaes seruem he sempre hum |L49 delles liure como dito he. 
§ E tem |L50 mais o dito moesteiro no dito |L51 couto outros casaaes propios 
|L52 aforados per seus aforamentos |L53 & scprituras assy como hy tem |L54 o 
moesteiro das Cerzedas & rre- |L55 ciam & cabido que pagam segundo |L56 seus 
emprazamentos. § E nam |L57 ha hy maninhos porque sam |L58 dos caseiros dos 
moradores |L59 do dito couto segumdo sua rre- |L60 partiçam. § E dos montados 
|L61 ussara o mesmo comçelho com |L62 seus comarcãos per suas pos- |L63 turas 
como lhes bem uier co- |L64 mo cousa sua propria. § E o

P04 |L65 § Uemto

|L66 gado do uemto quamdo se perder |L67 sera do moesteiro com decraraçam & 
cetera.

P05 |L68 § Tabaliam

|L69 E o mais como Lamego. § O ta- |L70 baliam nam paga hy pemsam. |L71 § E 
nam se leuaram nem pa- |L72 garam na dita terra & comçelho |L73 agora nem nem 
em ne[n]hum tempo |L74 ne[n]hunns outros dereitos rreaaes |L75 aallem dos açima 
decrarados. |L76 § A pena de arma sera dos iui- |L77 zes se a tomarem no a- |L78 
rroydo ou do meirinho da terra |L79 com decraraçam & cetera. E o mais des- |L80 
te capitollo e a pena do foral |L81 he tal como Lamego. Dada na no- |L82 ssa muy 
nobre e sempre leall çida- |L83 de de Lisboa, aos XVII dias do |L84 mes de mayo, 
era do naçimento |L85 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill |L86 quinhentos 
& quatorze annos e sob- |L87 scprito pello Fernam de Pina, |L88 em quatro folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelhoo de Rresemde

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Na dita terra nam se mostra |L4 auer nella dereitos rreaaes |L5 nem tributos 
que se pa- |L6 gasem por rrespeito das herdades |L7 & propriedades que ha na 
dita terra |L8 E os dereitos que pagam aa hom- |L9 rra de Rresemde que na dita 
terra |L10 estaa sam cousas patrimoniaaes |L11 que segumdo forem, finalmente, 
|L12 determinadas em nossa corte & |L13 rrellaçam homde pemdem per de- |L14 
manda assy se pagaram compri- |L15 ram ao diamte assy nos foros da |L16 terra 
como na coutada & nas |L17 outras cousas que aa dita hom- |L18 rra pertemçem. § 
E pertemce |L19 somente a nos por dereito rreall

P04 |L20 § Gado do uento

|L21 na dita terra o gado do uemto |L22 quamdo se perder segumdo nossa |L23 
quamdo se perder segumdo nossa |L24 ordenaçam com decraraçam & cetera. |L25 
E o mais como Lamego. § E nam |L26 se leuaram agora nem em ne[n]hum |L27 
tempo ne[n]huns outros dereitos |L28 rreaaes na dita terra de monta- |L29 dos nem 
maninhos porque tudo |L30 he do comçelho nem de ne[n]hũa cou- |L31 sa outra. § 
E o tabaliam nam |L32 paga pensam.

P05 |L33 § Pena d’ arma

P06 |L34 E assy a pena d’ arma que |L35 leuara o meirinho da terra |L36 ou comarca 
quem primeiro lam- |L37 çar maao & leuaram duzemtos |L38 rreaaes & as armas 
as quaaes |L39 seram dos iuizes da terra se as |L40 tomarem nos arroydos. E nam 
|L41 se demandaram nem leuaram se |L42 forem tres dias pasados despois |L43 dos 
maleficios ou arroydos. E nam |L44 se leuaram em ne[n]hum tempo com |L45 estas 
limytaçoões & cetera. § E o mais |L46 deste capitollo e a pena do foral he tal |L47 
como Lamego & cetera. Dada na nossa

[F. 97r A]

|L48 muy nobre & sempre leal çidade de Lix- |L49 boa, aos XVI dias do mes 
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de iulho, |L50 era do nacimento de Nosso Senhor Ihesu |L51 Chrispto, de mill 
quinhentos & quatorze, |L52 § e sobscprito pello dito Fernam |L53 de Pina, em tres 
folhas & XI rregras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado no Reguengo de Çamu- |L2 daaes, 
termo de Lamego

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pelas ditas |L5 imquiriçoões os dereitos |L6 da terra fossem 
postos |L7 per muytas maneiras |L8 agora porem, a coroa rreall estaa em |L9 posse 
de rreçeber do rreguemgo de |L10 Çamudaaes as cousas seguimtes, |L11 conuem a 
saber: de todo pam, trigo, milho, çeuada |L12 çemteo que se no dito rreguemgo 
co- |L13 lher per quaaesquer pessoas assy |L14 de fora como de demtro o sexto, 
conuem a saber: |L15 de seis, hum. E outro tamto do linho. |L16 § E do uinho 
pagam o quimto. |L17 E das castanhas ao pe do casta- |L18 nheiro se sete, hum. E 
nam pagam |L19 os ditos dereitos de outras cousas |L20 saluo do azeite do quall 
per compo- |L21 siçam estam em costume & posse de |L22 cada hum dos uimte 
çimquo casaaes |L23 a quem, primeiramente, a dita terra |L24 & rreguemgo foy 
dado & rrepartido |L25 pagar hum alqueire & meo d’ a- |L26 zeite pago no lagar 
ora tenham |L27 azeite ora o nam tenham em cada |L28 hum anno. § E paga mais 
cada |L29 hum dos ditos uimte çimquo casaes |L30 em cada hum anno em denheiro 
per |L31 Pascoa çemto & quoremta rreaaes |L32 os quaaes foram tirados & a- |L33 
propiados aos ditos casaaes em |L34 compensaçam doutros dereitos |L35 meudos 
que eram comtheudos |L36 no forall amtigo a qual compo- |L37 siçam com todallas 
outras cousas |L38 comtheudas este nosso forall nos
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|L39 aprouamos & comfirmamos |L40 pera sempre uisto o costume & |L41 posse 
sem comtradiçam em que |L42 estam posto que a dita composiçam |L43 em scprito 
nam pareça nem aui- |L44 semos os quaaes dereitos ham |L45 de seer tirados cada 
anno per dous |L46 caseiros da dita terra & rrguengo, |L47 conuem a saber: hum 
mordomo que ha de partir |L48 as nouidades nas eiras & la- |L49 gares como 
atras fica limyta- |L50 do que se pagem e emtregallas |L51 a outro caseiro a que 
chamam |L52 seruiçall que as ha de rreçeber & |L53 dar pera ellas uassylhas & 
tu- |L54 lhas necesareas aa sua custa |L55 & por este trabalho & despessa que |L56 
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tomam o dito mordomo & seruy- |L57 çall sam escussos ho anno deste |L58 cargo 
de pagarem ne[n]hũa cousa |L59 dos seus casaaes, ficamdo porem, |L60 sempre aa 
paga sobredita os ditos |L61 uimte çimquo casaaes allem dos |L62 quaaes amdam 
sempre estes |L63 dous sem pagarem com os quaees |L64 eram uimte sete a quem 
a dita |L65 terra, primeiramente, foy dada. |L66 § E allem dos ditos foros se |L67 
pagam outros dereitos neste |L68 rreguemgo de hũa terra many- |L69 nha que hy 
estaa demarcada & |L70 dada a particulares pessoas per |L71 particulares foros 
segumdo sam |L72 decrarados nas scprituras & |L73 emprazamentos que dellas 
ha |L74 segumdo as quaaes auemos |L75 por bem que se ao diamte paguem |L76 
como se nella comthem sem outra |L77 emnouaçam nem mudança. |L78 § E pagase 
mais nesta freguesia |L79 de Çamudaães de dous casaaes |L80 ou fugueiras das 
castanhas de |L81 sete hum & do uinho de seis, hum. E do |L82 pam nam pagam 
nenhum foro do
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|L83 caminho pera baixo comtra a rry- |L84 beira. E, se leuarem do caminho |L85 
pera cima comtra Çamudaães |L86 pagam o sexto como do uinho. |L87 § E pagam 
mais hũa das ditas |L88 fugueiras cad’ ano çemto |L89 & quorenta reaaes como 
pagam |L90 os outros casaaes atras de Ça- |L91 mudaães pellos dereitos myudos. 
|L92 § E auemos por bem que pollos |L93 tributos & foros que asy pagam |L94 os 
ditos rreguemgeiros seiam |L95 mantiudos nas liberdades & hy- |L96 semçoões de 
que estam em posse pe- |L97 ra nam serem citados se nam per |L98 seu mordomo 
nem penhorados |L99 se nam per elle por lhe nam paga- |L100 rem penhora. E no 
dito rreguengo se- |L101 rem eixecutados. § E esto s’ emtende- |L102 ra em todallas 
cousas & diuidas |L103 que nam seiam de sissas. § E o |L104 capitollo da pena do 
forall he |L105 tam como Lamego & cetera. Dada no no- |L106 ssa muy nobre & 
sempre leall |L107 çidade de Lixboa, aos XXVI dias |L108 do mes de de iulho, era 
do naçimen- |L109 to de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill |L110 quinhentos & 
quatorze annos |L111 e sobscprito pello dito Fernam |L112 de Pina, em quatro folhas 
com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Lalym

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Posto que no dito lugar |L4 nom ouuese ora lembran- |L5 ça de forall 
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amtigo ou |L6 scpritura por homde os dereitos |L7 rreaaes de deuam de pagar. 
Porem, |L8 a dita terra estaa ora aforada per |L9 particulares prezos a cada hum 
se- |L10 gumdo se conthem nas ditas es- |L11 scprituras as quaaes as rrepor- |L12 
tamos & per ellas pagaram os |L13 foros nellas decraradas. § E a |L14 mais na dita 
terra hũa mata cou-
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|L15 tada de que se paga ho oytauo de pam |L16 ao senhorio somente. E as outras 
|L17 seruemtias & coimas sam todas do |L18 comçelho, conuem a saber: as coymas 
de quem pes-|L19 ca ou corta madeira ou pasta com |L20 gado sem sua liçemca 
ou auemça, conuem a saber: |L21 trezemtos rreaaes as quaaes cou- |L22 sas pode 
fazer cada pessoa do dito |L23 comçelho sem ne[n]hũa licemça nem pena. |L24 
§ E pagase mais no dito comçelho |L25 em cada hum anno de colheita mill & 
|L26 duzemtos rreaaes per Natall rrepar- |L27 tidos pelos moradores do comçelho 
|L28 segumdo sempre fezeram & faram. |L29 § Os montados sam do comçelho 
|L30 & ussaram com seus uizinhos per |L31 suas posturas segumdo se comçerta- 
|L32 rem. § E assy sam os maninhos |L33 do dito comçelho aforados a quem |L34 
querem pollo preço com que se com- |L35 çertam. § O gado do uemto he |L36 do 
senhorio com decraraçam & cetera. E o |L37 mais como Lamego. § E as for- |L38 
ças nem se leuaram senam quando |L39 forem iulgados per semtença aa |L40 custa 
do forçador, conuem a saber: çemto & oyto |L41 rreaaes & nam doutra maneira. 
|L42 § E a pena d’ arma he do meirinho |L43 da terra, conuem a saber: duzemtos 
rreaaes & as |L44 armas as quaaes seram do iuiz |L45 e as tomar no arroydo com 
decra- |L46 raçam & cetera. E o mais deste capitollo |L47 e a pena do forall he tal 
com La- |L48 mego & cetera. Dada na nossa muy nobre |L49 & sempre leal cidade 
de Lixboa, aos |L50 oyto dias do mes de iulho, era do |L51 naçimento de Nosso 
Senhor Ihesu Chrispto, |L52 de mill quinhentos & XIIII annos |L53 e sobscprito 
pello dito Fernam de |L54 Pina, em tres folhas & meya.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao couto da Ermyda

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pagamse ao dito moesteiro |L4 per os moradores de Sam-
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|L5 nhoaninho foros de çemsos a que |L6 sam obrigados seus beens patrimo- |L7 
niaaes sem o moesteiro lhos poder |L8 acreçemtar nem tirar nem lhe deue- |L9 rem 
mais dereitos que aquelles |L10 que antigamente por rrespeito do |L11 dito çemsso 
sempre pagaram os |L12 quaaes mandamos que lhe paguem |L13aos tempos & na 
maneira que sem- |L14 pre pagaram sem nisso se fazer ou- |L15 tra mais duuida 
nem emnouaçam. |L16 § E pagamse mais ao dito moesteiro |L17 em Codessaaes 
& Hester & Carua- |L18 lhosa & Sobrado outros dereitos segundo sam de- |L19 
crarados nos prazos em uidas que disso ha |L20 segumdo os quaaes pagaram. 
E aalem |L21 dos çemsos que se pagam no dito |L22 lugar de Sanhoaninho tem 
também |L23 hy outro casal o moesteiro de prazo |L24 que se chamam Coioo 
que pagara segundo |L25 seu aforamento. § E nam auera |L26 hy montados nem 
maninhos nem |L27 outros ne[n]huns dereitos de ne[n]hũa |L28 sorte saluo o gado 
do uemto se se per- |L29 der segumdo a ordenamça sera do |L30 moesteiro com 
decraraçam & cetera. E o |L31 mais como Lamego. § Nem a- |L32 uera hy pena 
d’ arma saluo se a toma- |L33 rem nos arroydos os meirinhos |L34 da comarca ou 
os iuizes da terra |L35 e o mais. § E a pena do foral he |L36 tal como Lamego & 
cetera. Dada na nossa |L37 muy nobre & sempre leal çidade de |L38 Lixboa, aos 
VIIII dias do mes de |L39 iulho, era do naçimento de Nosso Se- |L40 nhor Ihesu 
Chrispto, de mill quinhentos |L41 & quatorze annos e sobscprito pello |L42 dito 
Fernam de Pina, em tres folhas

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de |L2 Penaioya termo 
de Lamego per el-rey Dom Afomso Amrriquiiz

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pollo dito forall |L5 foram, particularmente, pos- |L6 tos os 
dereitos que se na
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|L7 dita terra auyam de pagar os mo- |L8 dores da terra nam estam em |L9 posse 
de se pagarem os ditos dereitos. |L10 E pagam outros de tempo ymme- |L11 
moriall segumdo amdauam intitu- |L12 lados nos tombos & rreçebimentos |L13 
dos senhorios dos ditos dereitos |L14 & foram pregumtados os sobre- |L15 ditos 
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foreiros se queriam amte |L16 pagar os foros como no dito fo- |L17 rall antigo 
estauam scpritos ou |L18 como os agora pagauam com |L19 corregimento de çertos 
agrauo |L20 que adiamte hyram decrarados. |L21 § E os dereitos que no dito rre- 
|L22 guemgo de Penaioya se pagam |L23 sam os seguimtes rrepartidos per |L24 estes 
lugares, conuem a saber: os moradores |L25 de Lagoas & Ualcraro & Portella 
|L26 trazem doze casaaes. E pagase |L27 de cada hum deles ysto, conuem a saber: 
de pam |L28 quartado, conuem a saber: trigo, çemteo, ceuada, |L29 & milho, oyto 
alqueires & meyo |L30 per esta medida corremte & hum |L31 gorazill com duas 
costas & hũa |L32 canada de uinho per esta medida. |L33 E hũa fogaça de pam que 
ualha |L34 hum espadim & hum feixe de palha |L35 de çemteo de duas braças. E 
ma- |L36 is pagam todollos moradores |L37 sobreditos o sexto do uinho & do |L38 
linho & nam outra cousa. E em |L39 Guadeixe ha sete casaaes dos |L40 quaaes 
se paga da cada hum outro |L41 tamto como os detras de toda- |L42 llas cousas 
sem deferemça sem |L43 pagarem outra cousa mais. E os |L44 moradores de Uilla 
Chaam e o Ppaço |L45 & Molaaes & Pousada pagam |L46 o quimto do pam & do 
uinho & |L47 linho & do azeite & dos nabos
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|L48 & de todollos legumes que na dita terra |L49 ouuerem e assy o quimto das 
cas- |L50 tanhas. E isto se emtemdera das |L51 terras & propiedadesque esteuerem 
|L52 do rrego do Cabrill pera baixo. E pe- |L53 ra çima pagase o sexto do pam & 
|L54 uinho somente sem pagarem dou- |L55 tra cousa. § E os moradores de |L56 
Sam Giam pagam o sexto do pam |L57 & uinho somente sem pagarem |L58 doutra 
cousa. § E estes morado- |L59 res de Sam Geaão sam obrigados |L60 a correger a 
casa do linho. § E os |L61 de Uantena da meatade, conuem a saber: o Paço |L62 & 
Molaaes & Pousada, a casa d’ Ade- |L63 ga. § E os moradores de Lagoas |L64 & 
Ual Craro & Uilla Chaam, a casa |L65 das Tulhas assy como sam obri- |L66 gados 
de as fazerem todos os |L67 moradores da dita terra. § E ma- |L68 is sam obrigados 
a darem uasilhas |L69 que nam feçam aas suas castas |L70 & trazerem o uinho a 
ellas & o |L71 pam ao çeleiro & as outras cou- |L72 sas que pagam. § E decrara- 
|L73 mos a çerca do pagamento das |L74 ditas cousas, primeiramente, que |L75 se 
nom ham de pagar em cada hũas |L76 dellas mais dereitos nem de |L77 mais cousas 
de como acima fi- |L78 cam em cada lugar, particular- |L79 mente, decraradas. § E 
nam |L80 obrigaram os sobreditos que |L81 nom a leuantem o pam das ey- |L82 ras 
sem o primeiro notificarem |L83 ao mordomo antes mandamos |L84 que o posam 
liuremente fazer |L85 quamdo quiserem, leuamdo o aas |L86 eyras homde ouuer 
de seer de- |L87 bulhado domde o nom tiraram |L88 despois de debulhado atee, 
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pry- |L89 meiramente, seer chamado ho |L90 mordomo ou rremdeiro & com |L91 
elle partirem segundo forma des-
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|L92 te forall & nam hymdo do dia |L93 que o pera ysso chamarem atee |L94 ho outro 
dia aaquellas oras as |L95 partes partiram seu pam com |L96 duas testemunhas 
sem serem a |L97 mais obrigados. E a conthia que |L98 lhe assy montar assy lha 
leuaram. |L99 E seram obrigados nossos offici- |L100 aaes ou rremdeiros de a 
rreceber |L101 pella fee das ditas testemunhas. E, se |L102 assy lho nom quiserem 
rreçeber, nam |L103 seram obrigados a lho mais leua- |L104 rem e pagalloam a 
denheiro ao |L105 preço que uallia ao tempo que |L106 lho nam quiseram rreçeber. § 
E o |L107 que dito temos do pam, decrara- |L108 mos que se faça no uinho no quall 
|L109 poderam fazer sem ne[n]hum rrequy- |L110 rimento & nam ho tiraram do |L111 
lagar sem a dita notificaçam & |L112 com a mesma decraraçam em tu- |L113 do 
do pam sobredito somente |L114 o pam que pagam certo & sabido |L115 poderam 
leuar atee Natall e o |L116 outro das rreçoões atee per todo |L117 o mes d’ outubro. 
§ E o uinho leua- |L118 ram quamdo uimdimarem. E, se |L119 a estes tempos nom 
leuarem cada |L120 hũa das ditas cousas, pagallas |L121 ham ao senhorio aa mayor 
uallya |L122 a qual mayor uallia se emtemdera |L123 segumdo a determinaçam que 
nes- |L124 te caso per capitollos de cortes |L125 teemos limytado. § E os sobre- |L126 
ditos lamçaram os porcos nos |L127 soutos segumdo for ordenado em |L128 cada 
hum anno per todos per pos- |L129 tura & acordo do comçelho & nam |L130 seram 
constrangidos pelos mor- |L131 domos nem rremdeiros a outro |L132 rrequirimento 
nem ueedoria, |L133 posto que outra cousa se ora feze- |L134 sse que nam auemos 
por bem que |L135 se mais faça nem ne[n]hũas outras
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|L136 comtra estas determinaçoões & nam |L137 dados poemos per ley pera sem- 
|L138 pre. § E a pena do forall & cetera he tal como |L139 Lamego. Dada na nossa 
muy nobre |L140 & sempre leal cidade de Lixboa, aos |L141 quinze dias do mes 
de iulho, era do |L142 naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L143 de mill 
quinhentos & XIIII annos. |L144 § E sobscprito pello dito Fernam de |L145 Pina § 
em çinquo folhas com esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao Conçelho d’ Aluarenga

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Na dita terra nom ouue nem |L4 ha rreguemgos nem ter- |L5 ras foreiras 
a nos. E per |L6 comseguimte, nam se pa- |L7 gam nellas foros ne[n]huns ao 
senho- |L8 rio da dita terra somente ha na dita |L9 terra hum casal nosso que 
se chama |L10 rreguemgo anexo & tributario aa |L11 nossa terra de Samfinz 
o quall ora |L12 traz Uasquo Aluarez & Gonçallo |L13 Pirez & la pagam seu 
foro ao senho- |L14 rio dos dereitos de Samfinz na quall |L15 terra o senhorio 
da iurdiçam della tem |L16 casaes & herdamentos patrimoniaes de que |L17 
reçebe seu dereito segumdo se com- |L18 çerta com as partes segumdo sam 
|L19 emprazados per suas scprituras |L20 & aforamentos como cousa propia. |L21 
E nesta dita terra tem os moestei- |L22 ros d’ Arouca & Carquere & outras 
|L23 igreias casaaes de que ham seus |L24 foros segumdo suas scprituras & |L25 
aforamentos. § E o senhorio da |L26 dita terra tem somente nella o gado |L27 
do uemto quamdo se perder segumdo |L28 nossa ordenaçam & cetera § e o 
mais como |L29 Lamego. § E nom hay maninhos |L30 na dita terra porque seram 
dos ca- |L31 saaes em cuias saidas esteuerem. |L32 § E dos montados ussara o 
comçe- |L33 lho com seus comarcaaos como qui- |L34 ser como cousa sua que 
outra pessoa
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|L35 nam tem dereito. E assy tem a |L36 portagem na forma seguimte. |L37 § E 
assy a pena d’ arma de que |L38 leuara duzemtos reaaes & as |L39 armas com 
decraraçam & cetera. E o |L40 mais deste capitollo, e a portagem |L41 e a pena 
do forall he tal como La- |L42 mego & cetera. Dada na nossa muy no- |L43 
bre & sempre leall cidade de Lixboa, |L44 aos dous dias do mes de mayo, |L45 
era do naçimento de Nosso Senhor |L46 Ihesu Chrispto de mill quinhentos & 
|L47 quatorze annos e sobscprito pello |L48 dito Fernam de Pina, em X folhas 
atras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comcelho |L2 de Hermamar

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.
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P03 |L4 Posto que os dereitos da |L5 dita terra antigamente |L6 fossem postos 
per par- |L7 ticulares pessoas & |L8 lugares que os auiam de pagar. |L9 Despois 
foram aforados pelos |L10 reys destes rregnos nossos ante- |L11 cessores per outra 
maneira per |L12 bem da quall ho ouue em nossa |L13 corte & rrelaçam gramde 
contenda |L14 sobre o pagamento dos ditos de- |L15 reitos amtre os moradores 
da |L16 dita terra & Pero da Cunha Couti- |L17 da dita terra ora tem. § E foy 
final- |L18 mente determinado na dita no- |L19 sa rrelaçam que na dita terra |L20 se 
pagassem & paguem por todo- |L21 llos dereitos della mill & çem li- |L22 uras de 
moeda amtiga de quy- |L23 nhemtas por hũa que fazem |L24 desta nossa moeda 
ora corremte |L25 uimte çimquo reaaes & ?dous? çeptis cada |L26 liura aas terças 
do anno, conuem a saber: |L27 per primeiro dia de nouembro & |L28 outra per 
feuereiro & outra per
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|L29 Sam Ioham Baptista § a quall pa- |L30 ga se faz per rrepartiçam antiga |L31 
per todollos moradores do dito |L32 comçelho segumdo os beens que |L33 cada 
hum traz a quall faram logo |L34 agora & outra tall cada çimquo |L35 annos por 
se poder tirar com me- |L36 nos trabalho. E quamdo se ouuer |L37 de fazer a dita 
rrepartiçam seiam |L38 chamados todollos possoydores |L39 dos beens foreiros. E 
per uoto & |L40 comsentimento de todos se façam |L41 os aualiadores pera a dita 
rrepar- |L42 tiçam na quall mandamos aas |L43 iustiças da terra que emtendam |L44 
por se nom fazer agrauo aos |L45 proues. § E, se todos acordarem |L46 que nom se 
deue de fazer no- |L47 ua aualiaçam, nam se faça ou- |L48 tra. E pagarsea mais neste 
com- |L49 çelho d’ Hermamar no lugar de |L50 Queimada estes outros dereitos, |L51 
conuem a saber: de pam quartado, conuem a saber: trigo, çem- |L52 teo, çeuada 
& milho, çemto & |L53 quatorze alqueires. § E pagam |L54 mais de castanhas 
pissadas |L55 limpas uimte & oyto alqueires. |L56 § E de linho nouemta & çimquo 
|L57 manipollos quamdo caiba cada |L58 hum na manilha do dedo polegar |L59 & 
do outro iumto com ele. § E em |L60 denheiro quatrocentos & trimta |L61 & sete 
rreaaes & meo pagos per |L62 Natal os quaaes se pagam per |L63 todos segumdo 
cada hum tem a herda- |L64 de de seis çeptis o rreall. § Paga- |L65 se mais por 
dereito rreall de cada |L66 hum dos tres tabaliaães que hy ha |L67 duzemtos rreaaes 
sem as liuras |L68 nas quaaes ficara rresguardado |L69 todo dereito a nos. E a quem 
as |L70 ditas rremdas de nos tiuer. |L71 § Nam ha montados dos gado |L72 de fora 
porque o dito comçelho
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|L73 estam per suas posturas com seus |L74 comarcaaos. § E os maninhos |L75 isso 
mesmo sam do comçelho liuremente |L76 pollos ditos dereitos a que sam obri- 
|L77 gados & o senhorio nom terra nelles |L78 que emtemder. § O gado do uemto 
|L79 per este rrespeito he do comçelho quan- |L80 do se perder segumdo nossa 
ordena- |L81 çam com decraraçam. E o mais como |L82 em Lamego. § E assy 
mesmo seram |L83 as forças, conuem a saber: çemto & oyto reaaes |L84 aa custa 
do forçador quamdo fo- |L85 rem iulgadas pello iuiz & doutra |L86 maneira nam. § 
E semdo primeiro |L87 em posse o forçador da cousa for- |L88 cada. § Nom ha hy 
portagem |L89 agora nem em ne[n]hum tempo. |L90 Da pena d’ arma se leuaram 
|L91 duzemtos rreaaes & as |L92 armas seram dos iuizes ou do |L93 meirinho da 
terra de quem pry- |L94 meiro as tomar as quaaes se |L95 nam demandaram nem 
leuaram, |L96 semdo pasados tres dias despois |L97 dos arroydos ou maleficios as 
|L98 quaaes se nam leuaram com estas |L99 decraraçoões & cetera. E o mais deste 
|L100 capitollo e a pena do foral he tal |L101 como Lamego. Dada no nossa muy 
|L102 nobre & sempre leal çidade de Lixboa, |L103 aos tres dias do mes de mayo, 
|L104 era do naçimento de Nosso Senhor |L105 Ihesu Chrispto, de mill quinhentos 
& quatorze |L106 annos § e sobscprito pello dito |L107 Fernam de Pina, em quatro 
folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho d’ Alhoões |L2 do 
moesteiro de Sam Ioham de Tarouca

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no dito lugar |L5 nom ouuese ora lembrança |L6 de foral ou 
scpritura per |L7 que os dereitos rreaaes no dito |L8 lugar se deuesem de pagar foy 
po- |L9 rem, sempre ussado & praticado de

[F. 100r A]

|L10 muyto tempo pagaremse no dito |L11 comçelho ao dito moesteiro de Sam 
|L12 Ioham çemto & quatorze teigas de |L13 pam pella medida amtiga sobre |L14 
a qual ora he feita noua composi- |L15 çam amtre o dito moesteiro & mo- |L16 
dores do dito lugar a qual aquy |L17 especificamos por nom termos de- |L18 lla a 
uerdadeira copia ou trellado |L19 porem, na maneira em que o comçe- |L20 lho se 
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comçertou sobre a mudamça |L21 das ditas teigas em alqueires |L22 corremte d’ 
agora auemos por bem |L23 que se pague daquy adiamte. E os |L24 ditos alqueires 
seram rrepartidos |L25 pollos amtigos herdeiros do dito |L26 comçelho & fora delle 
segumdo ho |L27 eram as ditas teigas amte do di- |L28 to comçerto. § E mais paga 
to- |L29 do o comçelho pela mesma rrepar- |L30 tiçam em cada hum anno assy 
pellas |L31 pessoas de demtro como de fora |L32 duzemtos reaaes em denheiro. |L33 
§ E na paga toda sobredita nam |L34 emtra o lugar da Çerdeira que foy |L35 sempre 
do dito moesteiro em solido |L36 & pagaua o quimto do que lauraua |L37 sobre a 
qual sam ysso mesmo comçer- |L38 tados de darem ao dito moesteiro em |L39 cada 
hum anno duzemtos & sasemta |L40 alqueires de çemteo desta medida |L41 & mais 
dez carneiros & dez galinhas |L42 com dez ouos cada hũa por quanto |L43 o dito 
rreguemgo foy amtigamente |L44 rrepartido & aforado a dez casaaes |L45 o quall 
foro se paga per todallos her- |L46 dadores das cousas do dito rre- |L47 guemgo 
segumdo as herdades |L48 que delle trazem ou trouxerem. |L49 E aalem dos ditos 
foros, tem mais |L50 o dito moesteiro no dito comçelho |L51 outros casaaes & 
herdades per |L52 outros foros emprazadas a pesso- |L53 as particulares segumdo 
se contem

[F. 100r B]

|L54 em suas scprituras a prazer das |L55 partes como em sua cousa propria. |L56 
§ Nam ha hy pemsam de tabaliam |L57 nem portagem. Nem montados |L58 Nem 
maninhos porque toda a |L59 terra he aforada do dito comçe- |L60 lho pellos 
ditos foros. § E o ga- |L61 do do uemto quamdo se perder se- |L62 gumdo nossa 
ordenaçam sera do |L63 moesteiro com decraraçam & cetera. E o |L64 mais como 
Lamego.

P04 |L65 § Pena d’ arma

P05 |L66 A pena d’ arma sera dos iui- |L67 zes ou iuiz do crime no |L68 dito çomçelho 
se as tomar |L69 no arrroydo demandando as perante |L70 o iuiz do anno passado 
ou do meiri- |L71 nho da quomarca se as demandar |L72 amte que seiam passados 
tres di- |L73 as despois dos malefiçios ou |L74 arroydos com estas decraraçoões |L75 
& cetera. E o mais deste capitollo. E a |L76 pena do foral he tall como Lamego. 
|L77 Dada na nossa muy nobre & sem- |L78 pre leal cidade de Lixboa, aos XVIII 
|L79 dias do mes de iunho, era do |L80 naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, 
|L81 de mill & quinhentos & quatorze |L82 e sobscprito pello dito Fernam de |L83 
Pina, em tres folhas com esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Fragoas do 
|L2 moesteiro de Tarouca

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no dito lugar |L5 nom ouuesse ora memo- |L6 ria de forall 
nem scpritu- |L7 ra por homde se ouuesem de pagar |L8 os dereitos rreaaes delle, 
porem |L9 per costume & pose em memoriall |L10 se leuaram sempre & leuam no 
di- |L11 to lugar estes dereitos & cousas |L12 seguimtes, conuem a saber: pagamse 
no dito |L13 comçelho do dito moesteiro d’ A- |L14 rouca em cada hum anno certas 
|L15 medidas de pam meado, çemteo,

[F. 100v A]

|L16 milho per hũa medida amtiga que |L17 chamam cayra da quall faz hũa del- |L18 
las tres quartas d’ alqueire desta |L19 medida ora corremte nas quaaes |L20 medidas 
nam ha amtre elles ne- |L21 hũa duuida porque amtigamente |L22 sam rrepartidas 
pollos herdeiros |L23 & amtigos pessoydores de terra |L24 foreira que os pagam. E, 
portamto |L25 ouuemos por escusado decrara los |L26 aquy somente mandamos que 
na |L27 dita paga nam se faça ao diamte |L28 ne[n]hũa mudança nem emnouaçam 
|L29 de como se atee qui fez assy naquillo |L30 que pagam como na rrepartiçam 
|L31 que della he feita. E paga mais |L32 cada hum dos foreiros das ditas |L33 cairas 
com cada hũa dellas hũa |L34 estriga, maçada & espadelada dem- |L35 che maão. 
§ E pagase mais por |L36 todo o comçelho pella dita rreparti- |L37 çam em cada 
hum anno quatro car- |L38 neiros & mais cem rreaaes. |L39 § Nom ha hy montados 
porque es- |L40 tam em uizinhamça com seus |L41 uizinhos & comarcaãos. E hu- 
|L42 saram huns com os outros per |L43 suas posturas dos comçelhos. |L44 § E os 
maninhos sam assy do |L45 comçelho & toma os quem quer |L46 segumdo lhe 
cabe pella rrepartiçam |L47 da terra que pague. § O gado |L48 do uemto quamdo se 
perder segundo no- |L49 ssa ordenaçam sera do moesteiro com decrara- |L50 çam 
& cetera. E o mais como Lamego. |L51 O tabaliam nom paga hy pensam nem 
porta- |L52 gem nunca se leuou nem leuara. |L53 Da pena d’ arma se leuaram |L54 
duzemtos rreaaes & as ar- |L55 mas perdidas as quaaes seram |L56 dos iuizes do 
crime da terra se as |L57 tomarem no arroydo ou do meiri- |L58 nho da comarca o 
quall as nom |L59 demandara nem leuara, semdo pa-
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|L60 sados tres dias despois do arroy- |L61 do ou malefiçio com decraraçam |L62 & 
cetera. E o mais deste capitollo e a pe- |L63 na do forall he tal como Lamego. 
|L64 Dada na nossa muy nobre & sempre |L65 leal çidade de Lixboa, aos XVI dias 
|L66 do mes de iulho, era do naçimento |L67 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de 
mill |L68 quinhentos & quatorze annos |L69 § e sobscprito pello dito Fernam |L70 
de Pina, em tres folhas atras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Ualença do 
|L2 moesteiro de Sam Pedro das Agueas

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no presente tempo |L5 nam aia memoria de fo- |L6 ral antigo 
por homde |L7 os dereitos reaaes |L8 se ouuesem d’ arrecadar. Porem, |L9 a terra 
estaa aforada em pagar |L10 os dereitos seguimtes segumdo |L11 ora foy iustificado 
per nosso man- |L12 dado com os foreiros della & com |L13 com os mordomos do 
dito moes- |L14 teiro per bem de hum foral feito po- |L15 llo moesteiro per que se 
mostra dar |L16 a aldea de Cerzedinho a çimquo |L17 courellas que sam demtro da 
dita |L18 terra de Ualemça a foro de seis |L19 quarteiros de pam a cada courella |L20 
terçados, conuem a saber: trigo, çemteo, & çeua- |L21 da pollos quaaes quarteiros 
|L22 pagam por cada courella taixada |L23 nos ditos seis quarteiros uinte |L24 & 
quatro teigas da medida atim- |L25 ga a quall faz hum alqueire desta |L26 medida 
corremte menos huma |L27 quarta cada teiga. E assy se pa- |L28 gara ao diante. § 
E paga cada |L29 hũa das çimquo courellas por |L30 anno hũa das ditas teigas de 
|L31 legumes d’ eruamços ou doutros |L32 quaaesquer que ouuerem. E pa- |L33 ga 
mais cada casal hum molho

[F. 101r A]

|L34 de linho de tres feueras & farsea do |L35 gramde & do pequeno. E pagam |L36 
mais por hum soldo que auiam de |L37 pagar cada courella por anno to- |L38 da 
aldea çimquoente & oyto rreaaes |L39 rrepartidos per aquelles que trazem |L40 as 
terras das ditas courellas. |L41 § E paga cada hũa destas çimquo |L42 courellas por 
anno seis geiras |L43 no lugar da Ualemça que he ca- |L44 beça do dito comçelho 
ha uimte & |L45 quatro casaaes amtigos emcabe- |L46 çados. E estam em posse 
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de sempre |L47 pagarem por cada hum deles deza- |L48 seis teigas da sobredita 
medida, |L49 conuem a saber: çimquo de çemteo & çimquo de |L50 çeuada & 
seis de trigo. § E diseram |L51 que por este hum alqueire de trigo |L52 que mais 
pagauam nom paga |L53 nam pormisia. § E porque destes |L54 uimte & quatro 
casaaes foram |L55 alguns despo[uo]rados o moesteiro os |L56 aforou nouamente 
por dezaseis |L57 alqueires cada hum desta medida |L58 ora corremte & destes 
sam çimquo |L59 casaaes & meo, conuem a saber: de Aluaro Gonçalluez |L60 & 
outro de Ioham Piriz do Eiroo, e ou- |L61 tro de Francisco Pirez, e outro de |L62 
Gomçall[o] Eanes & Gomçallo Miguez |L63 casal & meo. § E paga mais cada 
|L64 casal duas galinhas deste que |L65 elle nouamente afora. E pagam |L66 mais 
todollos uimte & quatro |L67 casaaes cad’ ano tres teigas de |L68 trigo & tres de 
çeuada & tres peixo- |L69 tas secas que chamam da come- |L70 daria. § E pagam 
mais cada hum |L71 dos uimte & quatro casaaes por |L72 anno çimquo quartas 
de uinho |L73 que sam cada quarta meyo almu- |L74 de de uinho menos hum 
quartilho. |L75 § E ha mais no dito comçelho ou- |L76 tro lugar que chamam a 
Deseiosa |L77 em que ha quatro casaaes amti-

[F. 101r B]

|L78 gos que pagam por anno çemto |L79 alqueires de pam desta medida |L80 ora 
corremte, conuem a saber: cada casal seis al- |L81 queires & quarta de çemteo & 
|L82 outros tamtos de çeuada & doze & |L83 meyo de trigo. E cada hum dos casaaes 
|L84 duas galinhas por anno. E todos |L85 quatro casaaes iumtamente cada |L86 anno 
hũa marraã ou çemto & uimte |L87 rreaaes por ella. § E ha mais |L88 no dito 
comçelho outro lugar que |L89 chamaam os casaaes em que ha seis |L90 casaaes. 
E paga cada hum delles uinte |L91 & çimquo alqueires de trigo desta |L92 medida. 
E cada casal çimquo ieiras. |L93 E mais cada hum casal hum reixello |L94 pera os 
canaaes ou çimquoemta |L95 rreaaes por elle. E no lugar da |L96 Balsa paga cad’ 
ano ao moesteiro |L97 çemto alqueires de pam meado |L98 desta medida d’aguora 
meyo trigo |L99 & meyo çemteo rrepartidos pellas |L100 pessoas que trazem as 
propieda- |L101 des do dito lugar amtigamente. |L102 E mais todos iumtos doze 
gali- |L103 nhas & uimte ieiras pera os ca- |L104 naaes. § E pollos sobreditos |L105 
dereitos que assy pagam ao moes- |L106 teiro sam issemtos & liures de to- |L107 
do outro tributo & foro uisto o |L108 dito titollo posto que mais cou- |L109 sas nelle 
seiam decraradas uisto |L110 a posse em que ora estam de mais |L111 nam pagar 
aprouada pollo dito |L112 moesteiro. § E o gado do uemto

P04 |L113 § Gado do uemto



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 429

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

|L114 quamdo se perder per nossas or- |L115 decraraçam & cetera. E o mais como 
La- |L116 mego. § E os maninhos seram

P05 |L117 § Montados

|L118 dos ditos pouoadores isemtamente |L119 com o dito foro. E esto das terras 
|L120 que emtraram em seu aforamen- |L121 to porque das terras maninhas |L122 & 
despouoadas fora dos ditos afo-

[F. 101v A]

|L123 ramentos seram do moesteiro pera |L124 as dar a seu prazer pollos foros |L125 
que quiser. § E per este rrespeito |L126 se ussara dos montados, conuem a saber: 
das ditas |L127 terras maninhas que ficam com |L128 o dito moesteiro sera seu o 
monta- |L129 do & leuara dele aos de fora segundo |L130 se comçertar porque 
os outros fo- |L131 reiros sobreditos poderam liure- |L132 mente nella montar 
sem coyma |L133 como nos outros de seus aforamen- |L134 tos de que ussaram 
a seu prazer |L135 como cousa sua propria & per su- |L136 as posturas com seus 
comarcãos |L137 segumdo se comçertarem. § A pe- |L138 na d’ arma sera dos iuizes 
se a to- |L139 marem nos arroydos ou male- |L140 fiçios ou do meirinho da terra ou 
|L141 da comarca comtamto que a de- |L142 mandem ante que seiam passados |L143 
tres dias despois dos malefiçios |L144 das quaaes se leuaram duzentos |L145 rreaaes 
& as armas com decra- |L146 raçam & cetera. E o mais deste capitollo |L147 e a 
pena do forall he tal como La- |L148 mego & cetera. Dada no nossa muy nobre 
|L149 & sempre leal cidade de Lixboa, aos |L150 dezaseis dias do mes de mayo, era 
|L151 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L152 Christpo, de mill & quinhentos & 
XIIII |L153 annos e sobscprito pello dito |L154 Fernam de Pina, em folhas & esta 
meya.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho |L2 de Ferreira 
d’ Aues

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 seer imposto no dito lugar |L6 & terra o 
dereito da iuga- |L7 da do pam, conuem a saber, que o que laurase com |L8 hum 
boy desse tres sesteiros e com |L9 dous boys desse tres quarteiros |L10 de pam 
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terçado, conuem a saber: çemteo, mi- |L11 lho & polla medida de Linhares. |L12 E, 
se com mais boys laurase nam

[F. 101v B]

|L13 pagase mais pollas quaaes pa- |L14 lauras foy emtrepetado segumdo |L15 a 
imquiriçam que sobre ysso com |L16 as partes mandamos tirar que |L17 se hum 
homem laurar com hũa iumta |L18 de boys ou mais quamto quiser |L19 pagara 
somente pollos tres quar- |L20 teiros do dito foral doze alquei- |L21 res desta medida 
ora corremte, le- |L22 uamdo o moyo de Linhares que he |L23 o de Folgosinho 
em dezaseis alqueires |L24 desta dita medida segumdo a ius- |L25 tificaçam que 
sobre ysso se fez. E per |L26 este rrespeito quem laurar com |L27 hum soo boy 
de parçaria com ho- |L28 mem que traga iugada imteira |L29 & pague este tal do 
soo boy na |L30 pagara mais delle que mea iu- |L31 gada, conuem a saber: seis 
alqueires e o outro |L32 iugadeiro imteiro posto que tra- |L33 ga outro boy assy 
de parçaria |L34 nam ha de pagar delle ne[n]hũa |L35 iugada uista a palaura do 
foral |L36 per que craramente disse que |L37 quem pagase iugada de dous boys |L38 
aimda que trouxesse muytos nam |L39 pagase mais. § E o seareiro que |L40 com 
boys alheos semear pam |L41 & o colher pagara o quarto da |L42 iugada imteira, 
conuem a saber: tres alqueires |L43 desta medida corremte ora la- |L44 ure muyto 
ora pouco. § E o ca- |L45 uam pagara hum alqueire desta |L46 medida se com 
emxada ou emxa- |L47 dam o laurar ora laure muyto |L48 ora pouco. § E a dita 
iugada ha |L49 de seer leuada ao çelleiro do senho- |L50 rio aa custa do mesmo 
laurador. |L51 E, porem os almoxarifes mordo- |L52 mos ou rremdeiros das ditas 
|L53 iugadas seram deligentes em |L54 terem o çeleiro prestes tres dias |L55 de cada 
hũa somana desde dia |L56 de Nossa Senhora de setembro de

[F. 102r A]

|L57 cada hum anno atee dia de Natall dentro |L58 do qual tempo os ditos foreiros 
|L59 seram obrigados de leuarem la o dito |L60 pam & nom o leuamdo atee o dito 
|L61 Natall os senhorios & remdeiros |L62 lho nam rreçeberam mais se nam |L63 
quiserem & pagarlhoam a denheiro |L64 aa mayor ualia segumdo a determi- |L65 
naçam nossa ierall que nos taaes |L66 casos temos feita. E, se nom acha- |L67 rem 
o dito celeiro prestes como |L68 dito he, nam seram mais obriga- |L69 dos de lho 
mais leuarem nem |L70 menos pagarem em pam se nam |L71 quiserem e pagalloam 
a denheiro |L72 a como ualer comummente na terra |L73 ao tempo que delle faziam 
a em- |L74 trega & lho nam rreçeberam & nam |L75 doutra maneira. § E polla 
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palaura |L76 do dito forall que quem ouuesse |L77 çimquo quinaaes de uinho 
pa- |L78 gasse dele hum puçall foy emtre- |L79 petado. E assy mandamos que se 
|L80 usse daqui em diamte, conuem a saber que quem |L81 ouuer uimte çimquo 
almudes |L82 de uinho pagasse çimquo almudes |L83 delle & se la nom chegar 
nam pa- |L84 garam o dito foro nem menos |L85 pagaram mais que os ditos çim- 
|L86 quo almudes posto que muyto |L87 mais uinho aiam que os ditos |L88 uimte 
çimquo almudes. E pella |L89 medida que os ditos uimte çimquo |L90 almudes se 
medirem por essa mes- |L91 ma se pagaram os çimquo que se |L92 ha de pagar. E 
por este mesmo |L93 rrespeito se pagara do linho que |L94 se ouuer na dita terra 
posto que |L95 se ora pagase de çimquo hum que |L96 uem ao dito rrespeito do 
uinho |L97 e assy se pagara daquy adiante. |L98 E os feixes uimte çimquo de que 
|L99 se ham de pagar os sobredito |L100 çimquo seram feitos de tres feue-
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|L101 ras segumdo a ussamça da terra |L102 com as outras limytaçoões do |L103 
uinho como fica decrarado. |L104 E a dita iugada de pam, uinho, li- |L105 nho nam 
pagaram os cauallei- |L106 ros que forem de linhagem segundo |L107 forma do dito 
foral e assy o sera |L108 as outras pessoas que per no- |L109 ssas leix & ordenaçoões 
o deuem |L110 se seer. § E os iuizes ordenai- |L111 ros do dito comçelho estam em 
|L112 costume que nos aprouamos |L113 per este forall de nam pagarem |L114 ne[n]
hum foro a nos nem tributo rre- |L115 all assy de iugada como da colhei- |L116 ta 
ho anno de seu iulgado. § E pa-

P04 |L117 § Colheita

|L118 gasse mais a nos por dereito rre- |L119 all perto do llos moradores da |L120 
dita terra de colheita em cad[a] |L121 hum anno mill & oytoçemtos rreaes |L122 
pagos per Sam Ioham rrepartidos |L123 per todallas propiedades da |L124 terra de 
quaaesquer pessoas que |L125 seiam sem serem della escussas |L126 ne[n]hũas 
pessoas priuilligia- |L127 das aimda que seiam clerigos. |L128 § Os montados 
sam do concelho |L129 & ussaram delles per suas postu- |L130 ras segumdo se 
comçertarem com |L131 seus uizinhos & comarcaãos. |L132 § E isso mesmo os 
maninhos |L133 sam do dito comçelho. E quamdo |L134 alguns ouuerem de dar 
seram |L135 dados em camara segumdo no- |L136 ssa ordenaçam sem ne[n]hum 
outro |L137 foro nem tributo somente o fo- |L138 ro rreall da terra segumdo atras 
|L139 neste foral fica decrarado.
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P05 |L140 § Tabaliam

P06 |L141 § O tabaliam posto que agora nam |L142 estee em costume de pagar pem- 
|L143 sam porque faz o liuro das iu- |L144 gadas sem leuar outro premio |L145 porem, 
quamdo o nom fizer pa- |L146 gara a pemsam hordenada a quall

[F. 102v A]

|L147 amtes se soya na dita uilla de pagar. |L148 § O gado do uemto sera do senho- 
|L149 rio & rrecadar se a segumdo nossa or- |L150 denaçam com decraraçam. & 
cetera. E o ma- |L151 is como Uiseu. § Nam se paga |L152 nem pagara portagem 
na dita ter- |L153 ra assy por nam seer imposta pollo |L154 dito foral como por nam 
auer hy |L155 memoria que se nunca leuase. |L156 Da pena d’ arma se leuara du- |L157 
zemtos rreaaes & as armas |L158 perdidas a quall leuara o meiri- |L159 nho da terra 
ou do senhorio quem |L160 primeiro lamçar maão com estas |L161 decraraçoões. & 
cetera. § E o mais deste |L162 capitollo e a pena do forall he tal |L163 como Uiseu. 
Dada nossa muy |L164 nobre & sempre leal cidade de Lix- |L165 boa, aos dez dias 
do mes de |L166 feuereiro, era do naçimento de Nosso |L167 Senhor Ihesu Chrispto, 
de mill quinhentos |L168 & quatorze annos e sobscprito pe- |L169 llo dito Fernam 
de Pina, em çimquo |L170 folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de Sei- |L2 xo da ordem 
d’ Auis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Sam no dito lugar de- |L5 zaseis casaaes & tres |L6 quartos de casal. E pa- 
|L7 ga cada hum destes ca- |L8 saaes hum quarteiro pella medida |L9 de Folgosinho 
que sam per esta no- |L10 ua, quatro, conuem a saber: a meatade de çemteo |L11 e 
a outra meatade por meo, conuem a saber: my |L12 lho & trigo. E paga mais cada 
hu |L13 seu capam & dez ouos & duas gei |L14 ras & çimquo rreaaes de seruiço |L15 
por anno. E, se matarem porco, pa- |L16 garam gorazill. § E sam mais |L17 nesta 
terra & termo outros muytos |L18 casaaes scpritos & decrarados |L19 nos tombos 
de que a ordem tem |L20 hum. E o comçelho outro n’ arca do
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|L21 comçelho os quaaes foram apro- |L22 uados assy pollo mordomo da or- |L23 dem 
como pellos moradores da |L24 terra o quall nos per comseguimte, |L25 aprouamos 
neste nosso foral co- |L26 mo se aquy fosse originalmente |L27 trelado. E, per elle, 
mandamos |L28 que os dereitos nos ditos tom- |L29 bos decrarados se paguem ao 
di- |L30 amte como atee quy fezeram sem |L31 ne[n]hũa mudança. E pagam a oy- 
|L32 taua parte da uallia porque as |L33 cousas sobreditas se uemderem |L34 sem 
mais serem obrigados de o |L35 rrequererem ao senhorio nem |L36 emcorreram por 
ysso em algũa |L37 pena. § O tabaliam paga pem- |L38 sam como os de Sea. § Os 
mon- |L39 tados sam da ordem segumdo feze- |L40 ram auemça nam temdo uizi- 
|L41 nhamça com os do dito lugar. |L42 § Os maninhos sam todos dos |L43 casaaes 
a que a terra foy afora- |L44 da sem a ordem os poder dar a ou- |L45 tras pessoas 
de foro nem de gra- |L46 ça. § E, se alguns tem dados, man- |L47 damos que se 
tornem como dantes |L48 estauam aos casaaes cuios eram |L49 ou ao logramento 
comuum dos mo- |L50 dores do dito lugar. § E fica- |L51 ra somente com a dita 
comenda |L52 & ordem çerta parte de terra & |L53 monte sobre o Mondego que 
amti- |L54 gamente por ser despouoada os |L55 moradores da dita terra a leixa- |L56 
ram aa dita ordem a quall pode |L57 arremdar pera pasto aas pessoas |L58 de fora 
como lhe bem uier porquanto |L59 os moradores da dita terra podem |L60 nella 
laurar & pastar sem ne[n]hũa |L61 outra mais paga de sobredita |L62 a que som 
aforados como dito |L63 he. § E o gado do uemto § e a |L64 dizima das semtenças. 
E a pena

[F. 103r A]

|L65 d’ arma. he tall como Uiseu. § E porta- |L66 iem e a pena do foral he tal como 
|L67 Lamego & cetera. Dada no nossa muy no- |L68 bre & sempre leal cidade 
de Lisboa, a- |L69 os noue dias do mes de feuereiro, era |L70 do naçimento de 
Nosso Senhor Ihesu |L71 Chrispto, de mill & quinhentos & quatorze |L72 annos. E 
sobscprito pello dito |L73 Fernam de Pina, em oyto folhas meya.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Lagos |L2 com outros 
lugares em seu limite

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.
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P03 |L4 Neste comçelho de Lagos |L5 iazem outros lugares |L6 com outros foros 
& |L7 com suas terras logo |L8 limitadas segumdo adiamte hyram |L9 decrarados. 
E, primeiramente, se pa- |L10 gara no dito lugar de Lagos a sexta |L11 parte do 
pam & do linho & do uinho |L12 ho oytauo, & cada pessoa que ma- |L13 tar porco 
ou porcos, pagara hum |L14 soo corazill segumdo se sempre pa- |L15 gou sem 
embargo de se decrarar |L16 na semtença que ora ouueram que |L17 se pagase de 
cada porco a quall pa- |L18 laura se pasou assy na dita semten- |L19 ça por se nom 
alegar & dizer o que |L20 despois se alegou. E pagara ma- |L21 is cada laurador 
hum frangaão |L22 & dez ouos & mais dous alqueires |L23 de trigo & hum de 
çemteo & outro |L24 de milho per medida de Folgosinho. |L25 E hum almude 
& meo de uinho pe- |L26 lla uelha segumdo foy determy- |L27 nado pella dita 
semtença que se |L28 pagase a quall semtença manda- |L29 mos que se cumpra 
tambem, im- |L30 teiramente, nas outras cousas |L31 como nestas que aquy ficam 
|L32 por principaaes asemtadas sem |L33 ne[n]hũa outra mudança. § E iaz |L34 neste 
limite hum casal d’ Ospritall |L35 que nam paga foro rreall aquy

[F. 103r B]

|L36 & paga seu dereito ao senhorio |L37 cuio he. § E pagamos os deste |L38 lugar 
duzemtos uimte & hum |L39 rreaaes pera a colheita de Boba- |L40 della em cada 
anno segundo sempre |L41 pagaram per rrepartiçam. E ia- |L42 zem mais neste 
limyte & ter- |L43 mo os lugares de Trauamca |L44 & Amdorinha que pagam, isso 
|L45 mesmo, do pam, uinho de seis, |L46 hum. E asy do linho. E paga mais |L47 
cada laurador d’ eiradega de cem- |L48 teo quatro cacifas & outras |L49 tamtas 
de milho que sam meo |L50 alqueire de cada hum, & ual cada |L51 caçifa o meo 
dos alqueires |L52 de Folgosinho & faziam per este |L53 comto sasemta & quatro 
me- |L54 didas destas cacifas hum moyo |L55 de oyto alqueires. § E a nestes |L56 
dous limites quatorze casaaes |L57 & meo & paga cada casal dos |L58 sete delles 
que ha em Trauamca |L59 hũa galinha & dez ouos & hum |L60 alqueire de trigo de 
Folgosinho |L61 que he hũa quarta desta medi- |L62 da corremte. E os sete casaaes 
|L63 & meo d’ Amdorinha paga ca- |L64 da huum hum frangaão & ouos & trigo |L65 
como estes de Trauamca. § E pa- |L66 ga cada caseiro corazil se matar |L67 porco. 
§ E faram todo corregi- |L68 mento necesario pera o celeiro & |L69 daram a louça 
pera o uinho por seu |L70 rreguemgo & ser assy ho estillo |L71 ieral do rregno & o 
costume assy |L72 ho emtrepetou no dito lugar se |L73 fara ao diamte. § E aiudaram 
a pa- |L74 gar na colheita da Bobadella se- |L75 gumdo sempre fezeram sem outra 
du- |L76 uida nem emnouaçam. § E o lu- |L77 gar de Negrellos pagara todollos 
|L78 foros que se pagam no dito lugar |L79 de Trauamca sem outra mudança.
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|L80 § E iazem mais no termo & limite |L81 do dito lugar de Lagos os lugares |L82 
de Couas & Ballocas os quaaes |L83 foram aforados per el-rey Dom |L84 Dinis a 
foro de iugada, conuem a saber que quem |L85 laurar pam com iumta de boy |L86 
ou de uacas ou doutros quaaes- |L87 quer alimalias pagara hum moyo |L88 de pam 
pella medida de Sea que |L89 era & he a de Folgosinho dezasseis |L90 alqueires 
por moyo, conuem a saber: o terço de |L91 trigo se laurar & os outros de |L92 
çemteo & milho limpo de paao de |L93 uasoyra & seco na eira quall Deus |L94 
lhe der no que semearom & colherem. |L95 § E o seareiro dara hum sesteiro de 
|L96 pam terçado que sam tres alqueires |L97 pella medida Coimbraã que fazem 
|L98 çimquo delles, quatro desta corremte. |L99 § E quem laurar com hum boy 
pa- |L100 gara o meyo. E quem laurar com |L101 mais que hũa iumta, fara auemça 
|L102 ou pagara a dita iugada. E quem |L103 com emxada ouuer pam nam pa- |L104 
gara ne[n]hum dereito do que colher. |L105 E quem laurar linho & ho colher |L106 
dara hum molho com tres feueras |L107 atadas todas do linho meaão & |L108 cheo 
o uemçelho de linho que che- |L109 guem as rraizes de hum aas pom- |L110 tas do 
outro & nam se fara da- |L111 quy adiamte doutra maneira. |L112 § E pagaram mais 
ho oytauo |L113 do uinho postas as uuas no |L114 pee quatro uezes. E da timta dous 
|L115 almudes pella Coimbraã se colher |L116 uinho & mais dous frangaãos. |L117 E 
mais senhos almudes de trigo |L118 que fazem meyo almude desta |L119 medida. 
E nam pagam mais |L120 outra eiradega do uinho. E decra- |L121 nho senam preto 
pagara somente |L122 ho oytauo & nam os dous almudes

[F. 103v B]

|L123 sobreditos os quaaes somente pa- |L124 gara quem teuer uinho bramco & |L125 
preto iumtamente. § E seram |L126 diligemtes & auisados os mordo- |L127 mos ou 
rremdeiros das ditas te- |L128 rras que uaão partir com os la- |L129 uradores no dia 
que forem rre- |L130 queridos ou atee outro dia aaquellas |L131 oras porque nam 
hymdo as par- |L132 tes partiram suas nouidades com |L133 hũa testemunha & 
leixaram o de- |L134 reito na eira & no lagar & no tem- |L135 dall sem serem mais 
obrigados |L136 a outra deligemçia nem emcorre- |L137 ram por ysso em algũa 
pena. |L138 § Nom ha hy montados. § E os |L139 maninhos quamdo os hy houuer 
|L140 pera se darem seram dados em ca- |L141 mara segumdo nosso rregimento |L142 
com o foro da terra sem mais outro |L143 nehum. § E o gado do uemto e a |L144 
pana d’ arma he tal como Uiseu. |L145 § E a portagem e a pena do foral |L146 he 
tal como Lamego & cetera. Dada na |L147 nossa muy nobre & sempre leal çi- |L148 
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dade de Lixboa, aos XV dias do |L149 mes de março, era do naçimento |L150 de 
Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill & quy- |L151 hentos & quatorze annos. E 
sob- |L152 scprito pello dito Fernam de Pina, |L153 em XI folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Sanhoane d’ Are- 
|L2 as do bispado de Uiseu

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pella dita sem- |L5 temça se nam poderem |L6 decrarar todollos 
direitos |L7 que na dita terra se pa- |L8 gam & tambem ouuese duuida |L9 em 
algũas cousas na dita sem- |L10 temça comthiudas nos pelos |L11 ditos issaames & 
imquiriçoões que |L12 mandamos fazer poeremos a- |L13 quy os dereitos & cousas 
que se

[F. 104r A]

|L14 no dito lugar somente ouuerem de |L15 pagar & os que aquy forem |L16 
decrarados nam se pagaram mais |L17 em ne[n]hum tempo sem embargo da |L18 
dita semtença pella quall & assy |L19 pollo costume & posse imemorial se |L20 
pagou & pagaram sempre aos bispos |L21 de Uiseu presemte & uimdoiros a |L22 
nouena de todo pam, uinho & li- |L23 nho & legumes que se ouuerem |L24 na 
dita terra foreira ao dito bispo |L25 os quaaes legumes decraramos |L26 que seiam 
somente dos que se la- |L27 urarem com boys & arado & |L28 nam dos que se 
semearem com |L29 emxada ou doutra maneira.

P04 |L30 § E pagase mais aalem da dita no- |L31 uea ao dito bispo d’ erdades pro- 
|L32 prias & casaaes que hy tem o di- |L33 to bispado outros particulares |L34 dereitos 
d’ oytauos & sextos & car- |L35 nes segumdo se comthem nos afo- |L36 ramentos 
& comtrautos das di- |L37 tas cousas. E, porque nas ma- |L38 rraãs que na dita terra 
se pagam |L39 ouue algum uezes duuida de |L40 que marca seriam decraramos que 
|L41 a maraã seia de pesso de quorenta |L42 arratees com limytaçam que |L43 como 
pasar de trimta arratees |L44 se rreçeba. E pollos arratees que |L45 faleçer atee o 
dito numero de quo- |L46 remta pagarseam por cada hum |L47 delles a tres rreaaees 
por arratel. |L48 E, se pasar dos quorenta tornar |L49 lheam per esse rrespeito tres 
reaaes |L50 por cada arratell que sobeiar. E a pa- |L51 ga dos capoões quamdo se 
paga- |L52 rem imteiros pagarseam per ca- |L53 poões de hum anno ou a dinheiro 
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|L54 per comçerto aprazimento de par- |L55 tes. E os que se pagarem per meos |L56 
& quartos mandamos que se pa- |L57 guem a rrespeito de uimte rreaees

[F. 104r B]

|L58 por capam imteiro. § E pagam |L59 mais as pessoas foreiras com |L60 os ditos 
capoões senhos alquei- |L61 res de trigo pella medida uelha |L62 de que fazem tres 
hum desta corrente, |L63 segumdo a todos he manifesto. § E |L64 pagaram o dito 
foro per esta me- |L65 dida noua & nam pelle uelha, conuem a saber: |L66 de tres 
uelhos hum nouo desta me- |L67 dida. § E pagara mais cada pe- |L68 ssoa pollos 
arcos pera a cuba com- |L69 thiudos na dita semtença quatro |L70 cad’ ano & nam 
mais posto que |L71 atee ora doutra maneira se rre- |L72 querise ou fezesse. § E 
seram de- |L73 ligemtes & auisados os mordo- |L74 mos destes dereitos ou os 
rrem- |L75 deiros que uaão partir as rre- |L76 çoões com os lauradores no dia |L77 
que pera ysso forem rrequeridos |L78 ou atee outro dia aaquellas |L79 oras porque 
nam hymdo neste |L80 tempo as partes partiram suas |L81 nouidades com duas 
testemu- |L82 nhas & leixaram o dereito do |L83 bispo na eira & no lugar ou no 
|L84 temdall sem mais serem obriga- |L85 dos a outra cousa nem emcorre- |L86 ram 
por ysso em algũa pena.

P04 |L87 § Gado do uemto

P05 |L88 § O gado do uemto sera do se- |L89 nhorio quamdo se perder segundo |L90 
nossas hordenaçoões & cetera. E o mais |L91 como Uiseu. § E auera ysso

P06 |L92 § Tabaliam

|L93 mesmo a pemsam de çimquo ta- |L94 baliaães & pagara cada hum por |L95 
anno setemta & dous rreaaes.

P07 |L96 § Arma

P08 |L97 Da pena d’ arma se leuaram |L98 duzemtos rreaaes & as |L99 armas as 
quaaees leuara ho |L100 ouuidor do senhor ou o meiri- |L101 nho da comarca quem 
primeiro |L102 lamçar maão com decraraçam |L103 & cetera. E o mais como Uiseu 
§ E pa- |L104 gase mais na dita terra hum
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|L105 lugar que chamam Parada outro |L106 dereito çarradamente conuem a 
sabernoue quar- |L107 teiros de pam terçados trigo |L108 çemteo milho pella medida 
ue- |L109 lha que fazem desta medida ora |L110 corremte tres quarteiros o qual 
|L111 foro pagam todallas pessoas |L112 que lauram demtro no dito limy- |L113 te 
segumdo os beens que cada hum |L114 traz o quall pam leuam ao or- |L115 deiro 
do senhor. § Nom ha hy

P09 |L116 § Montados

|L117 montados porque estam os |L118 comçelhos em uizinhamça huns |L119 com os 
outros & ussaram de- |L120 lles per suas posturas. § A a-

P10 |L121 § Maninhos

|L122 ssy sam os maninhos da dita |L123 terra dos moradores della per |L124 bem dos 
particulares foros & |L125 ieira que cada huns das di- |L126 tas terras pagam sem 
mais |L127 se poderem acreçentar nos di- |L128 tos maninhos dos foros que |L129 ora 
delles pagam. § A ley |L130 do rrecadar dos dereitos & pou- |L131 semtadaria & 
tomadia segundo |L132 em senhor?io? uay decrarado. |L133 § E a portaiem § e a 
pena do |L134 foral he tal como Lamego & cetera. |L135 Dada na nossa muy nobre 
& |L136 sempre leal çidade de Lixboa, aos |L137 dez dias do mes de abril, era |L138 
do naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L139 Chrispto de mill quinhentos & XIIII 
|L140 annos. § E sobscprito pello di- |L141 to Fernam de Pina, em X folhas com 
esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao comçe- |L2 lho de Monçam

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Mostrase pollo dito fo- |L5 ral serem aforados ao |L6 dito comçelho todollos 
|L7 dereitos rreaaes & dereituras |L8 delle por duzemtos marauidis |L9 uelhos que 
ualem noue mill
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|L10 seteçemtos trimta & quatro rreaees, |L11 comtando o marauidi a uimte |L12 
sete soldos & a quorenta & oyto |L13 rreaaes & quatro çeptis por cada |L14 hum 
delles dos quaaes noue mill |L15 seteçemtos trimta & quatro rreaaes |L16 pagam 
ao senhorio oyto mill me- |L17 nos oyto rreaaes aas terças do |L18 anno, conuem 
a saber, per Sam Ioham & Sam Mi- |L19 guel & per feuereiro a quall pa- |L20 ga 
sera ora nouamente rrepar- |L21 tida pollos beens de cada hum. E a- |L22 ssy dhy 
em diamte de sete em |L23 sete anos & per todallas pessoas |L24 que na dita terra 
& comçelho |L25 trazem as terras obrigadas |L26 ao dito foro na quall rrepartiçam 
|L27 mandamos aas iustiças da terra |L28 que emtendam pera se fazer bem |L29 
& sem os proues rreçeberem em- |L30 gano. § E os mill & seteçemtos |L31 & 
uimte seis rreaaes que falle- |L32 cem pera comprimento da dita |L33 soma mayor 
se pagam o dito |L34 comçelho em cada hum anno a- |L35 ssy as ditas terças 
ao moesteiro |L36 da Hermida que de nos antigamen- |L37 te os tem por outras 
cousas |L38 suas que delle ouuemos. E o |L39 dito comçelho ha d’ arrecadar & 
|L40 aueer pera sy todollos dereitos |L41 rreaaes que a nos na dita terra |L42 podem 
pertemçer, conuem a saber: as forças |L43 das quaaes leuaram çemto & |L44 oyto 
rreaaes aa custa do força- |L45 dor com esta limitação, conuem a saber, semdo, 
|L46 primeiramente, iulgadas pelos |L47 iuizes & tornado aa posse o for- |L48 cado 
da cousa forçada & nam dou- |L49 tra maneira.

P04 |L50 § Uemto

P05 |L51 § E assy sera seu |L52 o gado do uemto quando se per- |L53 der segumdo 
nossa ordenaçam |L54 com decraraçam & cetera.

P06 |L55 § Montados

P07 |L56 E o mais co- |L57 mo Uiseu. § E assy sam do dito

[F. 105r A]

|L58 comçelho os montados liuremente |L59 dos quaaes ussaram com seus co- |L60 
marcaaos per suas posturas como |L61 lhes bem uier. § E assy sam seus |L62 os 
maninhos sobre os quaaes de- |L63 craramos que todallos maninhos |L64 que sam 
tomados no dito comçe- |L65 lho de tempo que aia memoria nos |L66 antigos do 
dito comcelho que ora |L67 uiuem que se daram ou tomaram |L68 todollos taaes 
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pagaram na re- |L69 partiçam & paga do dito comçelho |L70 como quaaesquer 
outros que ora |L71 pagam. E assy o pagaram daquy |L72 em diante quaaesquer 
que se to- |L73 marem no dito comçelho os quaes |L74 defemdemos que se nam 
tomem |L75 nem dem senam pedidos em ca- |L76 mara segumdo a ordenaçam 
das |L77 sesmarias. § O tabaliam que |L78 serue hy nam paga hy a pemsam. |L79 
§ E nam se leuaram na dita terra |L80 & comçelho outros ne[n]huns dereitos |L81 
saluo os acima decrarados como |L82 dito he uisto como o dito comçelho |L83 
nam quis leuar outros nem es- |L84 taa em posse delles. § E a pe- |L85 na d’ arma 
he do comçelho a qual |L86 ora tem dada ao seu meirinho que |L87 serue o dito 
comçelho o quall mei- |L88 rinho leuara della duzemtos |L89 rreaaes & as armas 
com decrara- |L90 çam & cetera. E o mais deste capitollo |L91 e a pena do foral 
he como Uiseu. |L92 Dada na nossa muy nobre & sem- |L93 pre cidade de Lixboa, 
aos XVI dias |L94 do mes de mayo, era do naçimento |L95 de Nosso Senhor Ihesu 
Chrispto de mill qui- |L96 nhentos & quatorze annos e sob- |L97 scprito pello dito 
Fernam de Pina, |L98 em quatro folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Gul- |L2 far 81

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

[F. 105r B]

P03 |L4 Mostrase pollos ditos foral |L5 & semtença que toda pe- |L6 soa que laurar 
com iunta |L7 de boys pagara doze medidas |L8 amtigas que chamam cayra das |L9 
quaaes fazem desta medida co- |L10 rremte oyto alqueires & quarta |L11 terçado, 
conuem a saber: trigo, çemteo, milho, |L12 posto que de hum soo laure. § E se 
|L13 laurarem com duas iumtas, pa- |L14 garam o foro sobredito dobrado. |L15 E 
dhy pera cima posto que com |L16 muytas mais laurem, nam pa- |L17 garam mais 
que as ditas duas |L18 iugadas. § E se laurarem com |L19 hum boy, pagaram a 
meatade da |L20 iugada se o outro boy com que a- |L21 parçar ia laurar com outro 
iu- |L22 gadeiro porque se laurar com |L23 outro boy simgello de que se nam |L24 
pague iugada pagaram ambos |L25 iugada imteira. § E quem fezer |L26 sementeira 
com boys alheos, pa- |L27 garam a metade da iugada ora |L28 laurem muyto ora 
pouco os |L29 quaaes seareiros poderam por |L30 menos disso fazer auemça. E 

81 - Este registo encontra-se repetido, pois como consta na nota da margem inferior esquerda está “copiado 
atrás a LXXVIII”.
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a- |L31 sy os que ouuerem de laurar com |L32 duas iumtas de boys segumdo se 
|L33 poderem comçertar com os offi- |L34 çiaaes ou rremdeiros por menos |L35 das 
ditas conthias. § E quem |L36 semear com emxada ou emxadam, |L37 nam paga 
ne[n]hum dereito do que |L38 laurar ora seia muyto ora pou- |L39 co. E quem tiuer 
cauallo de sella |L40 de marca a moor parte do anno, |L41 nam pagara ne[n]hum 
dereito da |L42 dita iugada nem a pagaram |L43 os caualos que per nossa ordena- 
|L44 çam a deuerem d’ escusar. § E pa- |L45 gase mais no dito lugar per |L46 toda 
pessoa que colher linho |L47 hum molho que sera de largura

[F. 105v A]

|L48 de tres feuaras do gramde & do pe- |L49 queno & meaão tomado no tem- |L50 
dall & todas tres atadas & cheas |L51 de linho segumdo foram as feue- |L52 ras as 
quaaes ham de chegar |L53 as pomtas de hũas aas rraizes |L54 das outras quamdo 
emcherem |L55 o uemçelho das ditas feueras. |L56 § E pagara ysso mesmo toda pe- 
|L57 ssoa que colher uinho no dito lugar |L58 se chegar a çemto almudes pagara 
|L59 çimquo almudes deles aa bica. |L60 § E posto que mais aiam, nam pa- |L61 
garam mais E se nom chegarem |L62 aos ditos çemto almudes nam |L63 pagaram 
dele ne[n]hum foro segumdo |L64 amtigamente foy acordado antre |L65 o senhorio 
& o pouoo. E assy manda- |L66 mos que ao diamte se faça. E pa- |L67 gam mais 
em cada hum anno per |L68 dia de mayo & de Natall seteçemtos |L69 & uimte 
rreaaes em duas pagas |L70 rrepartidos per todollos morado- |L71 res do dito lugar 
segumdo os |L72 beens que no dito comçelho ouuer |L73 da qual paga nom seram 
escusos |L74 ne[n]hũas pessoas por priuilligia- |L75 das que seiam. § E o gado do 
|L76 uemto he do senhorio. E o mais |L77 como Uiseu. § E paga cada hum |L78 dos 
tres tabaliaaes em cada hum |L79 anno de pemsam çemto quorenta |L80 & quatro 
reaaes com as liuras. |L81 § Nom hay montados nem |L82 maninhos porque todo 
he do |L83 comçelho & ussara de tudo como |L84 de cousa sua propria segumdo 
|L85 atee quy fezeram.

P04 |L86 § Arma

P05 |L87 Da pena d’ arma se leuara |L88 pello senhorio çemto & |L89 quoremta 
rreaaes & as armas |L90 perdidas a quall sera dos iuizes |L91 se a tomaram no 
arroydo ou do |L92 meyrinho da terra ou do ouuidor
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|L93 quem primeiro çitar com estas de- |L94 craraçoões. E o mais como Uiseu. |L95 
§ E quallquer pessoa que no dito |L96 lugar uemder sua propiedade |L97 gramde 
ou pequena, uemde lla a |L98 tall pessoa que pague a nos |L99 § foros & nam seia 
das defessas |L100 em dereito & pagara ao senhorio |L101 somente hum arratell 
de çera. § E a |L102 molher proue ou homem que nam |L103 pagara a nos ne[n]- 
hum dos ditos foros |L104 pagara somente hũa galinha & |L105 quem os pagar 
poucos ou muytos |L106 nam a pagara nem outro foro al- |L107 gum. § E seram 
deligemtes & auy- |L108 sados os mordomos ou rremdei- |L109 ros que rreçebam o 
pam sobredit |L110 desde Santa Maria de setembro a- |L111 tee Natall porque nam 
o rreçebem- |L112 do ficara em liberdade do laurador |L113 dhy em diamte pagallo 
no mesmo |L114 pam se quiser ou amte a denheiro |L115 segumdo comummente 
uallia ao |L116 tempo que rrequerio com o paga- |L117 mento do dito pam & nam 
lho qui- |L118 seram rreçeber & cetera. § E a portagem |L119 e a pena do forall he 
tall como La- |L120 mego & cetera. Dada na nossa muy no- |L121 bre & sempre 
leal cidade de Lixboa, |L122 aos 29 dias do mes de abril, 82 |L123 era do naçimento 
de Nosso Senhor |L124 Ihesu Chrispto, de mill quinhentos & |L125 quatorze anos. 
E sobscprito pello |L126 dito Fernam de Pina, em 5 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelhoo de Rryo d’ Asnos 
|L2 do moesteiro de Loruaao

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Pagamse no dito lugar, |L5 termo de Uiseu, ao moesteiro |L6 de Loruaão 
de propieda- |L7 des que o dito moesteiro |L8 tem nesta terra certos foros se- |L9 
gumdo, antigamente, foram rre- |L10 partidos pelos herdeiros & sobçe-
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|L11 sores das ditas terras por homde a- |L12 guora as pagam como a todos he |L13 
manifesto & sem duuida. E, portanto |L14 se nom poõem nem decraram aquy, |L15 
espacificamente, o que cada hum paga |L16 por seer assy a todos pubricamente 

82 - A data foi acrescentada por outra mão a mesma que anotou a repetição do foral, bem como o número de 
folhas.
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|L17 notorio. E assy mandamos que ao |L18 diamte se faça sem outra mudança. |L19 
§ E tem mais dous casaaes propi- |L20 os no dito comçelho, conuem a saber: hum 
em Cedo- |L21 feita e outro em Carualhaaes os quaees |L22 por assy serem proprios 
empraza- |L23 ra & aforara a prazer das partes |L24 como poder. § E pagase mais 
no |L25 dito comçelho aa nossa coroa de co- |L26 lheita em cada hum anno pollas 
cem |L27 liuras do tombo tres mill & seisçem- |L28 tos rreaaes com as liuras pagos 
|L29 per dia de mayo os quaaes ha de a- |L30 rrecadar o iuiz do çiuel da abadessa. 
|L31 E, se os nam pagar aaquelle dia dara |L32 de comer aa sua propria custa aa |L33 
pessoa que os uier por nos arrecadar |L34 a quall dinheiro se pagam per alguns 
|L35 moradores particulares do dito |L36 comçelho per camas de herdeiros |L37 
antigos segumdo estam rrepartidos |L38 a quall paga aiudam alguns luga- |L39 res 
de fora do comçelho comarcaãos. |L40 E, se lhe nam uaão pagar o dia que |L41 ia 
estaa hordenado os moradores |L42 do dito comçelho os uaão penho- |L43 rar pollo 
principall. E, por outro, |L44 tamto pera sua custa de os la hyrem |L45 penhorar. 
§ E o iuiz do dito couto |L46 d’ abadesa nam pagara ho anno de |L47 seu iulgado 
ne[n]hum dereito ao moesteiro |L48 assy do dizimo como dos outros |L49 foros a 
que for obrigado segumdo |L50 sempre foy de costume. E pagara |L51 porem, ao 
moesteiro o dito anno çim- |L52 quo almudes de uinho & dous al- |L53 queires de 
trigo pella medida ue- |L54 lha. § E mais pagase aa custa do
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|L55 comçelho hũa marraã & hum par |L56 de capoões ao moesteiro leuado 
|L57 pellos iuiz quamdo uem polla car- |L58 ta de comfirmaçam. § E ficara |L59 
rresguardado ao moesteiro o direito |L60 que poder teer em algũas terra |L61 de que 
se pagauam dous dizimos, |L62 posto que se agora nam paguem. |L63 § O tabaliam 
nam paga hy |L64 pemsam porque sam de Uiseu & |L65 seruem hy. § Nam ha 
hy porta- |L66 gem agora nem se leuara em |L67 ne[n]hum tempo. § Nem ha hy 
mon- |L68 tados nem maninhos porque tu- |L69 do he a ordenamça do dito comçe- 
|L70 lho & couto. § O gado do uemto |L71 sera do moesteiro segumdo nossa |L72 
hordenaçam com decraraçam & cetera. |L73 E o mais como Uiseu.

P04 |L74 § Pena d’ arma

P05 |L75 A pena d’ arma sera do iuiz |L76 do cume do couto quamdo a |L77 tomar nos 
arroydos ou |L78 do meirinho do comçelho ou correi- |L79 çam quem primeiro citar 
a tres |L80 dias despois do maleficio & dou- |L81 tra maneira nam com decraraçam. 
|L82 & cetera. E o mais deste capitollo. E a |L83 pena do forall he tal como Uiseu. 
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|L84 Dada na nossa muy nobre & sem- |L85 pre leall cidade de Lixboa, aos VIII |L86 
dias do mes de mayo, era do |L87 naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L88 Chrispto 
de mill quinhentos & quatorze |L89 annos e sobscprito pello dito |L90 Fernam de 
Pina, em quatro folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelhoo de Tauoa

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Pagarseam na dita terra |L4 & comçelho os dereitos |L5 segumdo 
amtigamente |L6 ao casaaes & terras della paga- |L7 ram assy os que teuerem 
scpritu- |L8 ras que pagaram per ellas mes- |L9 mas como as outras pessoas

[F. 106v A]

|L10 per costume ussado de sempre com |L11 decraraçam que os casaaes her- |L12 
dades & terras demtro do dito |L13 comçelho que forem auidos & |L14 iulgados 
por patrimoniaaes |L15 esses ussaram de seu dereito se- |L16 gumdo as leix & 
ordenaçoões |L17 de nossos rregnos. E a estes que |L18 ficarem em solido da coroa 
rreall |L19 & que deuem d’ amdar com a dita |L20 terra como dereitos reaaes |L21 
nam se leuraram os alqueires de |L22 trigo que se nellas leuam dos |L23 foros 
delles senam pella me- |L24 dida uelha segumdo antigamente |L25 sempre pagaram 
posto que ora |L26 o senhorio os mudasse a medida |L27 noua que nam auemos 
por bem |L28 que se mais faça. E os outros |L29 dereitos assy d’ oytaua & rreçam 
|L30 & capoões & carneiros & gora- |L31 ziis pagaram como sempre pa- |L32 garam 
sem outra mudamça. E os |L33 alqueires d’ eiradega pagaram, |L34 isso mesmo, & 
outros foros se os |L35 hy ha com a dita decraraçam |L36 da medida uelha como 
dito he. |L37 § O gado do uemto sera do se- |L38 nhorio segumdo nossa hordena- 
|L39 çam com decraraçam & cetera. E o |L40 mais como Uiseu. § O taba- |L41 
liam nom paga hy pemsam. |L42 § Os montados nam se le- |L43 uara hy dereito 
porquamto |L44 estam em uizinhamça huns com- |L45 çelhos com os outros. § E 
os |L46 maninhos seram dados pollo |L47 senhorio em camara ouuidos |L48 primeiro 
os uizinhos os quaaes |L49 dara segumdo o foro da terra |L50 em que se derem sem 
outro ma- |L51 is creçimento. |L52 A pena d’ arma sera do mey- |L53 rinho de terra 
ou do mor-
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|L54 domo do senhorio quem primeiro lam- |L55 çar maão da quall leuaram 
duzentos |L56 reaaes & as armas com decraraçam |L57 & cetera. E o mais como 
Uiseu. § E a por- |L58 tagem e a pena do forall, como La- |L59 mego & cetera. 
Dada na nossa muy nobre |L60 & sempre leal cidade de Lixboa, aos |L61 XXVII 
dias, do mes de abrill, era |L62 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L63 Chrispto 
de mill quinhentos & quatorze |L64 annos e sobscprito pello dito Fer- |L65 nam de 
Pina, em XI folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Penalua dado 
|L2 per el-rey Dom Sancho & pello comde de |L3 Bolonha, seu irmaão, & per 
el-rey Dom Dinis�

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera seu filho.

P03 |L5 Mostrase pollos ditos |L6 foraaes a dita terra |L7 ser, primeiramente, afo- |L8 
rada pollo dito rey Dom |L9 Samcho por çemto & oytenta mara- |L10 uidis d’ ouro, 
conuem a saber: os çemto pelos direitos |L11 rreaaes da terra e os oytemta polla 
|L12 colheita da mesma terra o quall a- |L13 foramento despoys foy comfirma- |L14 
do pello dito rey Dom Afomsso, |L15 comde de Bolonha, seu irmaão, de- |L16 
craramdo que se pagasse por cada |L17 hum dos ditos marauidis duas li- |L18 uras 
& mea daquela moeda amti- |L19 ga pollo quall despois el-rey Dom |L20 Deniis, 
seu filho, mudou a rrequiri- |L21 mento do dito comçelho o dito fo- |L22 ro dos 
marauidis ao dito rrespei- |L23 to das ditas liuras, conuem a saber: a duas ly- |L24 
uras & mea o marauydi, leuamdo |L25 a liura em uimte soldos. E o mara- |L26 uidi 
per este rrespeito em çimquoenta |L27 soldos que fazem desta nossa moe- |L28 da 
ora corremte de seis ceptis o rreal |L29 nouemta rreaaes. E montase per |L30 este 
rrespeito nas ditas quatroçem- |L31 tas & çimquoenta liuras de uinte |L32 soldos 
liura e a trimta seis rreaaes

[F. 107r A]

|L33 por hũa com o creçymento dellas |L34 dezaseis mill & duzentos rreaaes, |L35 
conuem a saber: os noue mill reaaes pollas |L36 remdas da terra em duzentas |L37 
& çimquoenta liuras. E os sete |L38 mill duzemtos rreaaes pollas |L39 duzemtas 
liuras da colheita a |L40 quall paga desta colheita se paga |L41 iumtamente per 
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Sam Ioham Bap- |L42 tista per todallas pessoas & beens |L43 segumdo se sempre 
pagaram sem |L44 outra emnouaçam a quall co- |L45 lheita se tira sempre pollos 
noua- |L46 mente casados & homens nouos |L47 da terra os quaaes emtregam |L48 
o denheiro ao iuiz pera ho emtre- |L49 gar ao mordomo ou rremdeiro. |L50 § E a 
outra paga dos noue mill |L51 rreaaes se fazem tres pagas, conuem a saber: |L52 
pollos santos & per Santa Maria |L53 de março & per Sam Ioham Bap- |L54 tista 
da quall paga sam escussos |L55 os lugares de Losimde & Sancta |L56 Ouaya & 
Sam Gimill & Gomdomar |L57 & çesuras & peias por sere |L58 terras da ordem. 
E, porem, se hy |L59 teuerem ou ouuerem terras di- |L60 zimeiras pagaram dellas 
segundo |L61 a rrepartiçam que lhe couber a quall |L62 rrepartiçam mandamos que 
se |L63 faça agora logo nouamente per |L64 todallas terras obrigadas & |L65 foreiras 
aa dita paga de que se |L66 fara hum liuro pera se poder sem- |L67 pre saber o 
que cada propyedade |L68 ha de pagar pera nam auer du- |L69 uida na dita paga 
ao diamte |L70 pera a quall rrepartiçam todo |L71 o comçelho sera chamado & per 
|L72 todos iumtamente seram imlei- |L73 tos os rrepartidores da dita |L74 fimta & 
soma a quall rreparti- |L75 çam se fara de çimquo em cimquo |L76 annos. E tirase 
este denheiro
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|L77 per giro de cada lugar pera a |L78 quall cousa todos seruem sem |L79 seer 
ne[n]hum escusso & emtregase o |L80 denheiro ao precurador pera o |L81 dar ao 
senhorio aos ditos tempos |L82 deste forall. § Os montados

P04 |L83 § Montados

|L84 sam do comçelho & leuara as |L85 coymas aos com que nam te- |L86 uer 
uizinhamça & irmyndade |L87 segumdo as posturas de huns com |L88 os outros. § 
E os maninhos,

P05 |L89 § Maninhos

|L90 ysso mesmo, per uirtude do dito |L91 contrauto sam do dito comçelho |L92 d’ 
Allões ha a quem quiser. E, po- |L93 rem, nam lhe poerem outro ne- |L94 [n]hum 
foro senam com o foro ieral |L95 da terra. § O gado do uemto

P06 |L96 § Gado do uemto
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|L97 he, ysso mesmo, do comçelho com |L98 decraraçam & cetera, e o mais como 
|L99 Uiseu. § Nam se paga nem |L100 pagara portagem na dita terra em |L101 ne[n]- 
hum tempo assy porque nam |L102 se mostra foral per que fosse im- |L103 posta 
como porque nam ha me- |L104 moria que se nunca no dito lugar |L105 leuase. § 
Pagam mais de |L106 pemsam em cada hum anno iunta-

P07 |L107 § Pensam

|L108 mente os seis tabaliaaes da |L109 dita terra quinhentos & quorent |L110 reaaes, 
conuem a saber: quatro iudiçiaaes oy- |L111 temta & çimquo rreaaes cada hum |L112 
por anno. E os dous que sam das |L113 notas çem rreaaes cada hum por |L114 anno 
os quaaes o comçelho nam |L115 rrecadara pera sy posto que toda- |L116 llas outras 
rremdas lhe fossem |L117 comçedidas pollos ditos contrau- |L118 tos & aforamentos 
porquamto |L119 o dito comçelho nom esteue nem |L120 estaa em posse de os per 
sy auer. |L121 E, por comseguinte seram nosos |L122 & de nossos rregnos aallem 
dos |L123 ditos dezasseis mill & duzentos |L124 reaaes atras contheudos
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P08 |L125 Pena d’ arma

P09 |L126 A pena d’ arma sera do meiri- |L127 nho do comçelho ou do ou- |L128 
uidor ou corregedor quem |L129 primeiro lamçar maão da quall |L130 se leuaram 
duzemtos reaaes |L131 & as armas com tal decraraçam |L132 & cetera. E o mais 
deste capitollo e a pena do |L133 forall he tal como Uiseu & cetera. Dada |L134 na 
nossa muy nobre & sempre leal |L135 çidade de Lixboa, aos dez dias |L136 do mes 
de feueueiro, era do naçimento |L137 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L138 de mill 
quinhentos & quatorze annos |L139 e sobscprito pello dito Fernam |L140 de Pina, 
em quatro folhas & meya.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho do Barreiro |L2 per 
imquiriçoões do Tombo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Mostrase pelas ditas |L5 imquiriçoões & assy |L6 per semtenças da nosa 
|L7 rrelaçam que na dita terra ha |L8 desuairados dereitos assy de iuga- |L9 da & 
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oytauos como doutras |L10 cousas os quaaes abaixo hiram, |L11 particularmente, 
decrarados, conuem a saber: pa- |L12 gase em Siluares primeiramente, |L13 de 
trigo doze alqueires & de pam |L14 meado, conuem a saber: çemteo & milho 
quorenta |L15 & oyto alqueires. § Item Uilla |L16 Noua seis de trigo & quoremta 
|L17 & dous de meado. § Item Pedro |L18 Bornes doze de trigo & quorenta & |L19 
VIII de pam meado. § Item as quyn- |L20 taas dezasseis de trigo & trimta |L21 & 
seis de meado. § Item Sam Salua- |L22 dor trimta & seis de trigo & çemteo |L23 & 
trimta seis de meado. § Item |L24 Uilla de Moynhos doze de trigo & |L25 o casall 
de Pero Diaz quatro de trigo |L26 & de quatro hum do que se laura. |L27 § Item o 
casal de Sam Çibraã seis |L28 de trigo & o mais de quimto. § Item
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|L29 os moynhos de Gualdim Paaez qua- |L30 tro de trigo quatro de çemteo quatro 
|L31 de milho. § Item o moynho de Ioham |L32 d’ Almeida dous de trigo. § Item 
as |L33 Lagias doze alqueires de meado. |L34 § Item o Purinheiro uimte & oyto 
|L35 alqueires de meado. § Item o Lou- |L36 reiro seis alqueires de meado. § Item 
|L37 Paços doze alqueires de meado. |L38 § Item Parada de Gomta çemto & |L39 
nouenta & dous alqueires meado. |L40 § Item Uilla Coua çemto & quorenta |L41 
& dous alqueires de meado. § Item |L42 Dade Meor coremta & oyto de meado. 
|L43 § Item Portella çemto & çimquoenta |L44 de meado. § Item o Felgar dezaseis 
|L44 meado. § Item Sam Colmade duzem- |L45 tos & dezaseis alqueires de meado. 
|L46 § Item Mazgalos çemto & oyto |L47 alqueires de meado & de trigo oyto |L48 
alqueires. § Item o casal do Rrybei- |L49 ro çemto & uimte alqueires de mea- 
|L50 do. § Item o Carregal trimta & seis |L51 alqueires de meado. § Item Fomte 
|L52 Arcada trimta & dous alqueires |L53 de meado. § Item Chaãos nouenta |L54 
& seis meados. § Item paga ma- |L55 is o prado de Rio Boom. çemto & |L56 
çimquoenta rreaaes. E o Chaão |L57 da Nogueira tres quartas de pam |L58 meado 
& hũa de trigo aa paga de |L59 Uilla Noua. § O casal de Parada |L60 de Gomta 
paga de quimto do que |L61 ha dous capoões. § O casall |L62 das Moutas de meado 
quorenta |L63 & çimquo alqueires. O Porto do |L64 Carro de meado trimta & seis. 
|L65 § As Pousadas uimte & quatro de |L66 meado § As Paradinhas de mea- |L67 do 
uimte & quatro alqueires. |L68 Uilla Chaã & Rrebordinho de mea- |L69 do doze 
alqueires. |L70 § Os moinhos |L71 de Parada de Gomta de meado |L72 seis alqueires 
& dous capoões.
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|L73 § E pagamse mais na dita terra ou- |L74 tros dereitos, conuem a saber: as 
Lageas hum capam, |L75 Paço outro capam, os moynhos |L76 d’ augoa d’ Alte 
quatro capoões, o ca- |L77 sal de Mazgallos paga o quimto do |L78 pam & dous 
capoões, o casall de |L79 Pero Diaz dous capoões & hũa ma- |L80 rraã. Sam 
Saluador dous casaaes |L81 & de hum paga de quimto e outro |L82 uimte alqueires 
de çemteo sabido |L83 & cada hum deles dous capoões & |L84 hũa marraã dos 
moynhos de Pe- |L85 ro Coelho çemto & çimquoenta rreaes |L86 & dous capoões. 
O moynho d’ Alua- |L87 ro de Crasto dous capoões, o casall |L88 de Sam Payo 
de pam meado uimte |L89 alqueires & de uinho çimquo almu- |L90 des & seis 
capoões. § E o casal |L91 de Nouaaes paga de quatro & hũa |L92 marraã & dous 
capoões. § E d’ aze- |L93 nha d’ augoa d’ Alte hũa marraã. |L94 A quimtaa de Sam 
Çibram paga de |L95 quimto.

P04 |L96 § Iugada

P05 |L97 E foy imposto pello dito foral |L98 que se pagase iugada nam |L99 por iugo 
de boys segumdo em ou- |L100 tros lugares se mandou pagar so- |L101 mente foy a 
terra aforaça por çer- |L102 tas iugadas nos tombos amtigos |L103 decraradas a quall 
auya de seer & |L104 foy rrepartida per todollos herdeiros |L105 das ditas terras 
iugadeiras segundo |L106 sempre andou & amda. E per elles |L107 se ham de pagar 
os moyos das di- |L108 tas iugadas sem se mais iugadas |L109 poderem acreçemtar 
que as que, |L110 antigamente, sempre na dita terra |L111 se pagaram posto que 
mais laura- |L112 dores ora nella laurem. § E o moyo |L113 na dita iugada sera de 
uimte alqueires |L114 de pam meado desta medida corremte, |L115 conuem a saber: 
çemteo & milho porquamto assy |L116 foy iulgado em nossa rrelaçam fei- |L117 tos 
pera ysso primeiro todollos

[F. 108r B]

|L118 issames ao tal caso neçesarios. E pa- |L119 gase sobre cada alqueire da dita 
iuga- |L120 da hum rreall de seis ceptis o reall. |L121 E pollo pam que na dita terra 
se pa- |L122 ga per este forall per alqueires se |L123 pagaram por tres alqueires 
do dito |L124 forall, hum alqueire desta medida |L125 corremte. § E pagam mais 
na |L126 dita terra çertas eiradegas de uinho, |L127 conuem a saber: em Muzelos, 
dezoito almudes, |L128 Sam Colmade trimta & noue, da |L129 de Mayor treze, 
Uilla Noua tres, |L130 Uillas Couas treze, Uilla de Moy- |L131 nhos doze. § As 
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quimtaãs. E Pero |L132 Bornes doze. § E Paradinha doze |L133 almudes os quaaes 
almudes |L134 se pagam pella medida antiga |L135 que fazem çimquo almudes 
della |L136 quatro desta medida corremte. E o |L137 uinho das ditas eiradegas 
se pa- |L138 ga pollos herdeiros de todollos |L139 ditos lugares atras contheudos 
|L140 segumdo antigamente estaa rrepa- |L141 tido segumdo a quall rrepartiçam 
|L142 se fara & pagara ao diamte sem ou- |L143 tra mudança. § E pagase mais 
|L144 d’ eiradega çertas feueras de linho per |L145 estes lugares, conuem a saber: 
Mazgallos dous, |L146 Sam Colmade tres, Portella dous, |L147 Da de Meor hum, 
§ Uilla Noua hum, |L148 Uillas Couas hum, Parada de Gom- |L149 ter hum, § 
Siluares hum, § Chaãos hum, |L150 as quintaãs hum, Sam Saluador |L151 dous, 
§ Uillar de Moynhos hum as |L152 quaaes eiradegas se pagam pollos |L153 
moradores & herdeiros de cada hum |L154 destes lugares homde quer que ui- 
|L155 uerem. E ha de seer de tres feueras |L156 meaãs gramdes & pequenas. E o 
|L157 senhorio sera obrigado de teer no |L158 lugar pesoa pera a dita iustifica- |L159 
çam atee Santiago. E se o nom |L160 teuer ou mandar atee dia de Sam- |L161 tiago 
de cada hum anno partiram

[F. 108v A]

|L162 o dito linho com o iurado da terra |L163 & leixarlheam o linho homde ho 
|L164 partirem sem serem a mais obri- |L165 gados nem emcorrerem por ysso |L166 
em algũa pena. E assy este linho |L167 d’ eiradega como o sexto que delle |L168 
pagam todollos moradores da |L169 dita terra que o colherem, tirando |L170 os que 
laurarem nas terras da |L171 igreia, conuem a saber: de Santa Cruz & cabido de 
|L172 Uiseu o partiram & leixaram no |L173 temdal se o nam forem partir ao |L174 
dito tempo como dito he. § E os |L175 foros sobreditos do pam, uinho, |L176 linho 
que os pagam de os leuarem |L177 a Santar, posto que seia doutra iur- |L178 diçam 
por que pello antigo costu- |L179 me que disso esteueram assy foy |L180 iulgado na 
nossa rrellaçam que |L181 se fezesse os quaaes foros leua- |L182 ram desde Santa 
Maria d’ Agosto |L183 atee Natall. E nam os leuamdo |L184 atee o dito tempo, o 
senhorio os |L185 pedera mandar penhorar. E os |L186 penhores nam seram tirados 
|L187 fora do dito comçelho nem me- |L188 nos se alguns forem por ysso |L189 
pressos, mas hy seram ouuidos |L190 & eixecutados per dereito sem |L191 serem 
leuados fora do dito com- |L192 çelho os ditos homens nem os |L193 penhores. § 
E o senhorio sera obri- |L194 gado de os rreçeber damdo lhos |L195 no dito tempo. 
E nam os querem- |L196 do rreçeber ao dito tempo, nam |L197 seram obrigados de 
pagarem |L198 os ditos foros senam a como |L199 ualliam ao tempo que lhos le- |L200 
uauam ou no dito pam, uinho |L201 & linho quall mais quiserem |L202 os foreiros. 
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§ E o uinho. Porem, |L203 decraramos que o senhorio nam |L204 sera obrigado de 
o rreçeber amte

[F. 108v B]

|L205 de dia se Sam Martinho de cada hum |L206 anno se nam quiser. § E decraramos 
|L207 mais & mandamos que das terras |L208 de que o dito comçelho paga iugada 
|L209 de pam se nas taaes terras sam fei- |L210 tas uinhas ou ao diamte se feze- |L211 
rem nam seram obrigados os ditos |L212 moradores de pagarem iugada de |L213 
uinho das taaes uinhas somente |L214 pagaram a iugada de pam a que |L215 sam 
obrigados. § E decraramos |L216 que na dita terra, nam daram ao |L217 senhorio 
della apousentamento, |L218 saluo quimze dias em cada hum |L219 anno. E assy 
defemdemos ao se- |L220 nhorio do dito lugar que nom to- |L221 me palha nem 
lenha, galinhas, |L222 bestas nem carnes nem ne[n]hũas |L223 cousas aos moradores 
da terra |L224 nem seruiços das pessoas. E quam- |L225 do cada hũa das ditas 
cousas |L226 ouuer mester rrequeira os iuizes |L227 & offiçiaaes a que pertemçer os 
|L228 quaaes lhas daram pera suas |L229 necesidades quamdo esteuer na |L230 terra, 
damdo logo o denheiro dellas. |L231 § Nom ha montados no dito |L232 comçelho 
porque estam em uizi- |L233 nhamça com seus comarcaãos |L234 & ussaram huns 
com os outros |L235 per suas posturas do comçelho. |L236 § E maninhos nam ha 
hy mais |L237 que as terras que sam aforadas |L238 nos dereitos atras decraradas 
|L239 sem o senhorio mais poder dar |L240 ne[n]huns em nesta nem poer outros 
foros. |L241 § O gado do uemto sera do senho- |L242 rio dos outros dereitos com 
decraraçam & cetera. |L243 E o mais como Uiseu. § O taba- |L244 liam nam paga 
hy pemsam por- |L245 que sam de Uiseu. |L246 § Da pena d’ arma se leuara du- |L247 
zemtos rreaaes & as armas |L248 a quall sera dos iuizes se a tomarem

[F. 109r A]

|L249 no arroydo ou dos meirinhos da terra |L250 ou do senhorio quem primeiro 
citar. |L251 E huns nem outros as nam deman- |L252 daram nem leuaram, semdo 
pasados |L253 tres dias despois dos arroydos |L254 ou malefiçios feitos com decrara- 
|L255 çam & cetera. E o mais deste capitollo e a pe- |L256 na do foral he tal como 
Uiseu. Dada |L257 na nossa muy nobre & sempre leal |L258 çidade de Lixboa, aos 
sete dias do |L259 mes de mayo, era do naçimento de |L260 Nosso Senhor Ihesu 
Chrispto, de mill quy- |L261 nhentos & quatorze annos e sob- |L262 scprito pello 
dito Fernam de Pina, |L263 em oyto folhas com esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall da- |L2 do ao conçelho d’ Aguieira da 
comenda do |L3 Pinheiro da ordem de Chrispto dado per Dom Gill Migueiz

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L5 Pollo dito contrauto se |L6 mostra este lugar que |L7 entam chamauam 
Uil- |L8 la Noua no termo das |L9 Moreiras de Senhorim chamase a- |L10 gora 
agueira & ser anexa aa dita |L11 comenda de Chrispto. E pollo dito con- |L12 
trauto d’ aforamento se mostra ser |L13 a dita terra dada aforo d’ oytauo |L14 do 
pam & uinho somente |L15 & nam de ne[n]hũas outras cousas. |L16 E nos assy o 
aprouamos per este |L17 nosso foral e mandamos que o |L18 dito oytouo se leue 
somente do |L19 dito pam, uinho & linho & nam |L20 se leue d’ azeite nem de 
legumes |L21 nem de ne[n]hũa outra nouidade que |L22 se colha nem aia na dita 
terra. |L23 § E de milho hum alqueire & meyo |L24 pella dita medida d’ eiradega. 
|L25 § E uinho tres alqueires d’ eiradega |L26 pella uelha rreduzida a esta noua |L27 
como mandamos pagar o pam, |L28 leuamdo a dita medida dos tres |L29 alqueires 
de uinho em menos hũa |L30 quarta que a medida corremte, conuem a saber:

[F. 109r B]

|L31 quatro da uelha coimbraã fazem |L32 tres desta corremte. § E paga- |L33 ram, 
ysso mesmo, por eiradega quem |L34 colher linho hum molho de tres |L35 feueras 
tomadas do linho mayor |L36 & mais pequeno & atados todos |L37 tres & emchellas 
do linho meão |L38 da maneira que cheg[u]em as ca- |L39 beças de hum aas pomtas 
do outro |L40 posto que em outra maneira em |L41 algum tempo se pagase. § E 
cada |L42 hũa das ditas eiradegas se pa- |L43 gara quamdo cada hũa das |L44 ditas 
cousas se laurarem & co- |L45 lherem & doutra meneira nam. |L46 § E pagara mais 
cada hum laura- |L47 dor que colher pam pollas tres |L48 fogaças do forall dous 
alqueires |L49 & meyo desta medida ora corrente |L50 de çenteo, leuamdo os dez 
de Folgo- |L51 sinho per que se pagaua em quar- |L52 ta d’ alqueire desta corremte. 
|L53 § E de trigo da fogaça pollo dito |L54 rrespeito hum alqueire & quarta. |L55 
§ E pagara mais cada morador |L56 do dito lugar posto que nam |L57 laure hum 
capam & dez ouos por |L58 dias de Natall & meo alqueire |L59 de trigo de foro. § 
E quem ma- |L60 tar porco ou porca pagara co- |L61 razil acostumado segumdo ho 
|L62 costume ierall da terra. E quem |L63 ho nam matar pagara dous |L64 coelhos 
ou oyto çeptis por eles |L65 quaaes mais o pagador quiser. |L66 Pagaram mais as 
moendas |L67 ho oytauo do que ganham se pri- |L68 meiro com os mordomos se 
nom |L69 fezer auemça. § E mandamos |L70 que se nom estime as terras |L71 aos 
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lauradores pera dellas |L72 auerem de pagar oytauo nem |L73 outro dereito saluo 
daquelas |L74 que os lauradores leixarem

[F. 109v A]

|L75 nas folhas em que lauram me- |L76 tidas amtre as outras semeadas |L77 & 
que seiam taaes que bem po- |L78 diam dar pam por aquella uez |L79 as que assy 
leixaram com as |L80 outras suas comarcaãs que |L81 aquelle anno esteuerem 
semea- |L82 das & doutra maneira nam |L83 posto que em outra maneira se |L84 
ora fezesse o que nam auemos |L85 por bem que se mais faça nem |L86 menos 
seiam constrangidos |L87 que gastem ho esterco que na |L88 dita terra fazem nas 
propie- |L89 dades da dita terra, mas leixem- |L90 lho leuar fora & fazer delle o 
que |L91 quiserem sem ne[n]hum mais cons- |L92 tarngimento nem obrigaçao |L93 
sem embargo da uisitaçam. |L94 § Dos montados nam se leua ne- |L95 hum dereito 
porque estam em |L96 uizinhamça com os comarcãos |L97 & ussam delles per 
suas postu- |L98 ras do comçelho. § E os mani- |L99 nhos, ysso mesmo, sam do 
comçe- |L100 lho com o foro da terra sem se |L101 mais poder acreçentar. § O |L102 
tabaliam nam paga hy pensam |L103 porque he o de Canas. § O ga- |L104 do do 
uemto sera do comenda- |L105 dor feitas primeiro as deligen- |L106 çias de nossa[s] 
hordenaçoões |L107 com decraraçam & cetera, e o mais co- |L108 mo Uiseu. § 
E a pena d’ arma |L109 sera somente dos iuizes quando |L110 as tomarem nos 
arroydos |L111 & doutra maneira nam ou do |L112 meirinho se a demandar amte 
|L113 que seiam pasados tres dias |L114 despois do malefiçio com de- |L115 craraçam 
& cetera, e o mais como |L116 Uiseu. § A portagem nam se |L117 leuara mais em 
ne[n]hum tempo

[F. 109v B]

|L118 no dito lugar uisto como nam foy |L119 imposta per foral nem ha memo- |L120 
ria que se leuase posto que ora per |L121 nossos uisitadores fosse manda- |L122 do 
que se leuase sem embargo da |L123 quall uisitaçam nos mandamos |L124 como 
perpetuu gouernador do |L125 dito mestrado que os dereitos |L126 no dito lugar se 
leuem como a- |L127 tras neste foral fica decrarado |L128 & doutra maneira nam. 
§ E a pena |L129 do forall he tal como Uiseu & cetera. Da- |L130 da na nossa muy 
nobre & sempre |L131 leall cidade de Lixboa, aos seis dias |L132 do mes de mayo, 
era do naçimento |L133 de nosso Senhor Ihesu chrispto, de mill & |L134 quinhentos 
& quatorze annos. |L135 E sobscprito pello dito Fernam |L136 de Pina, em V folhas 
com esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Zurara da- |L2 do 
per el-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollo dito foral |L5 serem dados & aforados |L6 todollos dereitos 
rreaaes |L7 delle aos moradores |L8 do dito comçelho presemtes & |L9 uimdoiros 
per moeda antiga em |L10 que se montam desta moeda nossa |L11 corremte trimta 
& dous mill & |L12 quatroçemtos reaaes pagos em |L13 tres pagas, conuem a saber: 
Natall, Pascoa & |L14 Sam Ioham a quall paga he, amti- |L15 gamente, repartida 
per lugares |L16 particulares do dito comçelho os |L17 quaaes lugares em que 
antigamente |L18 sam taixados per todallas pessoas |L19 do dito lugar segumdo ao 
tempo |L20 da dita rrepartiçam lhe acharem |L21 beens de rraiz no dito lugar na |L22 
quall paga emtraram os bens |L23 dalgũas pessoas que morarem

[F. 110r A]

|L24 fora & os hy teuerem da qual paga |L25 nam seram escusos ne[n]hũas pesso- 
|L26 as por isemtas & priuilligiadas |L27 que seiam aimda que clerigos ou |L28 
pessoas d’ ordem seiam. § E em |L29 cada hum destes lugares se poera |L30 cad’ 
ano recadador a giro correm- |L31 do per todos que arrecadara o dito |L32 dereito 
segumdo lhe assy for da- |L33 do pella dita taxaçam pera o em- |L34 tregar ao 
precurador principal |L35 da cabeça do comçelho pera o em- |L36 tregar aos ditos 
tempos ao |L37 senhorio o quall procurador nam |L38 ho emtregamdo ao dito tempo 
|L39 pagara por cada dia que mais |L40 pasar uimte reaaes aa sua |L41 custa & nam 
do comçelho aa pe- |L42 ssoa que hy, pessoalmente, de fo- |L43 ra do comçelho os 
uyer reque- |L44 rir & doutra maneira nam. |L45 § E pagara mais o dito comçelho 
|L46 em cada hum anno por todo mes |L47 de mayo dous mill & oytoçemtos |L48 & 
oytemta reaaes que se paga |L49 iumtamente da colheita que o dito |L50 comçelho 
era obrigado a pagar |L51 pera a quall se fara a mesma rre- |L52 tiçam que se faz do 
outro de- |L53 nheiro & se fara a paga na mesma |L54 maneira. § E o dito comçelho 
|L55 & os moradores delle assy pre- |L56 semtes como uimdoyros pagam- |L57 do 
o dito fora aueram pera ssy |L58 pera sempre todollos dereitos |L59 que a nos & a 
coroa de nossos rreg- |L60 nos podiam pertemçer & de que |L61 estam em posse, 
conuem a saber: leuaram a dizi- |L62 ma da eixecuçam das sentenças |L63 & de 
tamta parte & cetera. E o mais co- |L64 mo Uiseu. § E asy aueram pe- |L65 ra sy 
o gado do uemto com decrara- |L66 çam & cetera. E o mais como Uiseu. |L67 § E 
assy sera do dito comçelho
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[F. 110r B]

|L68 a pena d’ arma, conuem a saber: duzemtos reaaes |L69 & as armas perdidas. 
E, se os iui- |L70 zes a tomarem no arroydo sera |L71 sua delles em solido & 
pasado ho |L72 arroydo sera do comçelho o qual |L73 somente a podera demandar 
a |L74 tres dias despois do malefiçio |L75 & nam em outro tempo nem, per |L76 
comseguimte, a demandaram |L77 as outras iustiças a quall pe- |L78 na se leuara 
com estas decrara- |L79 çoões & cetera. § E o mais como Uiseu. |L80 § E pagara 
cada hum do çimquo |L81 tabaliaães que hy ha em cada |L82 hum anno ao comçelho 
setemta |L83 & dous reaaes. Nom ha hy |L84 montados porque estam em ui- |L85 
zinhança com seus comarcãos |L86 & ussam huns com os outros per |L87 suas 
posturas do comçelho. |L88 § E os maninhos sam do comçe- |L89 lho dados como 
lhes aprouuer |L90 comtamto que seiam dados em ca- |L91 mara & per prazer & 
comsenti- |L92 mento do comçelho & doutra ma- |L93 neira nam. § E per bem 
do dito |L94 aforamento a dito comçelho fara |L95 no ryo de Mondego & no ryo 
|L96 Daão todollos emgenhos & mo- |L97 endas d’ augoa que queserem & |L98 
poderem sem pagarem ne[n]hum fo- |L99 ro nem tributo rreal por rrespei- |L100 to 
dos rryos comtanto que seia |L101 demtro dos limites & comfron- |L102 taçoões de 
seu foral. § E posto |L103 que a portaiem lhe fosse comçe- |L104 dido per bem do 
dito comtrauto |L105 & o comçelho a podera leuar se |L106 quisera, porem o dito 
comçelho |L107 a nom quis leuar nem leuou |L108 per tamto tempo que perdeo 
della. |L109 E, portamto a nam leuaram ma- |L110 is em ne[n]hum tempo & cetera. 
§ E a pena |L111 do forall he tal como Lamego & cetera.

[F. 110v A]

|L112 Dada na nossa muy nobre & sempre |L113 leal cidade de Lixboa, aos XXVI 
dias |L114 do mes de março, era do naçimento |L115 de nosso Senhor Ihesu 
Chrispto, de mill & |L116 quynhentos & quatorze annos. E sob- |L117 scprito pello 
dito Fernam de Pina, |L118 em quatro folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado a Canas de Senhorym do ca- 
|L2 bido de Uiseu por composiçam amtre o cabido |L3 & o 
conçelho

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.
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P03 |L5 Posto que pella dita com- |L6 posiçam fossem muytas |L7 clausullas de 
foros & |L8 dereitos scpritos nam |L9 foram, porem em posse sem comtra- |L10 
diçam saluo das que neste foral |L11 adiamte decrararemos as quaes |L12 somente 
auemos por bem que se |L13 pagem ao diamte & outras nam, |L14 conuem a saber: 
pagarsea a oytaua parte do pam |L15 & uinho que se colher na dita terra |L16 ra & 
nam se pagara doutras cou- |L17 sas. § E posto que na dita |L18 composiçam fosse 
contheudo que |L19 assy se pagase a dita oytaua do |L20 linho, porem por se nam 
ussar di- |L21 sso poeremos aquy somente o |L22 que delle se pagou & ha de pagar, 
|L23 conuem a saber: pagara quallquer pessoa que o |L24 dito linho lauar hum 
molho de |L25 tres feuaras tomadas do mayor |L26 & pequeno & meaão & atadas 
|L27 & cheas do dito linho meão de |L28 maneira que amte que o linho se |L29 ate 
se aiumtara pee com cabeça |L30 de guisa que as pontas do linho |L31 nam pasem 
as cabeças & atado |L32 pella metade pella medida amti- |L33 ga pollo mordomo a 
quall sera em |L34 cada hum anno dado iuramento |L35 pello comçelho em camara 
que |L36 o faça fielmente. E nam se paga |L37 do linho outro dereito nem eira- |L38 
dega posto que na dita composição

[F. 110v B]

|L39 se decrarase que se ouuese de pagar. |L40 § E as ditas terras poderem |L41 
uemder sem manifestaçam disso |L42 ao senhorio nem pagarem dellas |L43 ne[n]
hũa uemdagem saluo uemdellas- |L44 ham a pessoa nom priuilligiada |L45 & tall 
que pague sempre della ao |L46 dito cabido & aas pessoas que de |L47 sua maão 
o trouxerem o dereito |L48 contheudo neste forall sem embar- |L49 go de estar 
scprito que se pagase. |L50 § E pagara mais cada pessoa |L51 que laurar pam, 
çemteo ou milho |L52 d’ eiradega, conuem a saber: de çemteo se o laurar |L53 
desta medida ora corremte tres |L54 alqueires & de milho alqueire & |L55 meyo. 
E, se nam laurar, nam paga- |L56 ra nem pagara trigo posto que o |L57 laure & 
nam pagara as foga- |L58 ças da dita composiçam do çem- |L59 teo & milho saluo 
o dereito sobre- |L60 dita d’ eiradega. § E pagaram |L61 mais d’ eiradega do uinho 
os |L62 que o laurarem des que ouuerem |L63 dezaseis almudes desta medida |L64 
pagaram della mesma hum alquei- |L65 re o quall nam pagaram se la nom |L66 
chegarem nem pagaram mais |L67 posto que muyto mais aiam. |L68 § E pagaram 
mais pollas |L69 fogaças de trigo da dita com- |L70 posiçam dous alqueires uelhos 
|L71 da medida antiga de que hy ha |L72 padram a quall sera rredozida |L73 a esta d’ 
agora corremte & per |L74 ella pagara o que se montar ne- |L75 lla per uerdadeira 
comta da ue- |L76 lha como dito he. § E pagara |L77 mais de foro cada morador 
hum |L78 capam & dez ouos & hum gorazil |L79 a quall gorazil sera da marca que 
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|L80 que ieralmente foy sempre costu- |L81 mada na comarca. E nam se paga- |L82 
ra senam de porco macho. E, posto

[F. 111r A]

|L83 que muytos porcos matem, nam |L84 pagaram mais que hum. E de porca 
|L85 femea nam se pagara gorazil sal- |L86 uo se for capada na cama pagara |L87 
como de macho. E quem nom pagar |L88 gorazill pagara dous coelho ou |L89 por 
elles oyto denheiros que sam |L90 oyto çeptis destes de seis çeptis |L91 hum rreal 
qual amte quiser o pagador. |L92 § O gado do uemto he dereito rre- |L93 all & 
rrecadar se a segumdo nossa |L94 ordenaçoões com decraraçam & cetera. |L95 E 
o mais como Uiseu. § Nom |L96 ha hy montados nem se leuara |L97 delles dereito 
porquamto a dita |L98 terra estaa em uizinhamça com |L99 seus comarcaãos & 
ussaram huns |L100 com os outros per suas posturas |L101 do comçelho. § E os 
maninhos |L103 sam, isso mesmo, do dito comçelho |L104 com o foro da terra sem 
o senhorio |L105 com elles poder emtender pera lhe |L106 poer outro mais tributo 
nem foro. |L107 § Da pena d’ arma se leuaram |L108 duzemtos rreaaes & as armas 
|L109 leua lla a dita pena o meirinho |L110 da terra ou o do senhor quem pri- |L111 
meiro lamçar maão & citar |L112 hum nem outro as nam podera |L113 demandar, 
semdo passados tres |L114 dias despois do maleficio com |L115 estas decraraçoões 
& cetera. E o mais |L116 como Uiseu. § E na paga das |L117 pemsooes dos 
tabaliaães se nam |L118 fara ne[n]hũa emnouaçam nem |L119 amdara de como atee 
quy usaram. |L120 § E os mordomos da dita terra ou |L121 seus remdeiros seram 
auisados |L122 & deligemtes que uaão partir com |L123 as partes as rraçoões no 
dia que |L124 pera ysso forem rreequeridos ou a- |L125 tee outro dia aaquellas 
oras por- |L126 que nam hymdo as partes partiram |L127 suas nouidades com hũa 
testemu-

[F. 111r B]

|L128 nha & leixaram o dereito na eira |L129 & no lagar & temdal sem mais |L130 
serem obrigados a outro rrequy- |L131 rimento nem emcorreram por ysso |L132 em 
algũa pena & cetera. E a portagem |L133 e a pena do foral he tal como La- |L134 
mego & cetera. Dada na nossa muy nobre |L135 & sempre leal cidade de Lixboa, 
aos |L136 XXX dias do mes de março, era |L137 do naçimento de nosso Senhor 
Ihesu |L138 Chrispto, de mill & quinhentos & quatorze |L139 annos e sobscprito 
pello dito Fer- |L140 nam de Pina, em X folhas com esta.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Alcafa- |L2 che da 
ordem de Sam Ioham

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 § Tem, primeiramente, a |L5 dita ordem no dito lu- |L6 gar çertas quimtaãs |L7 
que, particularmente, |L8 lhe pagam cad’ ano seus foros se- |L9 gumdo antigamente 
sam decra- |L10 rados & rrepartidos pelos herdei- |L11 ros & posoydores delles 
segundo |L12 os quaaes assy daquy adiante |L13 pagaram sem outra mudança & 
|L14 se conthem em seus tombos am- |L15 tigos. § E pagaram mais |L16 os herdeiros 
das ditas quintãs |L17 çertas medida de trigo pella |L18 medida uelha de Folgosinho 
segundo |L19 ysso mesmo he decrarado nos di- |L20 tos tombos da quall medida 
|L21 fazem quatro della hum alqueire |L22 desta medida ora corrente. |L23 § E, per 
comseguinte, pagam na |L24 dita maneira capoões assy rre- |L25 partidos pellos 
herdeiros como |L26 ho outro foro acima nomeado. |L27 § E tem mais a dita 
hordem |L28 & comenda no lugar do Carualho |L29 que he do dito comçelho certas 
|L30 uinhas & herdades de que pa- |L31 gam ho oytauo do pam & uinho

[F. 111v A]

|L32 & de linho & de todallas cousas |L33 que nella semeam & colhem. E a- |L34 
assy das oliueiras a quall terra |L35 estaa deuisada per marcos am- |L36 tigos & 
deuisoões de demtro |L37 dos quaaes se pagara do dito |L38 foro na dita maneira 
sem ou- |L39 tra emnouaçam. § E seram a- |L40 uisados os mordomos da ordem 
que |L41 uaão por seus dereitos a dia que |L42 forem pera ysso rrequeridos ou |L43 
atee outro dia aaquellas oras |L44 porque nam imdo as partes par- |L45 tiram suas 
nouidades com duas |L46 testemunhas & leixaram o dereito |L47 da ordem na eira 
& no lagar & no |L48 temdal ou oliual sem mais serem |L49 obrigados a outro 
rrequirimen- |L50 to nem emcorreram por ysso em |L51 ne[n]hũa pena. § O gado 
do uento |L52 se scpreuera logo como for teer |L53 na maão ou gado de quallquer 
|L54 homem a oyto dias so[b] pena de |L55 lhe ser demandado de furto &, |L56 
semdo assy scprito & pregoado ca- |L57 da mes em audiançia pubrica |L58 per 
todo hum anno sem lhe sayr do- |L59 no sera da dita ordem. § Nam |L60 auera hy 
montados dos gados |L61 de fora porque estam em uizinhan- |L62 ça & irmyndade 
com seus comar- |L63 caãos. E ussaram huns com os |L64 outros per suas posturas 
dos |L65 comçelhos segumdo lhes bem |L66 uier. § O tabaliam nam paga- |L67 ra 
pemsam no dito lugar porque |L68 serue tambem em Zurara & la |L69 se paga. § E 
pagam também |L70 os moradores do dito do dito |L71 comçelho d’ Alcafache no 
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dito lu- |L72 gar de Zurara pollos beens que |L73 la tem certo dinheiro per amtiga 
|L74 composiçam pera comprimento |L75 da paga do dito comçelho de Zura-

[F. 111v B]

|L76 ra do seu foral no quall eles, antiga- |L77 mente, emtraram & a repartiçam 
|L78 se faz no dito comçelho de Zurara |L79 segumdo he decrarado no dito fo- |L80 
ral de Zurara. § Nom ha hy ma- |L81 ninhos pera, nouamente, se pode- |L82 rem 
dar porque toda a terra emtra |L83 com os foros sobreditos. E assy |L84 mandamos 
que ao diante se nom |L85 dem. § E porquamto fomos |L86 çerto que quamdo 
assy o dito com- |L87 çelho punha algum finteiro pera |L88 tirar alguũa fimta pera 
pagamento |L89 de seus foros ho almoxarife de Uiseu |L90 quer conheçer se seu 
agrauo. Man- |L91 damos ao almoxarife presemte & |L92 uindoiros que daquy 
em diamte |L93 mais nam emtendam neste caso |L94 & leixem seruir o dito cargo 
a quall- |L95 quer pessoa que o comçelho pera |L96 ysso posser sem disso mais 
poder |L97 conheçer. E a pena do forall he |L98 tal como Uiseu & cetera. Dada 
na nossa |L99 muy nobre & sempre leal cidade |L100 de Lixboa, aos seis dias do 
mes |L101 de mayo, era do naçimento de No[s]so |L102 Senhor Ihesu Chrispto, de 
mill & quinhentos |L103 & quatorze annos. E sobscprito pello |L104 dito Fernam de 
Pina, em IIII folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Mortauga com esta 
|L2 por Uasco Migueiz de Uilla Noua Senhor per carta d’el-rey

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera dos direitos da dita terra.

P03 |L4 Pagase a nos & aa coroa aquelle tempo |L5 de nossos regnos per |L6 
todollos lauradores |L7 & pessoas que laura- |L8 rem na dita terra a nos foreira |L9 
a oytaua parte de todo o pam, tri- |L10 go, çemteo, milho, çeuada, paynço |L11 & 
uisto na eira. E, per comseguinte, |L12 do linho reçebydo no temdal. E a- |L13 ssy, 
pagaram o dizimo do uinho |L14 despois que for dizimado aa |L15 bica. § E pagara 
mais quallquer

[F. 112r A]

|L16 dos casaaes antigos da dita terra |L17 seis alqueires de trigo pella medida |L18 
uelha na eira quatro alqueires |L19 dos quaes seis fazem desta |L20 medida corremte 
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quatro alqueires |L21 os quaaes auiam de seer segundo |L22 as palauras do dito 
foral a mea- |L23 tade çuio & o meyo limpo, tirando |L24 o çuio de todo o monte 
na eira |L25 ou quatro alqueires pella noua |L26 meyo limpo & meyo cuio os |L27 
quaaes pallauras emtrepeta- |L28 ram & ussam desta maneira, conuem a saber |L29 
que o pam çuio s’ emtendeo que a- |L30 uia de ser tirado do monte aca- |L31 bado 
d’ alimpar & a outra meta- |L32 de sera limpo aa ioeira. E os dous |L33 alqueires 
que diz de cuio ham |L34 de ser tirados de todo o monte. |L35 E os outros dous 
limpos |L36 da parte do laurador. E na dita |L37 maneira auemos por bem & man- 
|L38 damos que se ao diamte usse. |L39 § E diz mais no dito com- |L40 trauto que 
pagaria cada casal do- |L41 ze soldos da moeda antiga que |L42 sam desta moeda 
uinte & hum rreaaes |L43 & meyo & emtrepetaram & usaram |L44 sempre sem 
comtradiçam de seer |L45 rrepartido a dito pam atras. E a- |L46 ssy estes soldos por 
todollos ca- |L47 saaes que amtigamente ouue |L48 na dita terra. E, posto que mais 
|L49 cabeças na terra destes primei- |L50 ros casaaes se façam nam ham |L51 por 
ysso de pagar mais foros |L52 dos ditos alqueires de trigo |L53 sobreditos & soldos 
que aquelles |L54 que, amtigamente, foram feitos |L55 & emcabeçados na dita terra 
aos |L56 quaaes aiudaram a pagar todo- |L57 llos herdeiros deles & sobçeso- |L58 res 
& a oytaua. Porem, do pam |L59 & linho & dizimo do uinho sobre-

[F. 112r B]

|L60 dito, pagaram quaeesquer pessoas que |L61 na dita terra a nos foreira laura- 
|L62 rem. E, posto que, se ora pollo senho- |L63 rio que se se doutra maneira 
usar |L64 açerca de fazer mais cabeças |L65 de casaaes na dita terra. E, per |L66 
comseguimte, lhe poer mais fo- |L67 ros, decraramos uisto o dito |L68 forall & 
usso nam se deua de fa |L69 ser & mandamos que se nom fa |L70 ça mais. E, se 
alguns sam feito |L71 com nouo foro, auemos, por bem |L72 que se nom paguem. 
E os dito |L73 foros se arrecadaram pollos her |L74 deiros como sempre fezera |L75 
& nam per cabeça pera isso per |L76 constrangimento feita segumdo |L77 ora pelo 
senhorio se fez, mas |L78 rrecademsse como sempre faziam |L79 sem embargo da 
emnouaçam |L80 que se ora sobr’ iso fez. § E seram

P04 |L81 § Partir do pam

|L82 auisados os almoxarifes, mor- |L83 domos ou rremdeiros das ditas |L84 rrendas 
que uaão partir as nouidades |L85 com os lauradores no dia que |L86 pera ysso 
forem rrequeridos ou ao |L87 outro dia aaquellas oras por |L88 que nam hymdo 
a este tempo |L89 as partes partiram a dito pam, |L90 uinho & linho com duas 
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teste- |L91 munhas & leixaram o nosso |L92 dereito na eira & no lagar & |L93 no 
temdall sem mais serem o- |L94 brigados a outra deligençia nem |L95 emcorrerem 
por ysso em algũa |L96 pena. § E foy mais posto no |L97 dito contrauto que pagase 
qual- |L98 quer pyam dous soldos & meo |L99 da dita moeda a quall palaura |L100 
foy emtrepetada sempre & ussa- |L101 da pagar se per todollos mora- |L102 dores 
do dito lugar o dito fo- |L103 ro, conuem a saber: quatro rreaaes & meo des- |L104 
ta moeda o quall foro pagam

[F. 112v A]

|L105 todallas pessoas posto que paguem |L106 os outros foros & tributos acima de- 
|L107 crarados, tiramdo somente os casei- |L108 ros da ordem de Sam Ioham que 
nom |L109 pagam o dito foro. § E quaaesquer |L110 pessoas que fezerem moendas 
no |L111 rryo do dito lugar pagaram a nos |L112 de foro hum arratel de çera & mais 
|L113 nam. § E allem dos ditos foros & de- |L114 reitos atras decrarados contheudos 
|L115 no dito comtrauto se pagam mais |L116 a nos no dita terra estes outros |L117 
dereitos seguimtes, conuem a saber: paga cada |L118 casal dos sobreditos da 
colheita |L119 em cada hum anno quatro reaaes |L120 & meyo desta moeda assy 
os casaes |L121 rreguengos & a nos foreiros como |L122 quaaesquer outros que hy 
ouuer |L123 na dita terra, tiramdo os sobreditos |L124 caseiros de Sam Ioham que 
nam pa- |L125 gam nada. E os caseiros de Santa |L126 Cruz que estam na dita terra 
pagam |L127 mea colheita que sam dous rreaes |L128 & dous çeptis. § E pagase 
ma- |L129 is no dito lugar outro dereito |L130 que chamam gemtar & carreira |L131 
do quall foro se pagam outros |L132 quatro rreaaes & meo. E paga- |L133 se pellas 
pessoas que na dita |L134 terra nam pagam foro a nos, ti- |L135 ramdo os sobreditos 
de Sam Ioham |L136 & os de Santa Cruz pagam o dito |L137 foro a Santa Cruz. § 
O gado do |L138 uemto he dereito rreall & amdara

P05 |L139 § Uemto

|L140 anno & dia em pregam com decra- |L141 raçam & cetera. E o mais como 
Uiseu.

P06 |L142 § Montados

P07 |L143 § Nom ha montados dos gados |L144 de fora porque estam os pouos |L145 
em uizinhamça huns com os outros
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P08 |L146 § Maninhos

|L147 & per suas posturas estaram.|L148 E os maninhos sam todos dos |L149 
posoydores & herdeiros dos ca- |L150 saaes da dita terra a que foy da- |L151 do 
com seu foro & nam se daram

[F. 112v B]

|L152 mais com outro acreçentamento de |L153 foro & se alguns sam dados nam se 
|L154 usara mais delles & mandamos |L155 que nam paguem. § E pagara |L156 mais 
quallquer pesoa uemder terra |L157 reguemga o dizimo do que a uem- |L158 der. § 
E pagara cada hum dos qua- |L159 tro tabaliaes da dita terra de pem- |L160 sam em 
cada hum anno çemto & oyten |L161 ta reaaes.

P09 |L162 § Pena d’ arma

P10 |L163 Da pena d’ arma se leuaram |L164 duzemtos reaaes & |L165 as armas 
perdidas as quaaes |L166 seram do iuiz se as tomar no arroy- |L167 do & nam se 
demandaram pasados |L168 tres dias despois do maleficio. |L169 com decraraçam 
& cetera. E o mais como |L170 Uiseu § as quaaes leuara |L171 o senhorio per seu 
alcayde se elle |L172 quiser poer o dito alcayde & pa- |L173 gallo. E assy pagar o 
carcereiro |L174 & prisoões necesarias aos presos |L175 porque se as ditas cousas 
todas |L176 nom quiser poer nem pagar como |L177 dito temos o comçelho sera 
obri- |L178 gado de as poer & pagar & rrecadar |L179 pera sy as penas das ditas 
armas |L180 e quaaesquer outras que posam |L181 pertemçer ao meirinho ou 
alcayde |L182 da dita terra & outrem nam. |L183 § E a portagem de Lamego com 
de- |L184 craraçam que nam seram obri- |L185 gados os moradores da terra a |L186 
rrecadar pollos de fora posto que |L187 o comtrairo se costumase. § E a |L188 
pena do foral he tal como Lamego. |L189 Dada na nossa muy nobre & sem- 
|L190 pre leal cidade de Lixboa, aos VIII |L191 dias do mes de ianeiro, era do 
naçi- |L192 mento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de |L193 mill quinhentos & 
XIIII annos |L194 e sobscprito pello dito Fernam |L195 de Pina, em XI folhas & 
meya.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Ouoa

[F. 113r A]

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no dito lugar |L5 & terra nom ouuese ne- |L6 [ne]hũa memoria 
de particu- |L17 lar foral foral nem scpri- |L8 tura per que os dereitos reaaes se 
|L9 pagasem porem, segundo pella imquiriçam |L10 & isame que na dita terra 
mandamos, |L11 particularmente, tirar achamos |L12 que pagaram por dereito rreal 
toda- |L13 llas pessoas que lauram na terra |L14 a nos foreira a nouea & oytauo de 
todo |L15 pam & assy do uinho & linho & nam |L16 se paga d’ azeite nem legumes 
nem |L17 de ne[n]hũa outra nouidade nem frui- |L18 ta. § E posto que na terra que 
paga |L19 nouea nam estee per sy apartada da |L20 outra da oytaua, mas estam 
todas |L21 misticas hũas courellas com as |L22 outras. Portamto, nom fazemos 
|L23 aquy neste forall de cada hũas de- |L24 llas particular decraraçam amtes |L25 
decraramos que assy como a todos |L26 sam sabidos & conhecidos os limy- |L27 
tes, marcos & deuisoões dellas |L28 & de cada hũa dellas assy o façam |L29 logo 
scpreuer com autoridade de |L30 iustiça da terra a que mamdamos |L31 que o faça 
com as partes a que to- |L32 car & com o mordomo dos ditos |L33 dereitos. E como 
for assy pubrica- |L34 mente scprito com a dita autorida- |L35 de lamçem hum 
trellado no liuro |L36 da camara do dito comçelho & ou- |L37 tra dem ao senhorio 
pera em todo |L38 tempo se poder tirar qualquer du- |L39 uida que posa sobreuiir. 
§ E os |L40 maninhos & terras brauas que |L41 nunca foram lauradas poderam 
|L42 seer dadas pello senhorio ou per |L43 seu mordomo, semdo primeiro ius- |L44 
tificado em camara que nam trazem |L45 dano aos uizinhos as quaaes

[F. 113r B]

|L46 quaaes somente dara de dez hum sem |L47 outro mais foro. E pagase mais 
|L48 por dereito rreall no lugar do Soue- |L49 rall de demtro da dita terra d’ Ouoa 
|L50 per todollos moradores do lugar |L51 em cada hum anno tres fogaças por |L52 
cada hũa das quaaes se pagaram tres |L53 quartas de trigo da medida uelha |L54 de 
Coimbra que fazem per esta medi- |L55 da d’ agora corremte dous alqueires |L56 & 
dous quimtos d’ alqueire leuam- |L57 do çimquo quartas da dita medida |L58 amtiga 
em quatro d’ agora que fa- |L59 zem hum alqueire. § E pagam |L60 mais quatro 
capooes com as ditas |L61 fogaças rrepartido hũa cousa & |L62 a outra per todollos 
maradores |L63 do dito lugar aallem do oytauo |L64 & nouea que pagam como os 
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ou- |L65 tros da terra. § E pagase mais |L66 pella dita maneira & rrepartiçam |L67 
no Castançal duas fogaças & |L68 dous capoões. E pagase mais |L69 em Sampayo 
pollo casal da Caua- |L70 laria trimta rreaaes de que da- |L71 ra hum ao foreiro a 
pessoa que de |L72 nos teuer os ditos dereitos & |L73 pagaram somente uinte noue 
rreaes |L74 dos trimta aallem dos sobredi- |L75 tos foros & dereitos rreaaees se |L76 
paga mais na dita terra ao moes- |L77 teiro de Santa Cruz de Coimbra & |L78 a see 
da dita çidade de Coimbra |L79 de çertas terras que estam mistiças |L80 com outras 
terras nosas d’ omze hum. |L81 E isto de pam, uinho, linho somente. |L82 § E nam 
se paga de ne[n]hũa cousa |L83 outra. § E pagase mais a Sancta |L84 Cruz no lugar 
do Souto quatro |L85 galinhas & duas em Ouoa po- |L86 llas pessoas em seu tombo 
de- |L87 craradas. § Nam ha hy mon- |L88 tados porque estam em uizinhan- |L89 ça 
com seus uizinhos. § E ussaram

[F. 113v A]

|L90 huns com os outros segumdo suas |L91 posturas dos concelhos. § O gado |L92 
do uemto sera do senhorio polla |L93 hordenaçam com decraraçam |L94 & o mais 
como Uiseu. Da |L95 pena d’ arma se leuaram duzem- |L96 tos reaaes & as armas 
as quaes |L97 seram do iuiz se as tomar no a- |L98 rroydo ou do meirinho da terra 
|L99 ou do senhorio quem primeiro |L100 citar, com decraraçam & cetera. E o ma- 
|L101 is como Uiseu. § E seram a- |L102 uisados os mordomos ou rremdei- |L103 
ros que uaão partir com os la- |L104 uradores no dia que pera ysso |L105 forem 
rrequeridos ou per todo ou- |L106 tro dia aaquellas oras porque |L107 nam hymdo a 
esse tempo as par- |L108 tes partiram suas nouidades com |L109 hũa testemunha & 
leixaram a |L110 parte nossa na eyra & no lagar |L111 & no temdall sem mais serem 
o- |L112 brigados a outra deligemçia nem |L113 emcorreram por ysso em algũa |L114 
pena. E o senhorio nem tomara |L115 no dito lugar palha, lenha, bes- |L116 tas nem 
carnes nem outra cou- |L117 sa. E, quamdo cada hũa dellas |L118 ouuer mester as 
rrequerera aos |L119 offiçiaes do comçelho que lhas |L120 daram pollo preço da 
terra quam- |L121 do hy esteuer dauido elle logo o |L122 denheiro. E aposentadoria 
aue- |L123 ra quamdo for aa terra por uimte |L124 dias em cada hum anno de graça 
|L125 & mais nam. E a pena do foral |L126 he tal como Lamego & cetera. Dada na 
|L127 nossa muy nobre & sempre leall |L128 cidade de Lixboa, aos XVI dias |L129 do 
mes de março do naçimen- |L130 to de nosso Senhor Ihesu Christo, |L131 de mill 
quinhentos & XIIII annos. |L132 E sobscprito pello dito Fernam de |L133 Pina, em 
XI folhas & seis rregras.
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[F. 113v B]

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Sam Ioham de 
|L2 Monte do moesteiro de Santa Cruz

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Porquanto no dito lugar nam ha fo- |L5 ral nem outra scpritura per que os 
|L6 direitos reaaes se mandasem nelle pa- |L7 gar portanto os priores que foram de 
|L8 Sancta Cruz se conçertaram com os morado- |L9 res & caseiros da dita terra 
per seus a- |L10 foramentos & contrautos segundo nelles, |L11 particularmente, 
he decrarado segundo |L12 a condiçam dos quaees pagaram os ditos dereitos |L13 
como nelles for decrarado sem outra |L14 emnouaçam. E os que nam teue- |L15 
rem scprituras nem titollos pa- |L16 garam, isso mesmo, o que ora pa- |L17 gam ao 
dito moesteiro sem mais |L18 outra cousa saluo quamdo, orde- |L19 nadamente, se 
lhe fezerem empra- |L20 zamentos como aos outros por- |L21 que emtam pagaram 
segumdo |L22 for comçertado a prazer das par- |L23 tes. § E os montados sam 
|L24 da ordem & leuaram do montado |L25 dos gados de fora aquelles pre- |L26 
ços & comthias que nos taaes |L27 lugares se leuar de montado aos |L28 seus do 
dito lugar & nam doutra |L29 maneira. § Os maninhos sam,|L30 ysso mesmo, do 
moesteiro & da- |L31 dos per suas auemças a prazer |L32 das partes que os tomam 
po- |L33 rem, nam se daram taaes mani- |L34 nhos nas saydas dos casaaes |L35 & 
lugares que pagarem foro |L36 delles ao moesteiro. |L37 A penna d’ arma sera de 
du- |L38 zemtos reaaes & as |L39 armas perdidas a quall sera do |L40 iuiz da terra 
se a tomar no arroy- |L41 do & doutra maneira sera do mei- |L42 rinho da terra ou 
da comarca se |L43 a demandarem a tres dias des- |L44 pois do maleficio & doutra

[F. 114r A]

|L45 maneira nam a quall se nom leuara |L46 com estas decraraçoões & cetera. E 
o mais |L47 como Uiseu. § E he do senhorio, |L48 ysso mesmo, ho gado do uemto 
& cetera. |L49 E o mais como Uiseu. § O taba- |L50 liam nam paga nem pagara 
ne- |L51 [ne]hũa pensam. § Portagem |L52 nam se leuara nunca em ne[n]huum |L53 
tempo no dito lugar assy por |L54 nam ser hy imposta per foral co- |L55 mo porque 
nom ha memoria |L56 que se nunca hy leuase. § E os |L57 moradores do dito 
lugar seram |L58 obrigados de leuarem as aues |L59 dos foros ao dito moesteiro 
atee |L60 sete aues & sem besta segumdo |L61 sempre costumaram. § E seram 
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|L62 deligentes & auisados os mordo- |L63 mos da ordem ou rremdeiros que |L64 
uaão aas eiras por seu tributo |L65 & foro & nam hymdo per todo a- |L66 quelle 
dia ou a outro aaquellas |L67 oras os lauradores partiram |L68 suas nouidades com 
hũa teste- |L69 munhas & leixaram o dereito da |L70 ordem na eira ou no lagar & 
|L71 temdall sem ne[n]hũa mais obri- |L72 gaçam nem emcorreram por |L73 ysso 
em algũa pena & cetera. § E a pe- |L74 na do foral he tall como Uiseu. |L75 Dada 
na nosa muy nobre & sem- |L76 pre leal çidade de Lixboa, aos |L77 seis dias do 
mes de mayo, |L78 era do naçimento de Noso Senhor |L79 Ihesu Chrispto, de mill 
quinhentos & |L80 quatorze annos e sobscprito pe- |L81 llo dito Fernam de Pina, 
em IIII |L82 folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Senhorym |L2 per 
el-rey Dom Afomso Amrryquez

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrasse pollo dito foral |L5 a dita terra ser dada a |L6 fora de iugada, 
conuem a saber: a cada

[F. 114r B]

|L7 iugo de bois hum moyo de pam terça |L8 do trigo, çemteo, milho. E de hum 
boy |L9 dous quarteiros do dito pam. E do |L10 uinho o dizimo no lagar. E do li- 
|L11 nho o dizimo no agro os quaaes |L12 foros se am de ussar desta manei- |L13 
ra segumdo foy iulgado em nossa |L14 rrelaçam & per outras leix ieraaes |L15 & 
espeçiaaes nossa açerca dos |L16 pagamentos dos semelhantes |L17 foros, conuem 
a saber: o moyo de que se ouuer |L18 de pagar a dita iugada sera de uinte |L19 
alqueires assy terçados desta |L20 medida ora corremte. E posto que |L21 hum 
laurador laure com mais ium- |L22 tas que hũa de que ouuer de pa- |L23 gar a dita 
iugada imteira nam |L24 pagara mais, semdo os boys |L25 seus & o pam lauramdo 
o pera sy |L26 sem maliçia. § E a mea iugada |L27 que se mandou pagar pollo dito 
|L28 foral de hum boy se emtendera quan- |L29 do o boy com que laurar de par- 
|L30 çaria amda em outro semgell de |L31 que se paga per outra parte iuga- |L32 da 
porque se hum homem que com |L33 hum soo boy laurar se aparçar com |L34 outro 
semgello que nom pague |L35 em outro cabo iugada pagaram |L36 ambos iugada 
imteira tamto |L37 hum como ho outro. § E o searei- |L38 ro que com boys alheos 
laurar |L39 pam emtrepetou o costume nesta |L40 terra pagarem de dez hum do 
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pam |L41 que colherem. E nos decraramos |L42 o dito costume mandamos que |L43 
ysso se emtenda atee tamta com- |L44 thya quanta se paga do meyo iu- |L45 deiro 
que sam dez alqueires |L46 & mais nam posto que terra ma- |L47 is laure de que 
pollo dito rrespei- |L48 to mais se podese montar. |L49 § E as iugadas sobreditas se 
pa- |L50 garam assy quamdo laurarem

[F. 114v A]

|L51 com boys como com uacas ou com |L52 quaaesquer outras alimarias que 
|L53 seiam. § E os caualleiros nam pa- |L54 garam iugada segumdo forma do |L55 
dito foral. E segumdo nossas hor- |L56 denaçoões açerca dos ditos caualei- |L57 
ros. E o pam da dita iugada pa- |L58 garam do que colherem & ouuerem |L59 
segumdo pagam dele o dizimo |L60 a Deus sem serem obrigados de o a |L61 
limparem aa ioeira nem per ou- |L62 tra maneira sem embargo de serem |L63 
atee ora pera ysso rrequeridos. |L64 A quall iugada os foreiros nella |L65 seram 
obrigados de a leuarem a- |L66 semtar aas tulhas do senhorio |L67 pollo amtigo 
costume em que |L68 sempre disso esteueram & sera des- |L69 de Sancta Maria de 
setembro atee |L70 Natall. § E seram auisados os |L71 mordomos ou rremdeiros 
das |L72 ditas iugadas que tenham pre- |L73 tes o dito çeleiro pera as rreçe- |L74 
ber quamdo lhas leuarem sem |L75 lhe leuarem disso ne[n]hum dinheiro |L76 
pollos conhecimentos porque |L77 nam lhe rreçebemdo o dia que fo- |L78 rem 
com as ditas iugadas do |L79 pam que açima temos decrarado |L80 as pessoas que 
a leuarem a tor- |L81 naram pera suas casa sem fi- |L82 carem mais obrigados de 
as |L83 la leuarem outra uez se nam quy |L84 serem. E pagallaham despois |L85 
em suas casas quamdo lha fo- |L86 rem rrequerer la ou a pagaram |L87 a denheiro 
segumdo ieralmente |L88 uallia ao tempo que a dita iuga- |L89 da leuaram & 
nam lha receberam |L90 quall mais amte quiserem. § E pa- |L91 garam na dita 
terra todallas pe- |L92 ssoas que colherem linho o dizimo |L93 delle no temdall 
segumdo forma |L94 do dito forall. § E pagase

[F. 114v B]

|L95 mais do uinho o dizimo aa bica |L96 o qual uinho uemdimaram nos |L97 tempos 
acostumados na terra no |L98 dia que elles quiserem & nam no |L99 dia que o 
senhorio lhe asynar ou |L100 mandar. Porem, os que ouuerem |L101 de uimdimar 
o noteficaram pry- |L102 meiro dous dias ao senhorio ou |L103 seu mordomo. § E 
os iuizes da |L104 dita terra nam pagaram os duzemtos |L105 & sasemta reaaes ao 
senhorio a que |L106 chamauam caualaria porquamto |L107 nam se mostrou titollo 
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nem scpritu- |L108 ra nem tal posse homde auia foral |L109 pera se poder leuar. 
§ E decrara- |L110 mos nam se deuer dar pousenta- |L111 daria na dita terra ao 
senhorio de- |L112 lla saluo quamdo for aa terra ca- |L113 d’ ano hũa uez & nam 
mais lhe |L114 daram camas & pousadas por |L115 uimte dias somente. § Nem |L116 
pagaram os moradores de Samtar |L117 os trimta & quatro alqueires de |L118 pam 
por rrezam do sprital uisto co- |L119 mo se nam mostrou pera ysso ne- |L120 [n]hũa 
autoridade.§ E assy nam |L121 se pagara ao senhorio coymas |L122 da coutada na 
quall podera leuar |L123 os estimos somente do dano que |L124 lhe nella fezerem 
segumdo as pos- |L125 turas do comçelho & nam doutra |L126 maneira. § E os 
almotaçes & |L127 offiçiaes da terra lhe daram |L128 galinhas & os outros manty- 
|L129 mentos que ouuer mester, pa- |L130 gamdo os a denheiro pollo esti- |L131 llo 
& preço comuum da terra. E assy |L132 palha, lenha & as outras cousas |L133 as 
quaaes o nom mandara to- |L134 mar per sy. § E man- |L135 dou se pagar mais 
pollo dito |L136 forall aos moradores da terra |L137 duas costas de porco as quaes 
|L138 pagara toda pessoa posto que nom

[F. 115r A]

|L139 matase porco & pagaram por cada |L140 hũa dellas doze reaaes se amte |L141 
quiser e emtenda se a costa desdo em- |L142 bigo atee o lombo de dedo em 
amcho. |L143 E este foro da carne se nam paga |L144 em casal Sancho nem nos 
outros |L145 caseiros da terra de Senhorim que |L146 sam emcabeçados. E pollo 
coelho |L147 que sam obrigados de pagar o paga- |L148 ram ou quatro reaaes por 
elle |L149 quall mais quiserem os pagado- |L150 res. E nam se pagara uemdagem 
|L151 em toda a dita terra assy da iuga- |L152 deira como foreira. § E pagam se |L153 
mais na dita terra aallem dos |L154 ditos dereitos estes outros foros, |L155 conuem 
a saber: em Algiraz com todo seu limite se |L156 paga de sete, hum de pam, 
uinho & |L157 linho, tiramdo o casal de Fernamde |L158 Annes de seis, hum. E 
paga maais |L159 cada hum caseiro deste lugar d’ eira- |L160 dega tres alqueires de 
çemteo & |L161 tres de milho & hum meyo de trigo |L162 desta medida corremte. 
E mais |L163 cada hum seu gorazill & dous ca- |L164 poões. § E pagase mais na 
dita |L165 terra no lugar de Uilla Ruyua |L166 & Senhorym & Uilla Noua de seis, 
|L167 hum na maneira sobredita. E estes |L168 casaaes sobreditos & outros que |L169 
estam na dita terra sam proprios |L170 nossos. E as pessoas que os direitos |L171 hy 
de nos teuerem os podem ti- |L172 rar & dar a quem quiserem & |L173 pollo preço 
que poderem como |L174 cousa nossa propria, guardamdo |L175 algũas particulares 
scprituras |L176 algũas pessoas se as teuerem |L177 segumdo per dereito se deue 
fazer
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P04 |L178 § Montados

P05 |L179 § E os montados & many- |L180 nhos da dita terra sam dos mo- |L181 
radores della que, liuremente, po- |L182 deram pastar com seus gados mani-

[F. 115r B]

|L183 nhos & montados do dito comçelho. |L184 E assy os laurar & aproueitar. 
|L185 E os senhorios os nam poderam |L186 aforar nem arremdar. E posto |L187 que 
alguns delles os da dita te- |L188 rra laurem nam pagaram por |L189 ysso mais 
iugada nem de outro de- |L190 reito do que pagarem por outras |L191 terras que 
laurarem porquanto |L192 os ditos maninhos sam pera |L193 pasto dos comçelhos. § 
E os |L194 gados de fora do dito comçelho |L195 pagaram ao comçelho ou se com- 
|L196 çertaram per suas auemças |L197 & posturas. § O gado do

P06 |L198 § Uemto

|L199 uemto sera do senhorio quando |L200 se perder segumdo a ordenaçam |L201 
com decraraçam & cetera. E o mais |L202 como Uiseu. § E a pemsam |L203 dos 
tabaliaaes, ysso mesmo, se- |L204 gumdo sempre pagaram.

P07 |L205 § Pena d’ arma

P08 |L206 Da pena d’ arma se leuaram |L207 duzemtos reaaes & |L208 as armas 
perdidas pera o se- |L209 nhorio as quaaes seram dos |L210 iuizes se as tomarem 
nos arroy- |L211 dos somente ou do meirinho da |L212 terra ou da comarca de quem 
|L213 primeiro lamçar maão com |L214 estas decraraçoões & cetera. E o mais |L215 
como Uiseu. § E as forças |L216 se leuaram pollo senhorio quam- |L217 do forem 
iulgadas iudicialmente |L218 pello iuiz competente & os for- |L219 çados forem 
metidos em pose |L220 pello meirinho aa custa do for- |L221 çador & nam doutra 
maneira |L222 das quaaes se leuaram cento |L223 & oyto reaaes & cetera. § E a 
por- |L224 tagem e a pena do foral he |L225 tal como Lamego. Dada na no- |L226 ssa 
muy nobre & sempre leall |L227 çidade de Lixboa, aos trinta dias |L228 do mes de 
março, era do naçimento

[F. 115v A]

|L229 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill & quy- |L230 nhentos & quatorze 
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annos e sobscpri- |L231 to pello dito Fernam de Pina, em |L232 honze folhas & dez 
rregras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Sabugosas |L2 do 
moesteiro de Loruaão

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Pagase em cada hum anno |L5 de foro ao dito mostei- |L6 ro de Loruaão 
cemto & |L7 trinta alqueires de |L8 de pam terçado, conuem a saber: trigo, çemteo, 
milho |L9 a quall paga se faz pollo primeiro |L10 dia de ianeiro rrepar- |L11 tidos 
pollos lugares do dito comçe- |L12 lho & couto os quaaes lugares tra- |L13 zem, ysso 
mesmo, ia, d’ amtiguamente, |L14 repartidas pelos herdadores & |L15 sobçesores 
das terras dos ditos |L16 lugares a que antigamente asy |L17 foy imposto o dito 
tributo com a |L18 dita terra a quall ficou com elles |L19 pera sempre com o mesmo 
foro re- |L20 partido na dita maneira os quaees cemto |L21 & trimta alqueires 
sam tirados |L22 pollo mordomo da terra que he |L23 posto pollo iuiz do çiuell 
da dita |L24 abadesa & fazem pella medida |L25 corremte de Coimbra cemto & 
|L26 quatro alqueires, auemdo res- |L27 peito que çimquo alqueires da |L28 dita 
medida de Coimbra fazem |L29 quatro da dita corremte d’ agora. |L30 § E pagam 
mais quaaesquer |L31 moradores nos ditos lugares |L32 foreiros se matarem porco 
ma- |L33 cho, hum gorazill, conuem a saber: cortado o porco |L34 pollo meyo & 
femdido toma se |L35 da meatade daquele porco pollo huum |L36 pedaço comtra 
o rrabo domde to- |L37 mam hũa medida de couto & da- |L38 ly correm comtra as 
costas atee |L39 chagarem a segunda costa contan- |L40 do a mendinha & cortam 
pera-

[F. 115v B]

|L41 quelle dereito da medida gramde |L42 & pequena a cordel dereito & aque- |L43 
llo chamam gorazill a qual marca |L44 fica demarcada na parede da igreia |L45 
Mamede & per ella mandamos |L46 que todallas da comarca se iulguem. |L47 § 
E as uinhas dos monteiros |L48 por que pagam de foro duas ga- |L49 linhas. E os 
casaes de Bastiam |L50 Aluarez dous capoões nam pa- |L51 garam gorazill aimda 
que ma- |L52 tem porco. E da porca femea nam |L53 se paga gorazill nem outro fo- 
|L54 ro saluo se a porca for capada |L55 na cama porque se a despois |L56 caparem 
nam se pagara |L57 della goarazill. E da capada |L58 na cama pagaram como de 
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porco. |L59 § E tem mais o dito moesteiro nos |L60 ditos lugares certas |L61 terras 
patrimoniais de que |L62 lhe pagam foro sabido & certo |L63 segumdo antigamente 
estam |L64 demarcadas & comtheudas |L65 por foreiras per seus preços |L66 nos 
tombos & pagas amtigas |L67 segumdo ao diamte pagaram |L68 sem ne[n]hũa 
mudança nem em- |L69 nouaçam. § E os possuidores |L70 das ditas herdades & 
terras |L71 as podem uemder liuremente |L72 com seu foro sem pagarem qua- |L73 
rentena nem outro dereito |L74 nem o fazerem saber saluo quamdo |L75 cada huns 
dos sobreditos uem- |L76 derem toda sua fazemda de rraiz |L77 sem della lhe ficar 
ne[n]hũa cou- |L78 sa emtam pagaram ao dito |L79 moesteiro do preço por que a 
|L80 uemderem de quorenta hum. |L81 § E pagam mais os morado- |L82 res do dito 
luguar em cada |L83 hum anno por dereito rreall de

[F. 116r A]

|L84 colheita seisçemtos & sasemta qua- |L85 tro reaaes com as liuras os |L86 quaaes 
se pagam per dia de mayo |L87 & chama se este dereito cauallo de |L88 mayo & 
sam emtregues em cada |L89 hum anno ao iuiz dos coutos do Rryo |L90 d’ Asnos 
pello iuiz do çiuel deste lu- |L91 gar que os rreçebe & os emtrega a elle |L92 
segumdo antigamente se sempre |L93 fez & adiamte fara. § E pagaram |L94 mais 
os ditos lugares das Sabu- |L95 gosas em cada hum anno por direito |L96 rreall 
polla Pouoa do Carregueiro |L97 de Minhotos uimte alqueires |L98 d’ aueça a quall 
paga se faz pollos |L99 herdeiros que herdarem as terras |L100 do dito lugar da 
Pouoa o quall de- |L101 reito se rrecada com os dereitos |L102 de Beesteiros homde 
assy ao diante |L103 se fara & pagara. E isto per pry- |L104 meiro dia de mayo 
segumdo am- |L105 tigo costume. § Nom se leua hy |L106 montados aos gados de 
fora |L107 porque estam em uizinhamça todo- |L108 llos comarcaaos huns com os 
ou- |L109 tros & gouernam se per suas pos- |L110 turas. § E os maninhos da |L111 dita 
terra das terras dizimei- |L112 ras sam do comçelho § E quem |L113 as romper & 
tomar nas terras |L114 da abadessa pagara de cada hũa |L115 dellas segumdo o foro 
que se pa- |L116 ga da outra terra homde assy |L117 se ouuerem de tomar & seram 
|L118 dados segumdo nossa hordena-

P04 |L119 § Uemto

|L120 çam. § O gado do uemto |L121 he do moesteiro com decraraçam |L122 & 
cetera. E o mais como Uiseu. |L123 § O tabaliam nam paga pem- |L124 sam porque 
os tabaliaaes de |L125 Uiseu seruem hy.
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P05 |L126 § Arma

P06 |L127 A pena d’ arma nam sera |L128 do moesteiro porque nam |L129 tem 
iurdiçam crime. E sera do

[F. 116r B]

|L130 iuiz do crime se a tomar nos arro- |L131 ydos ou das outras iustiças a que 
per- |L132 temçer, conuem a saber: duzemtos rreaaes & as |L133 armas com estas 
decraraçoões |L134 & cetera. E o mais como Uiseu. § A por- |L135 tagem e a pena 
do forall he tal |L136 como Lamego. § E assy o seram |L137 quaaequer pessoas ou 
lugares |L138 que teuerem priuillegio pera |L139 a nam pagarem que fosse dado |L140 
primeiro que a dita terra fosse |L141 dada aa ordem & cetera. Dada na nossa |L142 
muy nobre & sempre leall cidade |L143 de Lixboa, aos XXVIII do mes |L144 de 
iunho, era do naçimento de No- |L145 so Senhor Ihesu Chrispto, de mill quinhen- 
|L146 tos & quatorze annos. E sobscprito |L147 pello dito Fernam de Pina, em < >.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado ao conçelho de Moo- |L2 ees

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 Posto que no dito no lugar |L5 nom aia memoria de fo- |L6 ral nem doutra 
autentica |L7 scpritura per que os direitos |L8 reaaes da dita terra se aiam hy |L9 
de pagar, porem ho usso & costume |L10 de sempre imterpetou pagarem se |L11 
os ditos dereitos desta forma, conuem a saber: |L12 pagase per todo o comçelho 
em ca- |L13 da hum anno mill & duzemtos reaaes |L14 desta moeda ora corremte 
com as |L15 liuras por primeiro dia de ianeiro |L16 os quais sam fintados pollos 
|L17 moradores & beens de todo o com- |L18 çelho rrecadados pollos mordo- |L19 
mos dos lugares segumdo estam |L20 em costume. E emtregam se pollos |L21 ditos 
mordomos ao senhorio po- |L22 llo dito dia & nam sera escusso |L23 da dita paga 
ne[n]hũa pessoa por |L24 priuilligiada que seia aimda que |L25 seia clerigo. § E o 
gado do uemto |L26 he do senhorio da terra com decrara-

[F. 116v A]

|L27 [çam] & cetera. E o mais com Uiseu. § O taba- |L28 liam nam paga pemsam 
porque o |L29 de Crasto Dairo serue hy. § Os |L30 montados sam do comçelho & 
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le- |L31 uam delles por suas auemças |L32 & posturas huns comçelhos com |L33 os 
outros. § E os maninhos |L34 sam liuremente do dito comçelho |L35 sem foro. E, 
se alguns de fora hy |L36 uem laurar façam com elles |L37 auemça. § Nam ha hy 
portagens |L38 agora nem auera ao diante.

P04 |L39 Pena d’ arma

P05 |L40 § E A pena d’ arma, ysso mesmo, |L41 que sam duzemtos reaaes |L42 & as 
armas perdidas sera do se- |L43 nhorio & as armas, porem seiam |L44 dos iuizes 
se as tomarem nos |L45 no arroydo & leuar se am com |L46 estas decraraçoões & 
cetera. E o mais |L47 deste capitollo. E a pena do foral |L48 he tal como Uiseu. 
Dada na no- |L49 ssa muy nobre & sempre leal çida- |L50 de de Lixboa, aos sete 
dias do |L51 mes de mayo, era do naçimento |L52 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, 
de mill |L53 quinhentos & quatorze annos. |L54 E sobscprito pello dito Fernam |L55 
de Pina, em quatro folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado a conçelho de Bobade- |L2 lla dado 
per el-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Primeiramente, po- |L5 lla iugada contheuda |L6 no dito foral per que |L7 se 
mandou paga hum moyo que |L8 foy emtrepetado da medida am- |L9 tiga uimte 
hum alqueire pagaram |L10 agora desta medida corremte |L11 quimze alqueires 
os quaaes |L12 logo pollo dito foral foy de- |L13 crarado que fossem terçados, |L14 
conuem a saber: trigo, milho, çemteo. E posto |L15 que o iugadeiro nam laure de 
|L16 todas estas tres sementes. To-

[F. 116v B]

|L17 dauya, a pagara os ditos quimze |L18 alqueires terçados como dito he. |L19 
E a dita iugada pagara quallquer |L20 pessoa que laurar com iumta de |L21 boys 
ou com quaaesquer outras |L22 duas alimarias. E, per comseguimte, |L23 pagara 
a meatade dos ditos XV |L24 alqueires quem laurar com |L25 hum boy ou hũa 
alimaria. Porem, |L26 quem em hum arado meter mais |L27 que hum semgell dos 
sobreditos |L28 nam pagara mais que a dita |L29 iugada inteira. § E com quamto 
|L30 arados se luarar se pagara a di- |L31 ta iugada saluo quamdo as |L32 pesoas 
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quiserem laurar mais que |L33 com hum arado podem fazer auem- |L34 ça por 
menos segumdo se poderem |L35 comçertar com os officiaaes ou |L36 rremdeiros. 
§ E o seareiro ou |L37 o que semear com emxada paga- |L38 ra pollo dito rrespeito 
hum quar- |L39 teiro da medida uelha que sam desta d’ a- |L40 gora tres alqueires 
& tres quar- |L41 tas os quaaes ham de ser mea- |L42 dos, conuem a saber: milho 
& çemteo sem trigo |L43 segumdo no dito foral foy lo- |L44 go decrarado. § E os 
mordo- |L45 mos dos ditos dereitos reaaes |L46 ou seus rremdeiros seram obri- 
|L47 gados de hyrem pollas ditas |L48 iugadas aas eyras homde os |L49 lauradores 
debulharem segundo |L50 forma di dito forall. E, se nom |L51 forem aquelle dia 
que os rreque- |L52 rerem ou ate outro dia aaquellas |L53 oras o laurador nam sera 
obri- |L54 gado a mais agardar na eyra. |L55 E leixara o pam da dita iugada |L56 na 
eyra peramte hũa testemu- |L57 nha & fara do seu pam o que lhe |L58 prouuer sem 
seer mais obriga- |L59 do a outra deligencia nem em- |L60 correram por ysso em 
ne[n]hũa

[F. 117r A]

|L61 pena. § E pagara mais quallquer |L62 pessoa que laurar & colher linho |L63 
por muyto ou pouco que aia da- |L64 ram hum molho o quall sera atado |L65 com 
tres feuaras que seram tira- |L66 das de tres feixes despois que o |L67 linho for 
emfeixado, conuem a saber: hũa do |L68 mais comprido & outra do mais |L69 curto 
& outra do meaão & atadas |L70 hũa com outra com noo sera cheo |L71 o feixe 
que se fezer assy destas |L72 tres feuaras do linho assy gram- |L73 de & pequeno 
& comuum de ma- |L74 neira que as rraizes de hum che- |L75 gue aas pomtas do 
outro. E, |L76 desta maneira, se pagara & rre- |L77 çebera o dito manipollo do 
linho |L78 & doutra maneira nam posto |L79 que atee ora doutra maneira |L80 se 
fezesse. § E pagara mais quall- |L81 quer pessoa que laurar & colher |L82 uinho 
branco de omze, hum posto |L83 que o forall mande pagar de dez |L84 porquanto 
os lauradores pagam |L85 do de homze tornam a pagar o |L86 dizimo a Deus do 
que lhe fica. E esta |L87 paga se fara no lagar homde se- |L88 ram postas as uuas 
& espremy- |L89 das tres uezes. § E pagara ma- |L90 is cada hũa das ditas pessoas 
|L91 que laurar o dito uinho hũa çes- |L92 ta de timta tambem no lagar |L93 da que 
geralmente ouuerem. E a |L94 cesta sera daquy por diante da- |L95 quella cantidade 
& gramdura |L96 per que sempre se costumou de |L97 pagar & nam doutra maneira. 
|L98 E, posto que no foral antigo fosse |L99 decrarado que de çertas uinhas |L100 & 
limites se pagase ho oytauo |L101 porquamto de taaes uinhas nem |L102 paga nam 
ha hy memoria & sam |L103 ia comuertidas em outras her- |L104 dades & cousas. 
Portamto, man-
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|L105 damos que se nam rrequeiram nem |L106 paguem mais. § E, porquamto |L107 
a dita terra foy sempre rreguengo |L108 portamto nam escusaram as |L109 iugadas 
nem os outros dereitos |L110 della ne[n]hũas pessoas por pry- |L111 uillegios nem 
liberdades que |L112 tenham. E, per este rrespeito, seram |L113 obrigados os ditos 
foreiros que |L114 ouuerem de pagar o uinho sobre- |L115 dito de darem cubas & 
uasilhas |L116 de todo aparelhadas pera o rre- |L117 colhymento do dito uinho. E 
asy |L118 a fazer & rrefazer as adegas |L119 & casas pera o dito uinho segun- |L120 
sempre fezeram & sam obri- |L121 gados fazer & nam seram o- |L122 brigados, 
porem darem uasy- |L123 lhas pera o tresfego do dito ui- |L124 nho posto que 
em algum tempo |L125 pera ysso fossem constrangidos. |L126 § E, porquamto os 
sobreditos |L127 lauradores & foreiros por sere |L128 reguemgueiros eram obriga- 
|L129 dos de dar, ysso mesmo, casa & |L130 celeiro pera o pam do dito re- |L131 
guemgo o quall sempre deram |L132 atee que os senhorios dos ditos |L133 dereitos 
desfezeram as ditas |L134 casas & celeiros & comuerte- |L135 ram a madeira em 
outras cou- |L136 sas. Portamto, decraramos os |L137 ditos rreguemgueiros nam 
|L138 serem obrigados ao dito ce- |L139 leiro saluo despois que o se- |L140 nhorio 
que for dos ditos dereitos |L141 o tornar & correger no ponto & |L142 estado em 
que dantes estaua |L143 quamdo os sobreditos o tinham |L144 rreparado & doutra 
maneira nam. |L145 § E pagara mais o dito comçe- |L146 lho em cada hum anno 
pella colhei- |L147 ta contheuda no foral mill rreaaes |L148 aos quaaes aiudam a 
pagar os

[F. 117v A]

|L149 comçelhos de Lagos & d’ Azer & ho |L150 de Penalua. E os procuradores dos 
|L151 ditos comçelhos ham de trazer a |L152 sua parte ao dito comçelho de Bo- |L153 
[ba]della por dia de Santa Cruz de |L154 mayo. E, se lhos nam emtregarem |L155 
a este tempo, hyram la os iuizes & |L156 offiçiaaes deste lugar da Bobade- |L157 
lla penhorar os outros offiçiaaes |L158 por este foro & trazeram os penho- |L159 
res ao dito lugar da Bobadella |L160 ataa fazerem a dita paga. |L161 § E seram 
mais obrigados cada huns |L162 dos ditos reguemgueiros de fa- |L163 zerem cad’ 
ano hum caminho ou |L164 a que o foral chamou carreira per |L165 mandado do 
senhorio ou de seu mor- |L166 mo comtanto que lhe dem o man- |L167 timento 
somente necesario sem |L168 outro iornall & comtanto que a- |L169 quelle proprio 
dia tornem a suas |L170 casas segumdo forma do dito fo- |L171 ral. E doutra maneira 
mandamos |L172 que se nam faça. § E os morado- |L173 res & posuidores da dita 
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terra a |L174 poderam uemder liuremente a |L175 quaaesquer pessoas que quiserem 
|L176 com o dito foro segumdo forma |L177 do dito foral. § O gado do uento

P04 |L178 § Gado do uento

|L179 he dereito rreall sera do senhorio |L180 segumdo nossa hordenaçam com 
|L181 decraraçam & cetera. E o mais como Ui- |L182 seu. § Os tabaliaaes pagam 
|L183 a pemsam em Seea & nam no dito |L184 lugar. § A pena d’ arma nam |L185 
he do senhorio da terra & sera somen- |L186 te do iuiz ou iuizes se a tomarem 
|L187 no arroydo. E os meyrinhos da |L188 comarca nam a rrequeriram nem |L189 
aueram despois tres dias do |L190 maleficio feito a quall se leuara |L191 com estas 
decraraçoões & cetera. E o ma- |L192 is como Uiseu. § Os maninhos |L193 sam 
todos do comçelho com o fo-

[F. 117v B]

|L194 ro sobredito. E quamdo alguma se ou- |L195 uer de dar sera dada em camara 
com |L196 as deligencias & isames conthe- |L197 udas em nossas hordenaçoões. 
|L198 § Dos montados se nam paga ne- |L199 hum tributo na dita terra pera o se- 
|L200 nhorio porque os comçelhos estam |L201 em uizinhamça com seus comarcãos 
|L202 & usaram huns com os outros segundo |L203 suas posturas como lhes bem 
pa- |L204 reçer. § E allem dos dereitos a- |L205 tras decrarados que se pagam do 
|L206 limite & rreguemgo do dito lugar |L207 de Bobadella iaz tambem neste ter- 
|L208 mo outro foro do limite que cha- |L209 mam Uillela com o foro ierall da |L210 
terra com decraraçam que os mora- |L211 dores em Uillela que laurarem |L212 em 
limyte & termo de Loureiro pa- |L213 guem de sete, hum. E, se laurarem em |L214 
quallquer parte do outro limite |L215 de Bobadella pagam iugada como |L216 os 
de Bobadella. E, se estes de Boba- |L217 della laurarem no limite do Lou- |L218 
reiro nam pagam deste, hum co- |L219 mo os decimo, mas pagam a iu- |L220 gada 
sobredita. E assy mandamos |L221 que ao diante se faça & cumpra |L222 com as 
outras todas atras per |L223 nos acordadas & determinadas. |L224 § E a portaiem e a 
pena do foral |L225 he tal como Lamego & cetera. Dada na |L226 nossa muy nobre 
& sempre leall |L227 çidade de Lixboa, aos quimze dias |L228 do mes de outubro, 
era do naçimen- |L229 to de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill |L230 quinhentos 
& treze annos |L231 § e sobscprito pello dito Fernam |L232 de Pina, em XII folhas 
VI rregras.
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P01|L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Çatam & Rryo 
de Mo- |L2 ynhos dado per el-rey Dom Anrryquez per el-rey |L3 Dom 
Sancho, seu filho

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrase pollos ditos foraaes |L6 seer a dita terra dada a foro

[F. 118r A]

|L7 de iugada primeiramente, pollo conde |L8 Dom Amrryque com a rainha Dona 
|L9 Tereisa, sua molher. E, despois mu- |L10 dada o dito foro per el-rey Dom |L11 
Afomsso, seu filho, a denheiro, conuem a saber: mu- |L12 daram o dito foro da 
iugada & de |L13 todollos dereitos da terra por du- |L14 zemtos & uimte çimquo 
maraui- |L15 dis d’ ouro em tres pagas em |L16 cada hum anno, conuem a saber: 
pollos primeiros |L17 dias de março & por dia de Sam |L18 Pedro & dia de Sam 
Martinho. |L19 § E, assy mesmo, lhe foy mudada |L20 a colheita que se pagaua 
na dita terra |L21 em sasemta marauidis ady d’ ou- |L22 ro como os de çima os 
quaaes se |L23 pagam iumtamente per dia de Sam |L24 Ioham os quaaes marauidis 
to- |L25 dos se am da somar & comtar a |L26 rrezam de çimquoenta soldos por 
|L27 maraui[di] que com as liuras ua- |L28 llem nouenta reaaes desta moe- |L29 
da corremte cada marauidi de |L30 seis ceptis o rreal. E a esse respeito |L31 se a 
somaram sempre em cada hum |L32 anno pera se pagarem a nos por |L33 dereito 
rreall como dito he a quall |L34 soma toda se rrepartira per terços |L35 com Ryo de 
Moynhos a que tam- |L36 bem o dito forall foy dado & de |L37 toda a soma dos 
ditos marauy- |L38 diis pagara o comçelho de Ryo |L39 de Moynhos hum terço. E 
o comçe- |L40 lho de Çaatam os outros dous. |L41 § E destes dous terços se ham 
des- |L42 comtar ao dito comçelho dous |L43 mill çemto & sasemta reaaes com as 
liuras que se montam nas |L44 graças das quitas que temos |L45 feitas aas quintaãs 
de Çamorim |L46 & de Contige, conuem a saber: Çamorim seteçemtos |L47 & 
sasemta reaaes sem liuras & |L48 o de Comtinge asy seisçemtos & |L49 trimta aos 
quaaes ham de seer

[F. 118r B]

|L50 multiplicadas as liuras a dezoito |L51 pretos por cada reall porquamto |L52 
na soma mayor posta sobre o dito |L53 comçelho uaão carregadas as |L54 liuras 
dellas. § E seram auisa- |L55 dos os almoxarifes ou os senho- |L56 rios dos ditos 
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foros que per uaga |L57 destes que os ora tem estas quyn- |L58 taãs & as pessuem 
ueiam suas |L59 cartas pera lhes serem guardadas |L60 segumdo as de nos teuerem 
& dou- |L61 tra maneira nam. § E a dita pa- |L62 ga sobredita que se ha de fazer 
a nos |L63 como dito he se a de pagar por rre- |L64 partiçam que antigamente he 
feita |L65 per todollos beens do dito comçelho |L66 a quall queremos que agora 
noua- |L67 mente se faça, semdo pera ysso ium- |L68 tos todollos moradores do 
dito |L69 comçelho & per acordo de todos |L70 seram inllegidos as pessoas que |L71 
em nome de todos ouuerem de |L72 fazer a dita rrepartiçam. E assy |L73 se fara de 
çimquo annos em çimquo |L74 porque as aualliaçoões uelhas |L75 trazem muyta 
comfussam no tira- |L76 mento do dito denheiro. § E o |L77 denheiro & paga 
sobredita sera |L78 emtregue ao precurador do com- |L79 çelho que tera cargo de 
o dar a quem |L80 delles fezermos mercee. E a pessoa |L81 que pera este caso o 
comçelho em- |L82 leger nam sera mais tirara per |L83 nosso almoxarife nem por 
outro |L84 ne[n]hum nosso offiçiall nem iustiça |L85 de ne[n]hũa calidade que seia 
no quall |L86 caso damos todo poder & autori- |L87 dade ao dito comçelho, semdo 
a tall |L88 pessoa posta em camara & per acor- |L89 do dos offiçiaaes de cada huum 
|L90 anno. § E por este denheiro que |L91 assy auemos d’ auuer auera elle |L92 todos 
nossos dereitos segumdo

[F. 118v A]

|L93 elles nos podiam pertemçer, conuem a saber: |L94 § o gado do uemto que sera 
seu |L95 & se arrecadara segumdo nosas |L96 hordenaçoões com decraraçam |L97 
& cetera. E o mais como Uiseu. § E assy |L98 aueram a pemsam de tres tabalia- 
|L99 ães que seruem nos ditos comçe- |L100 lhos de cada hum com liuras tre- |L101 
zemtos & quimze reaaes. |L102 § Montados nom os ha hy por- |L103 que ussam 
com seus uizinhos |L104 per suas posturas do comçelho. |L105 § E assy o faram ao 
diamte. § Nem |L106 ha hy maninhos porque tudo |L107 he do comçelho dado & 
rreparti- |L108 do per eles como lhes bem pa- |L109 reçer sem foro com acordo da 
ca- |L110 mara segumdo nosa hordenaçam |L111 § Nom se leuara portagem a- |L112 
gora nem em algum tempo por- |L113 que nam foy imposta per forall |L114 nem 
ha memoria que se leuase em |L115 algum tempo. § Da pena de ar- |L116 ma se 
leuaram duzemtos rreaees |L117 & as armas seram do comçelho |L118 quamdo as 
rrequererem. E nam |L119 senam se demandaram nem le- |L120 uarem se forem 
passados tres |L121 dias despois do maleficio com |L122 estas decraraçoões & 
cetera. E o mais |L123 deste capitollo e a pena do forall |L124 he tal como Uiseu & 
cetera. Dada na no- |L125 sa muy nobre & sempre leall çida- |L126 de de Lixboa, 
aos seys dias do |L127 mes de mayo, era do naçimento |L128 de Nosso Senhor Ihesu 
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Chrispto, de mill quy- |L129 nhentos & quatorze annos e sob- |L130 scprito pello 
dito Fernam de Pina, |L131 em çimquo folhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa çidade [d]e Uiseu dado |L2 per 
el-rey Dom Afomsso Amrryquez

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pello dito forall |L5 fossem impostos dereitos

[F. 118v B]

|L6 & foros de pam na dita cidade. E assy |L7 de uinho & linho & doutras cousas |L8 
nam se fara dellas aquy neste fo- |L9 rall mençam porquamto foram |L10 apartados 
per outros foraaes |L11 dados a outras pessoas segumdo |L12 em seus particulares 
tombos & |L13 foraaes sera decrarado. § E aquy |L14 somente neste foral seram 
decra- |L15 rados os dereitos pessoaes que |L16 amdam apartados com a alcay- |L17 
daria & mordomado da dita çida- |L18 de. E alguns outros que assy se pa- |L19 
gam a nos fora dos foraaes dos |L20 ditos reguemgos & mordoma-

P04 |L21 § Cauallo de Mayo

|L22 dos os quaaes aquy, primeira- |L23 mente, mandamos decrarar, conuem a 
saber: |L24 pagase em cada hum anno a nos |L25 por dereito rreal pollo procurador 
|L26 da dita cidade por o primeiro dia |L27 de mayo quatro mill & setecentos |L28 & 
uimte & çimquo reaaes a |L29 que chamam caualo de mayo |L30 os quaaes a dito 
procurador |L31 ha d’ arrecadar de çertos lugares |L32 fora do termo da dita çidade 
os |L33 quaaes sam a ysso d’ antigamen- |L34 te obrigados com algũas al- |L35 deas 
do dito termo segumdo ia |L36 esta sabido & notorio nos tombos |L37 antigos 
da dita çidade os quaaes |L38 emtregaram aas pessoas que de |L39 lhes for feita 
merçee. E, portamto |L40 ouuemos por escusado decrara- |L41 llos aquy, somente 
mandamos |L42 que se nam faca no dito pagamen- |L43 to ne[n]hũa mudança nem 
emno- |L44 uaçam de como se sempre fez asy |L45 na camtidade do dito denheiro 
co- |L46 mo no arrecadar & emtragar delle.

P05 |L47 § Fugueiras de Sam Miguell



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira480

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

P06 |L48 E Assy se arrecada mais ou- |L49 tro dereito que chamam |L50 Fugueiras 
de Sam Miguel per a- |L51 quellas pessoas a que nos fa-

[F. 119r A]

|L52 zemos merçee dos taaes dereitos cu- |L53 ios pagamentos & conthias & luga- 
|L54 res que os pagam estam particular- |L55 mente escpritos & decrarados nos |L56 
liuros & tombos dos nossos derei- |L57 tos reaaes do almoxarifado da di- |L58 ta 
cidade & coutos della segumdo |L59 os quaaes mandamos que ao di- |L60 amte 
se rrecadem sem ne[n]hum acreçen- |L61 tamento nem duuida assy na canti- |L62 
dade & soma do dito denheiro como |L63 no modo do arrecadar & pagar de- |L64 
lle segumdo atee quy fez.

P07 |L65 § Uemto

P08 |L66 O gado do uemto sera dos direitos |L67 do dito mordomado quando se 
|L68 perder feitas as deligençias segumdo |L69 nossa hordenaçam com decraraçam 
|L70 que a pessoa a cuio poder for teer |L71 o dito gado o uenha scpreuer dhy |L72 
a oyto dias com a pessoa que pera |L73 ysso sera hordenada so[b] pena de lhe |L74 
seer demandado de furto.

P09 |L75 § Forças

P10 |L76 E o meirinho da dita cidade le- |L77 uara, ysso mesmo, as penas |L78 das 
forças, conuem a saber: çemto & oyto rreaaes |L79 as quaaes nam leuara senam 
|L80 quamdo a tal força for iulgada pe- |L81 llos iuizes & ho meirinho for me- 
|L82 ter em posse ho forçado & doutra |L83 maneira nam. E isto aa custa do |L84 
forçador. E assy se faram as çita- |L85 çoões das imiurias & almotaça- |L86 rias 
pollos ditos meirinhos da |L87 çidade somente & outras ne[n]hũas |L88 nam. E as 
outras todas fara o

P11 |L89 § Mordomado

|L90 mordomo & leuara os dereitos |L91 de todas ellas ao dito mordoma- |L92 do 
pertemçentes, imteiramente, |L93 segumdo estam estam decraradas |L94 nos tombos 
& cartorios da dita |L95 çidade os quaaes na dita cidade |L96 foram aprouados pella 
imquiri- |L97 çam & issame que la mandamos |L98 fazer, tiramdo somente as ditas
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|L99 cousas atras decraradas que fa- |L100 ram & leuaram os ditos meirinhos |L101 
da cidade & nam outros de ne[n]hũa |L102 calidade que seiam. E todas as |L103 
outras fara & rrrecadara o dito |L104 mordomo per sy ou per outrem |L105 segumdo 
no dito tombo estaa de- |L106 crarado. § Com limitaçam de |L107 hum capitollo 
do dito mordoma- |L108 do em que diz que se fezerem hy |L109 eixecuçam de 
semtença ia eixecu- |L110 tada em nossa corte que leuem- |L111 la outra dizima 
o que nam aue- |L112 mos por bem. E mandamos que |L113 se nam leue mais hy 
dizima de |L114 ne[n]hũa semtença polla dada della |L115 nem menos polla citacam 
so- |L116 mente polla execuçam. E decrara- |L117 mos mais acerca das ditas eixe- 
|L118 cuçoões & dizimas dellas que |L119 de tamta parte se ha de leuar a di- |L120 
ta dizima de camta se fezer a eixe- |L121 cuçam & mais nam posto que |L122 a 
semtença de mor conthya seia |L123 sem embargo dos capitollos do di- |L124 to 
mordomado & do usso que ora |L125 tem.

P12 |L126 § Portagem

P13 |L127 E, porquamto no pagamento |L128 da portagem da dita cidade |L129 ouue 
muyta comtenda se paga- |L130 riam todollos moradores da dita |L131 çidade 
& termo hy portagem ou |L132 quaaes pessoas dellas & de quaees |L133 cousas 
portamto foy por nos |L134 determinado finalmente que a |L135 portagem se leue na 
dita cidade |L136 & seu termo pollo mordomo a |L137 que temos feita merçee dos 
de- |L138 tos d’ alcaydaria & mordoma- |L139 do da dita cidade segumdo adiante 
|L140 no titollo & capitollos da dita |L141 portagem largamente he decra- |L142 rado 
com decraraçam que a dita |L143 portagem ham de pagar os ho-

[F. 119v A]

|L144 mens que forem de fora da dita çi- |L145 dade & seu termo, tiramdo somente 
|L146 o pescado & sal que se pagara desta |L147 maneira, conuem a saber: os 
almocreues & quaes- |L148 quer pessoas da dita cidade & ter- |L149 mo que 
trouxerem pescadas, |L150 saueees, lampreas, comgros & seme- |L151 lhamtes 
pescados frescos & grados |L152 pagaram hum pexe de cada carga |L153 mayor, 
conuem a saber: de besta cauallar ou mu- |L154 ar. E de carga d’ asno a meatade. 
|L155 E per este rrespeito ao costal que |L156 sera o quarto da carga mayor. E |L157 
este dereito pagaram somente |L158 dos ditos pescados & nam de sar- |L159 dinhas 
nem marisco nem doutro |L160 pescado myudo. |L161 E pagaram, ysso mesmo, as 
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|L162 ditas pessoas da dita cida- |L163 de & termo da carga mayor do |L164 sall desta 
medida corremte hum al- |L165 queire & hum cellamym, leuando ho |L166 alqueire 
amtigo per que o dito |L167 sall se auya de pagar da medida |L167 coymbraã em 
tres quartas des- |L168 ta medida corremte. E da carga |L169 menor a metade & 
do costall a esse |L170 rrespeito. E os sobreditos direitos |L171 do pescado & sal 
pagaram na di- |L172 ta maneira na dita cidade & seu |L173 termo todallas pessoas 
que hy |L174 as ditas cousas trouxerem pera |L175 uemder assy as da dita çidade 
& |L176 termo como quaaesquer pesso- |L177 as de fora com decraraçam que |L178 
as pessoas de fora pagaram do |L179 pescado myudo segumdo adiamte |L180 no 
titollo da portagem no tito- |L181 llo do pescado uay decrado com |L182 limytaçam 
que quem pagar o |L183 dereito atras scprito do pescado |L184 grado nam pagara 
ho outro de- |L185 reito do dito titollo do pescado. |L186 § E isto se emtendera por 
emtra-

[F. 119v B]

|L187 da & sayda se pagara & guardara |L188 em todo pescado o titollo do dito 
|L189 pescado no capitollo da portagem. |L190 § E decraramos mais que posto 
|L191 que adiamte no titollo do pam |L192 uaa o sall no preço do pam sem |L193 
embargo disso se pagara delle aa |L194 emtrada da cidade & termo como |L195 
atras fica ia asemtado. E polla sa- |L196 cada delle, porem se pagara como 
|L197 no dito titollo do pam uay decra- |L198 rado. § E decraramos que na |L199 
dita çidade & seu termo nom aia |L200 mais ne[n]hũa portagem a quall |L201 se 
arrecadara segumdo adiamte |L202 hira decrarado a quall posto que |L203 per 
semtença fosse mandado a Io- |L204 ham da Silua que a nom leuasse |L205 nos 
reguemgos que tem nossos |L206 no dito termo nom foy nossa |L207 tençam nom 
se pagar portagem |L208 no dito termo saluo se amte da |L209 dita semtença se hy 
nom pagaua |L210 porque pagamdo se damtes man- |L211 damos que se rrecade 
ora pollo |L212 dito mordomo se per bem de suas |L213 doaçoões lhe pertemçer ou 
pollo |L214 nosso almoxarife.

P14 |L215 § Priuillegio

P15 |L216 E, porquamto as cidades |L217 de nossos rregnos nom |L218 costumaram 
de seer da- |L219 dos em senhorio a outras pessoas |L220 sem pera ysso terem forall 
nem |L221 autoridade nos auemdo respei- |L222 to quamto he nosso seruiço & |L223 
da coroa destes regnos as di- |L224 tas çidades nam seer dadas |L225 em senhorio 
a ne[n]hũas outras |L226 pessoas portamto de nosso pro- |L227 prio moto nos praz 
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queremos |L228 & detriminamos per este nosso |L229 foral que a dita çidade nom 
seia |L230 dada em ne[n]hum tempo em senho- |L231 rio & iurdiçam a ne[n]hũa 
pessoa

[F. 120r A]

|L232 & que se guarde este nosso mandado |L233 & priuillegio pera sempre com 
toda- |L234 llas cousas deste forall. E a pe- |L235 de arma. E assy a portagem e 
a |L236 pena do forall he tal como a cidade |L237 da Guarda & cetera. Dada na 
nossa muy |L238 nobre & sempre leal cidade de Lixboa, |L239 a quymze dias de 
dezembro, era |L240 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L241 de mill 
quinhentos & treze annos |L242 e sobscprito pello dito Fernam de |L243 Pina, em 
quimze folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de Nes- |L2 pereira

P02 |L3 § DOM MANUEL cetera.

P03 |L4 Posto que no dito reguem- |L5 go & terra nam ouuesse |L6 ora memoria de 
forall |L7 porem, pollos tombos |L8 & liuros dos recebimentos que |L9 mandamos 
iustificar com as mes- |L10 mas partes, achamos que as |L11 remdas & foros do 
dito reguem- |L12 go & terra se deuam d’ arrecadar |L13 da maneira seguimte. 
|L14 Pagase em Guilhefomte du- |L15 zemtos & dezaseis alqueires |L16 de milho 
& çemteo per meyo e em |L17 denheiro duzemtos & dezaseis |L18 reaaes e tres 
goraziis, e tres |L19 capoões, e tres frangaãos, e trim- |L20 ta ouos. E o logar 
que chamam |L21 Pouoa aiuda a esta forma com noue |L22 alqueires do dito pam 
& seis reaaes |L23 em denheiro per sua rrepartiçam |L24 antigamente feita. E a 
medida do |L25 pam fazem quatro dellas tres des- |L26 ta medida ora corremte que 
se |L27 guardara em toda esta paga seguynte.

P04 |L28 § Uarzea

P05 |L29 § E pagase pollo logar da Uar- |L30 zea duzemtos & noue al- |L31 queires 
de meado, conuem a saber: çemteo e mi- |L32 lho, e de trigo noue alqueires. E 
|L33 dous guoraziis & meo e dous
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|L34 frangaãos & meyo. E per dia de |L35 Sancto Steuam çemto & oyto reaaes. |L36 
E nouemta reaaes per dia de |L37 Sam Ioham de seis çeptis o rreall. |L38 § E paga 
o lugar do Almargem |L39 iumtamente sem outro foro

P06 |L40 § Almargem

|L41 nouemta reaaes. E paga tall de |L42 pam meado quoremta & sete alqueires |L43 
& de trigo tres alqueires. E paga

P07 |L44 § Auimios

|L45 Auimios com Uilla Chãa çemto & |L46 quatorze alqueires de pam meado. 
|L47 E de uinho quatro almudes aa bica |L48 e dous guoraziis. E em denheiro 
|L49 setemta & quatro reaaes. |L50 § E aldea de Paço paga nouen- |L51 ta & seis 
alqueires de pam, |L52 conuem a saber: de çemteo & milho e destes sam |L53 tres 
alqueires de trigo. E mays |L54 iazem hy çertas herdades de que |L55 se pagam 
seis alqueires de pam |L56 meado, conuem a saber: çemteo, milho. E mays |L57 
hum guorazill & hum frangãa. E çim- |L58 quo ouos, e em denheiro çemto |L59 & 
quoremta & quatro reaaes. E este |L60 denheiro & foros ha de rreçeber o |L61 dito 
mordomo da maão do iurado |L62 do dito lugar. E mais de toda a al- |L63 dea o 
sexto do uinho & linho, e mais |L64 tres molhos de linho d’ eiradega a- |L65 tados 
com tres feuaras de linho. |L66 E mais seis almudes de uinho d’ ei- |L67 radega. E 
o dito uinho se a de emtre- |L68 gar aa bica. E o linho no temdall |L69 e o uinho 
nom ho faram sem pry- |L70 meiro o fazerem saber ao senhorio. |L71 E assy o 
linho pollo semelhante & |L72 o que o contrairo desto fizer per- |L73 ca todo o dito 
uinho & linho pera |L74 o senhorio. E mais a molher que |L75 foy de Ioham d’ 
Outeiro de çemteo |L76 seis alqueires.

P08 |L77 § Souto

P09 |L78 Paga toda a aldea do Souto |L79 çemto & oyto reaaes.

P10 |L80 § Lageosa

P11|L81 E a aldea de Lageossa paga trinta
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|L82 alqueires de pam meado, conuem a saber: çemteo |L83 & milho & mais hum 
meyo gorazil, |L84 e uimta dous reaaes em denhei- |L85 ro. E mays amdam hy 
çertas her- |L86 dades de que se paga o quimto |L87 & o sexto do uinho & linho 
de todo |L88 o que Deus nella deer. E neste logar |L89 iaz hum chaão de que se 
paga tres |L90 alqueires de çemteo & hum molho |L91 & meyo de linho d’ eiradega 
atado |L92 com tres feueras de linho.

P12 |L93 § Faramontellos

P13 |L94 Paga Faramontellos quorenta |L95 & noue reaaes & meyo.

P14 |L96 § Folgosa

P15 |L97 § Folgarossa paga por dia de |L98 Sam Ioham nouemta reaaes.

P16 |L99 § Sanguinhedo

P17 |L100 § Sanguinhedo paga toda |L101 aldea nouemta & seis alqueires |L102 de 
pam meado, conuem a saber: çemteo & milho |L103 & mais hum capam. E hum 
frangão |L104 e çimquo ouos, e hum molho de li- |L105 nho d’ eiradega. E em 
denheiro cen- |L106 to & quoremta & seis reaaes |L107 que ha d’ emtregar o iurado. 
E ma- |L108 is hum gorazill.

P18 |L109 § Irmida

P19 |L110 E a aldea da irmida toda paga |L111 oytemta reaaes & meyo em |L112 
denheiro. E mais iaz hy hũa uinha |L113 & çerta herdade de que se paga ho |L114 
quimto. E mais desta uinha tres |L115 almudes de uinho de eiradega & |L116 hũa 
espadoa, e dous capoões, |L117 e hum frangaão, e dez ouos, e hum |L118 alqueires 
de trigo & meyo de foro.

P20 |L119 § Carregasella

P21 |L120 E a alldea de Carragassella |L121 paga çemto & çimquoem- |L122 ta & 
dous alqueires de pam mea- |L123 do, conuem a saber: çemteo & milho & mais 
|L124 dous guoraziis, e dous capões, |L125 e dous frangaãos, e uimte |L126 ouos & 
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dous molhos de linho |L127 d’ eiradega atrados com tres |L128 feuaras de linho. E 
em denheiro |L129 çemto & quoremta reaaes, e de |L130 guoraziis tres alqueires de

[F. 120v B]

|L131 çemteo. E demtro nesta aldea iaz |L132 hum casal de que se paga uimte & 
|L133 seis alqueires de pam meado, conuem a saber: |L134 çemteo & milho. E de 
trigo hum alqueire |L135 & meyo de foro. E mais çimquo |L136 almudes de uinho 
aa bica. E mais |L137 huma espadoa & hum capam e çimquo |L138 ouos.

P22 |L139 § Aluellos

P23 |L140 Aluellos toda paga setemta |L141 & dous rreaaes. E mais iaz |L142 hy hum 
casal no dito logar d’ Alue- |L143 llos paga uimte alqueires de çem- |L144 teo & 
milho. E de trigo çimquo al- |L145 queires, e de uinho tres almudes |L146 & hũa 
marraã, e dous capoões, |L147 e dez ouos.

P24 |L148 § Mondam

P25 |L149 E a alldea de Mondam toda |L150 paga sasemta alqueires |L151 de pam 
meado, conuem a saber: çemteo & milho, |L152 e mais hum guoraziill, e hum 
frangão. |L153 E em denheiro, çemto & oyto reaaes.

P26 |L154 § Nespereira

P27 |L155 E a quimtaa que foy de Rruy |L156 Martiiz que trazem os mo- |L157 radores 
de Mondam e paguam |L158 trimta & seis alqueires de pam |L159 terçado, conuem 
a saber trigo: çemteo. & milho.

P28 |L160 E a quimta que traz Pero Gom- |L161 çalluez Callaburdo pagua |L162 trimta 
& seis alqueires de pam |L163 terçado, conuem a saber: trigo, çemteo, milho. |L164 
E mais estas quintaãs ambas |L165 pagam hum guoraziill & hum capam, |L166 e 
çimquo ouos, e hum alqueire & |L167 meyo de trigo. E em denheiro uim- |L168 te 
& seis reaaes.

P29 |L169 A quimtaã que foy de Diogo |L170 Gomçalluez paga uimte |L171 & quatro 
alqueires de pam terça- |L172 do conuem a saber trigo, çemteo, milho,
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P30 |L173 § Aldea do Casall

P31 |L174 E a aldeã do Casall paga do- |L175 ze alqueires de trigo e do- |L176 ze de 
milho do cham do comçelho. |L177 E mays ha hy na dita aldea tres |L178 quymtãas 
de que se paga quatro

[F. 121r A]

|L179 alqueires & meyo de pam terçado, conuem a saber: |L180 trigo, çemteo, milho. 
E mais ha hy |L181 na dita aldea hũa herdade que foy |L182 de Ioham Afomsso paga 
seis alquei- |L183 res de pam terçado, conuem a saber: trigo, çemteo |L184 & milho. 
E mais paga em denheiro |L185 a dita aldea sasemta reaaes. E ma- |L186 is ha hy 
hũa herdade que foy de Ma- |L187 ria Uaaz & paga noue alqueires. |L188 E mais ha 
hy hũa herdade que foy |L189 de Ioham Afomsso Anadall de que |L190 se paga seis 
alqueires de pam ter- |L191 çado, conuem a saber: trigo, çemteo, milho. E mais 
|L192 ha hũa herdade que foy de Martym |L193 Uaaz que paga noue alqueires |L194 
de pam meado, conuem a saber: çemteo, milho. |L195 § Item mais ha hy çertas 
herdades |L196 em este ualle que se chama das es- |L197 padoas de que se paga o 
quarto do |L198 que Deus da nelles. E mais duas |L199 espadoas & hum capam & 
çimquo |L200 ouos, e hum alqueire & meyo de tri- |L201 go de foro. § Item mais ha 
hy |L202 hum cham que chamam da Çernada |L203 que paga o quimto do que deus 
nelle |L204 der. § Item mais ha hy hum cham |L205 que iaz demtro no cortinhal do 
com- |L206 çelho de que se paga o sexto. A par |L207 deste cham iaz hũa uinha de 
que |L208 se paga o sexto.

P32 |L209 § Trauaçoões de Çima

P33 |L210 E a aldea de Trauações toda |L211 paga de pam meado, conuem a saber: 
çenteo |L212 & milho, çemto & quimze alqueires |L213 e de trigo quimze alqueires. 
E ma- |L214 is hum guorazill & hum framgão |L215 & em denheiro uimte reaaes. 
|L216 E mais seis almudes de uinho aa |L217 bica. E de guoraziis hum alqueire |L218 
& meyo de pam meado.

P34 |L219 § Soure da Madanella

P35 |L220 Soure paga toda a all[d]ea se- |L221 semta alqueires de pam me- |L222 ado, 
conuem a saber: çemteo & milho. E mais ho |L223 sexto do uinho & do linho. E 
seis al- |L224 mudes de uinho d’ eiradega do dito
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|L225 logar. E o uinho se nam fara nem |L226 o linho se nam tirara do temdall sem 
|L227 primeiro o saber o senhorio. E hum |L228 goraçill & hum frangaão e hum 
alqueire |L229 & meyo de pam de guorazill.

P36 |L230 § Uilla Noua do Campo

P37 |L231 E a aldea de Uilla Noua do |L232 Campo paga toda uimte |L233 & quatro 
alqueires de pam mea- |L234 do, conuem a saber: çemteo & milho.

P38 |L235 § Casaaes do rreguengo & herdades que amdam fora dos casaaes

P39 |L236 Item hum moynho que iaz na |L237 Rybeira de Moure de Boy |L238 de que 
paga uimte reaaes.

P40 |L239 Item a Pouoa de Salgueirall que |L240 traz Diogo Paaez e paga della 
hũa |L241 marraã & hum par de capoões. § Item |L242 hũa herdade que traz Maria 
Men- |L243 dez do Couto de Fumdo. § E paga |L244 della hũa marraã. § Item hũa 
|L245 uinha que iaz a par de Carualhaaes |L246 e paga della dous capoões. § Item 
|L247 a Pouoa que se chama da Lobaguei- |L248 ra & pagase della trimta alquei- 
|L249 res de pam meado & hũa marraã |L250 & hum capam & quatro coelhos. |L251 
Do casall d’ Afomsso Preto e |L252 paga o quarto de todo ho |L253 que Deus der 
em trigo, çenteo |L254 & milho. E de uinho o sexto, e do |L255 linho outrosy o 
sexto, e tres alqueires |L256 de trigo de foro, e seis alqueires |L257 de çemteo, e 
seis alqueires de my- |L258 lho d’ eiradega. E mais traz hum |L259 cham que foy 
uinha de que paga |L260 o sexto & hũa marraã. E mais pa- |L261 ga dous capoões. 
§ Item se pa-

P41 |L262 § Casal das Moutas

|L263 ga o Casall das Moutas trimta |L264 alqueires de pam.

P42 |L265 § Chaãos

P43 |L266 § Item em Chaãos ha certas |L267 herdades & hum oliuall de |L268 que se 
paga o quimto do que Deus |L269 nellas der. E assy do dito oliuall. |L270 § Item 
iazem hũas herdades |L271 amtre Chaãos & Tomdella & çer- |L272 tos castanheiros 
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de que se pagua
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|L273 dezaseis alqueires de pam meado, |L274 conuem a saber: çemteo & milho 
& hũa marraã |L275 e hum capam. § Item a aldea de Ton- |L276 della paga tres 
almudes de uinho |L277 aa bica. § Item iaz hum chaã em |L278 Pousada em Monte.

P44 |L279 § Quimtaa d’ Orgeens

P45 |L280 E a Quimtaã d’ Orgeen tem |L281 hum oliual çarrado e hum po- |L282 mar 
& oliueiras & çireigeiras |L283 diamte da dita quimtaã. E hũa ui- |L284 nha, e hũa 
deuessa, e hum lameiro |L285 que parte com a dita deuessa. E hum |L286 casall de 
que se paga ho quarto do |L287 que Deus em elle der. E tres alqueires |L288 de trigo 
de foro, e quatro geiras, |L289 e hũa espadoa, e hũa marraã, e dous |L290 capoões. 
E mais tem a dita quimtaã |L291 hũa uinha que foy de Afomsso Lopez.

P46 |L292 § Uinhas

P47 |L293 Item o frisador paga de hũa |L294 uinha çimquoenta reaaes. |L295 Item 
Pero de Maya paga de hũa |L296 uinha quoremta reaaes. § Item |L297 a molher que 
foy de Mestre Antam |L298 paga de hũa uinha trimta & quatro |L299 reaaes. § Item 
Gomçallo Uaaz |L300 paga de hũa uinha trimta reaaes. |L301 § Item Gomçallo de 
Bayrros pa- |L302 ga de hũa uinha quoremta reaaes |L303 § Item a molher que foy 
de Pero |L304 Martiz, almocreue, paga de hũa ui- |L305 nha quoremta reaaes. § Item 
|L306 ho moynho de Quateueio que iaz |L307 na Ribeira de Nespereira.

P48 |L308 § Casaaes

P49 |L309 Do casal de Pancada que traz |L310 Ioham Martiiz e paga hom- |L311 
ze alqueires de çemteo & milho, |L312 e quatro alqueires de trigo, e |L313 tres 
almudes de uinho aa bica. |L314 E dous adeytos de linho e dous |L315 capoões. O 
casal de Ioham Gill paga de |L316 trigo XIIII |º| alqueires & de çenteo & milho 
|L317 quorenta & noue alqueires de centeo XXIX alqueires, |L318 e de milho XX 
alqueires, e de uinho sete almu- |L319 des & duas mãos de linho & hũa |L320 
marraã & hum par de capoões & hum
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|L321 par de frangaãos. § O casal que foy de |L322 Pedr[o] Eannes que traz Ioham 
Pirez & Luis Pirez & |L323 pagase dele XXXVI alqueires de pam meado, |L324 
conuem a saber: çenteo & milho & mais aquatro alqueires |L325 de trigo & tres 
almudes de uinho aa bica |L326 & hũa marraã & hum par de capoões & |L327 dez 
ouos. § Do casal que foy Ioha- |L328 n Eannes Delgado que traz Ioham Aluarez 
pa- |L329 ga XII alqueires de pam meado, conuem a saber: çemteo & |L330 milho 
& VIII almudes de uinho aa bica & |L331 hum par de capoões & V ouos & hũa 
|L332 marraã. § E o casal que foy de Gonçallo Annes |L333 do Outeiro Ioham de 
Braga o traz pagam |L334 delle hũa marraã & dous capoões |L335 & hum cabrito 
& o quinto do linho. § Ite[m] |L336 o casal dos Nouaaes & paga o quinto |L337 do 
que Deus em elle der de todo pam. E de foro |L338 dous alqueires de trigo & de 
çemteo & milho |L339 tres alqueires & hũa marraã & hum par |L340 de capoões & 
dez ouos.

P50 |L341 E a Pouoa do consul paga toda |L342 çento uinte alqueires de pam, 
conuem a saber: quorenta |L343 de trigo & LXXX de çemteo & milho & seis 
|L344 almudes de uinho aa bica & duas marraãs |L345 & XXX ouos & VI capoões 
& hum adeito |L346 de linho. § Item Uillar do Monte tem |L347 tres casaaes que 
pagam o sexto do que Deus em |L348 elles der, conuem a saber: de pam & do 
uinho & linho. E ma- |L349 is cada casal paga hũa marraã & |L350 dous capões & 
duzia d’ ouos.

P51 |L351 § O casal de Uillarinho paga o quinto |L352 de todo o que Deus em 
elle der asy de pam como |L353 de uinho & linho & hũa marraã & dous ca- |L354 
poões & dous frangaãos & X ouos & hum alqueire |L355 de trigo de foro & hum 
alqueire de çemteo de fogaça.

P52 |L356 § O casal de Folgosa paga XXXII al- |L357 queires de çemteo & milho 
& hum gorazil & |L358 hum frangaão & dez ouos.

P53 |L359 E a Pouoa d’ el-rey paga V alqueires |L360 de pam, conuem a saber: 
çenteo & milho & ma- |L361 is cimquo coelhos & hum frangão & cin- |L362 quo 
ouos. § Item a emfrestada que iaz |L363 Arriba de Uouga pagase della çim- |L364 
quo alqueires de pam meado, conuem a saber: |L365 çemteo & milho e çimquo 
coelhos.
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P54 |L366 Do casall de Uilla Noua de Barrei- |L367 ros paga uimte alqueires |L368 
de trigo & uimte alqueires de çenteo, |L369 e dezoyto almudes de uinho aa bi |L370 
ca e hum gorazill & sete frangãos. |L371 E estes moradores do rreguen- |L372 go se 
uemderem cousa al- |L373 gũa do dito rreguemgo pagaram |L374 de quoremte hum 
ao senhorio. E a- |L375 ssy pagaram aa portagem do que |L376 se uemder no dito 
rreguemgo & |L377 nam pagamdo o dito pam & fo- |L378 ro os ditos moradores 
lhes a- |L379 praz serem penhorados nos |L380 boys ou em gado por elles ditos mo- 
|L381 dores o terem assy por semtença |L382 que o mordomo seia poderoso pera 
|L383 os penhorar.

P55 |L384 § Item a Quimtaã de Siluares |L385 tem quatro casaaes em ho |L386 corpo 
da Quimtaã. § Item Afomsso |L387 Fernamdez paga o quimto de todo |L388 pam 
& uinho & linho do que Deus |L389 deer no dito casall. E de foro dous |L390 
alqueires de trigo, e de çemteo seis |L391 alqueires, e de milho seis alqueires |L392 
d’ eiradega, e duas marraãs, e qua- |L393 tro capoões, e dez ouos e hum car- |L394 
neiro.

P56 |L395 Do casall de Ioham de Deus pa- |L396 ga o quimto de todo o pam, |L397 
conuem a saber: çemteo & milho que Deus no casall |L398 deer. E o quarto do 
trigo & linho. |L399 E mais hum alqueire de trigo de fo- |L400 ro, e seis alqueires 
de çemteo, e de |L401 milho seis alqueires d’ eiradega |L402 e hũa marraã & hum 
par de capoões, |L403 e dez ouos & hum carneiro.

P57 |L404 Item Afonss[o] Eannes paga ho |L405 quimto do çemteo & milho. |L406 E 
do uinho & trigo & linho o qua- |L407 to. E de foro dous alqueires de |L408 trigo & 
de çemteo & milho doze |L409 alqueires d’ eiradega, e hũa marraã,
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|L410 e dous capoões & dez ouos & hum |L411 carneiro.

P58 |L412 Item o casall de Ioham Bras |L413 que tras Ioham afomsso pa- |L414 ga o 
quimto de çemteo & milho |L415 & uinho do que Deus em o dito casal |L416 der 
e o quarto do trigo & uinho. |L417 E mays tres alqueires de trigo |L418 de foro. E 
de çemteo & milho dezoy- |L419 to alqueires d’ eiradega, e duas |L420 marraãs, 
e quatro capoões, e dez |L421 ouos e dous carneiros. Estes |L422 cassaaes todos 
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quatro trazem |L423 hũa uinha do dito senhorio de |L424 que pagam a meatade do 
uinho |L425 que Deus da na dita uinha.

P59 |L426 Item o casall de Guimaraães |L427 paga trimta alqueires de |L428 çemteo, e 
uimte alqueires de mi- |L429 lho, e tres alqueires de trigo, e |L430 çimquo almudes 
de uinho, e duas |L431 maraãs, e quatro capoões & |L432 dez ouos.

P60 |L433 Item o casall da Pouoaçam |L434 paga çimquoenta & çimquo |L435 
alqueires de pam sabudo, conuem a saber: çim- |L436 quo alqueires de trigo, e de 
çenteo |L437 & milho çimquoenta. E duas ma- |L438 rraãs & dous capoões. E por 
ho |L439 quimto do linho pagam tres |L440 alqueires de pam.

P61 |L441 Item o casall do Carualhall |L442 paga de çemteo & milho |L443 uimte 
& oyto alqueires, e de tri- |L444 go dous alqueires, e hũa ma- |L445 rraã e dous 
capoões.

P62 |L446 Item o Casaynho paga uinte |L447 alqueires de çemteo, e hũa |L448 marraã 
& dous capoões, e dez |L449 ouos. E em denheiro quoremta |L450 reaaes de hũa 
uinha.

P63 |L451 Item o casall de Mouraz pa- |L452 ga o quimto de todo pam |L453 trigo, 
çemteo, milho de todo ho
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|L454 que Deus der no dito casall. E de ei- |L455 radega de çemteo & milho quatro 
|L456 alqueires. E de geiras quatro al- |L457 queires. E de foro hum alqueire |L458 de 
trigo, e hũa marraã, e hum par |L459 de capoões e dez ouos.

P64 |L460 Item o casall de Pedr[o] Eannes |L461 do Outeiro paga o quimto |L462 de 
todo pam, uinho & linho que |L463 Deus der no dito casall. E dous al- |L464 queires 
de trigo de foro. E de çenteo |L465 & milho d’ eiradega doze alqueires. |L466 E de 
geiras oyto alqueires & |L467 hũa marraã, e hũa espada, e |L468 dous capoões e dez 
ouos.

P65 |L469 Item o casall de Pero Uelho |L470 de Lamaçaaes paga o quinto |L471 do 
que Deus der em o dito casall & |L472 hũa marraã e dous capoões
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P66 |L473 Item o casall de Ballufe pa- |L474 ga çimquoemta alqueires |L475 de pam, 
conuem a saber: de trigo dez alqueires, |L476 e de çemteo & milho quoremta |L477 
alqueires, e duas marraãs |L478 e dous capoões. § Item hũas |L479 herdades que 
iazem em Barrey- |L480 ros de que se pagam em direito quorenta |L481 reaaes e 
duas galinhas.

P67 |L482 E o casall de Uilla de hum sonto |L483 paga trimta & oyto alqueires |L484 
de pam, e dous alqueires de trigo |L485 & hũa marraã, e dous capoões, |L486 e hum 
carneiro, e hum edeyto de linho |L487 e dez ouos. § E este pam sam |L488 todos 
os caseiros obrigados |L489 de o leuar aa Quimtaã. E assy |L490 todos os foros aa 
Quimtaã d’ Or |L491 geens. Estas cousas que neste |L492 liuro sam scpritas todas se 
ti- |L493 raram por o liuro do tombo pro- |L494 prio.

P68 |L495 § Ao concelho de Moncam & do que rremde

P69 |L496 E a prymeira paga se come- |L497 ça no mes de feuereiro e |L498 pagam 
por cada paga dous mill
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|L499 & seisçemtos & sasenta & quatro rreaaes. |L500 E a segumda paga se paga 
por o mes |L501 de iunho. E a terceira paga se faz |L502 no mes de outro. § Item 
Ruy Pirez |L503 traz hum chaã que foy de Maria Ne- |L504 ues aforado cada hum 
anno por |L505 meyo alqueire de pam. § E todo |L506 pam sobredito he pella 
medida ue- |L507 lha coimbraã que fazem desta |L508 corremte de quatro, tres, 
conuem a saber: he a me- |L509 dida uelha menos hũa quarta |L510 que esta. E assy 
se medira per este |L511 rrespeito segumdo sempre se medio. |L512 o quall pam & 
foros sam |L513 obrigados os foreiros de |L514 leuar aa sua custa aa quimtaã |L515 d’ 
Orgeens homde se mediraa & em- |L516 tregaraa atee dia de Sam Martinho |L517 
em cada hum anno. E nam ho leuan- |L518 do a esse tempo o senhorio os man- 
|L519 dara penhorar per seu porteiro |L520 ou mordomo em todallas cousas |L521 
que lhe acharem começando nos |L522 moues primeiro. E, se o senhorio |L523 atee 
aquelle tempo de Sam Mar- |L524 tinho lhe nam quiser rreçeber os |L525 ditos foros 
leuamdo lhos aa dita |L526 quimtaã nam seram mais obri- |L527 gados de lhos la 
leuarem se nam |L528 quiserem & pagar lhos ham a de- |L529 nheiro a como emtam 
ualia |L530 na terra ao tempo que lhos leua |L531 uam & nam quiseram recebe |L532 
porquamto os foros sobre- |L533 ditos sam rrepartidos po- |L534 llos logares atras 
decrarados |L535 em cada hum dos quaaes ha muy- |L536 tos herdeiros per que os 
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ditos |L537 dereitos se pagam & seguirsea |L538 gramde imcoueniente se algũas |L539 
das ditas heramças se uemde- |L530 sem a pessoas de fora dos ditos |L531 logares 
reguemgos ou a outros |L532 de moor comdiçam do que sam

[F. 123r A]

|L533 os foreiros & reguemgueiros |L534 que ficam na dita terra portam- |L535 to 
mandamos que ne[n]hũas terras |L536 nem propiedades dos ditos re- |L537 guemgos 
se nam possam uemder |L538 a outras pessoas de mayor condi- |L539 çam que 
aquellas que lhas assy |L540 uemderem. E uemdendo se manda- |L541 mos que a 
uemda seia ne[n]hũa e os |L542 reguemgueiros partiçipamtes |L543 na dita eramça 
a possam tomar |L544 & pagar o dito preço porque assy |L545 foy uemdida. E, per 
comseguimte, |L546 quamdo algũa pessoa das foreiras |L547 se for da dita terra 
a morar fora |L548 e leixar desemparada a propieda- |L549 de & foro, queremos 
que aquellas |L550 pessoas que teuerem partiçipa- |L551 çam na dita propiedade & 
paga |L552 a possam tomar & parti lla amtre |L553 sy. E, per comseguimte, o foro 
a que |L554 era obrigada aa dita propieda- |L555 de. E os outros dereitos pesoaes 
|L556 se nam poem aquy porquamto |L557 uaão no foral de Uiseu em cuio |L558 
termo o dito reguemgo iaz. |L559 § E a pena do forall he tall como |L560 Uiseu & 
cetera. Dada na nossa muy no- |L561 bre & sempre leall çidade de Lixboa, |L562 
aos quimze dias do mes d’ a- |L563 brill, era do naçimento de Nosso |L564 Senhor 
Ihesu Chrispto, de mill quinhentos |L565 & quatorze. § E sobscprito pello |L566 dito 
Fernam de Pina, em doze |L567 folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uillla do Auelloso |L2 & assy as 
terras & lugares & com- |L3 çelhos do bispado de Lamego

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Posto que no dito lugar |L6 fossem postos os dereitos |L7 pollos bispos de 
Lame- |L8 go per casaaes & moyos de pam |L9 & uinho. Agora nam se ussa dos
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|L10 ditos foraaes. E, per costume, |L11 sem comtradiçam, estam ora em |L12 posse 
de se pagar no dito lugar |L13 per todollos moradores delle |L14 em cada hum anno 
trezemtas |L15 & sasemta & seis quartas da |L16 medida amtiga de pam quar- |L17 
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tado, conuem a saber: trigo, çemteo, milho, ce- |L18 uada. E os que nam teuerem 
|L19 çeuada nem milho pagaram outro |L20 tamto çemteo por elle. E quem nam 
|L21 tem trigo paga çemteo dobrado. |L22 E emtrepetaram se por cada |L23 tres 
quartas do dito para |L24 dous alqueires desta medida |L25 ora corremte. E fazem 
assy as |L26 ditas trezemtas & sesemta & seis |L27 quartas de pam duzemtos & 
|L28 uimte & dous alqueires por esta |L29 medida que ora corre o qual pam |L30 
a de ser leuado ao celleiro do bispo |L31 aa custa dos lauradores atee Natall |L32 
em quallquer tempo que quiserem. |L33 E, se lhe nom for rreçebido, nam ho |L34 
leuaram mais se nam quiserem. |L35 E ficara em sua escolha de lho tor- |L36 narem 
outra uez ou pagarem a |L37 denheiro a como uallia ao tempo |L38 que lho nam 
reçeberam qual |L39 amte quiserem os pagadores. |L40 E pagase mais no dito lu- 
|L41 gar pollos ditos morado- |L42 res da terra em cada hum anno |L43 trezemtas & 
sesemta & seis quar- |L44 tas de uinho que fazem da me- |L45 dida d’ almudes que 
ora corre ou- |L46 tros duzemtos & uimte & dous |L47 almudes de uinho. § O quall 
ui- |L48 nho se a d’ apanhar pollos laga- |L49 res aa custa do senhorio o quall |L50 
pam & uinho he rrepartido per |L51 todollos moradores da terra se- |L52 gumdo as 
herdades & propieda- |L53 des que trazem obrigadas ao
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|L54 dito foro. E, se a mor parte dos ditos |L55 foreiros quiserem que faça aguo- |L56 
ra noua rrepartiçam do dito paga- |L57 mento, mandamos aas iustiças |L58 que lhu 
façam fazer desemgana- |L59 damente. § E pagam mais os |L60 ditos moradores ao 
dito bispo |L61 em cada hum anno de colheita quy- |L62 nhemtos reaaes repartidos 
|L63 por todollos moradores. |L64 E allem dos quaaes direitos |L65 tem os bispos de 
Lamego no |L66 dito lugar outras terras & pro- |L67 piedades de pam & soutos que 
|L68 amdam apartadas do dito foro. |L69 E pagam outros dereitos segum- |L70 do 
sam decrarados nos titollos |L71 de cada hum deles & nos tombos |L72 por homde 
se sempre pagaram |L73 segumdo os quaaes ao diante |L74 pagaram.

P04 |L75 § Montados

P05 |L76 Nom ha hy montados nem

P06 |L77 § Maninhos

|L78 maninhos porque todos |L79 sam dos moradores do dito lu- |L80 gar com os 
foros sobreditos |L81 sem mais serem obrigados a ou- |L82 tros dereitos quamto 
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monta |L83 aos foros que se deuem por rres- |L84 peito das propiedades & heram- 
|L85 ças dos beens de rraiz.

P07 |L86 § Dizima das semtenças

P08 |L87 E dizima da eixecuçam |L88 das semtenças he também |L89 do dito bispo. 
E nam se leuara a |L90 dizima pella dada dellas somente |L91 pella execuçam. E de 
tamta par- |L92 te se leuara a dita dizima de can- |L93 ta se fezer a execuçam posto 
que |L94 a semtença de mor conthya seia |L95 a quall se nam leuara se ia se le- |L96 
uou pella dada della em outra |L97 parte.

P09 |L98 § Uemto

P10 |L99 E o gado do uemto quamdo |L100 se perder amdando primei- |L101 ro em 
pregam segumdo nossa
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|L102 hordenaçam he, ysso mesmo, dereito |L103 rreall com decraraçam que a 
pessoa |L104 a cuia maão ou poder for teer o dito |L105 gado o uenha escpreuer a 
dez dias |L106 primeiros seguimtes sob pena |L107 de lhe seer demandado de furto.

P11 |L108 § Tabaliam

P12 |L109 § E assy a pemsam do tabaliam |L110 segumdo sempre se leuou sem 
mais |L111 se poder acreçemtar.

P13 |L112 § Pena d’ arma

P14 |L113 E a pena d’ arma com ho uento |L114 & pemsam atras decraradas |L115 
seram de quem teuer a iurdiçam |L116 a quall sera do meirinho ou dos iui- |L117 zes 
se a tomarem nos arroydos, |L118 conuem a saber: duzemtos reaaes. E as armas 
|L119 perdidas a qual se nam deman- |L120 dara nem leuara se forem passados 
|L121 tres dias despois dos arroydos |L122 passados ou maleficios com es- |L123 tas 
decraraçoões & ccetera. E o mais |L124 segumdo Lamego.

P15 |L125 § Uallongo
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P16 |L126 E tem mais o dito bispado |L127 as remdas seguimtes |L128 nestes lugares 
adiamte |L129 decrarados, conuem a saber: em Uallomgo oy- |L130 temta teygas 
de pam polla medi- |L131 da uelha, conuem a saber: sesemta de çemteo & |L132 
uimte de trigo. E mais sobre cada |L133 hũa das ditas teigas hum reall |L134 de 
seis çeptis o reall. E montasse |L135 nas ditas oytemta teygas da |L136 dita medida 
uelha quoremta & oy- |L137 to alqueires desta corremte. E sam |L138 assy pella dita 
comta de trigo |L139 doze alqueires. E de çemteo trimta |L140 & seis da dita medida 
noua. E a |L141 dita paga se arrecada em cada hum |L142 anno pollo procurador do 
comçe- |L143 lho per aquellas pessoas que o |L144 dito foro he rrepartido. E de sua 
|L145 maão se emtregara ao mordomo |L146 ou offiçiall do dito bispo com os |L147 
ditos oytemta reaaes § em |L148 denheyro.
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P17 |L149 § Toruoões

P18 |L150 Item mais o dito bispado no |L151 lugar de Toruoões estes de- |L152 reitos, 
conuem a saber: de todollos boys |L153 de talho que se hy matarem as lin- |L154 
goas. E leuara mais o dizimo dos |L155 fornos das poyas, conuem a saber: de todo 
o que |L156 a forneira ganha de dez, hum.

P19 |L157 § Uall de Ladroões

P20 |L158 E tem mais o bispo no lugar |L159 de Uall de Ladroões estas |L160 remdas 
seguimtes, conuem a saber: pri- |L161 meiramente, hũa quimtaã no dito |L162 lugar 
que se chama Pousada a quall |L163 tem çertos casaaes & herdades |L164 que 
sam emprazados a pessoas |L165 particulares per suas scprituras |L166 segumdo 
as quaaes pagaram seus |L167 foros sem outra mudança. § E traz |L168 hy mais 
Afomsso Diaz no Rrabaçall |L169 hũa terra de que paga sua rreçam |L170 segumdo 
seus comçertos. § E traz |L171 mais eyrya Gomçalluez fora das |L172 cousas 
sobreditas prazo doutras |L173 terras segumdo sam decraradas |L174 na scpritura de 
seus aforamentos.

P21 |L175 § Pendilhe

P22 |L176 E tem mais o dito bispado |L177 no comçelho de Pemdilhe es- |L178 
tes outros dereitos seguimtes, conuem a saber: |L179 posto que na dita terra 
& comçelho |L180 nom ouuesse ora foral nem scpre- |L181 tura per que os 
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dereitos se nelle ou- |L182 uessem de pagar. Porem, estam em |L183 costume sem 
comtradiçam de se pa- |L184 garem ao dito bispo de Lamego de |L185 çimquo 
casaaes que hy tem de |L186 pam meado, conuem a saber: milho & çemteo quo- 
|L187 remta alqueires. § E pagam |L188 mais sobre cada casall hũa gali- |L189 nha 
& hum frangaam. E nam paga- |L190 ram os ouos que lhe demanda- |L191 uam 
porque nam se proua que, |L192 antigamente, os pagassem. |L193 § E pagase mais 
sobre cada hum |L194 alqueire de pam quatro estrigas |L195 espadelladas assy 
como saaem

[F. 124r B]

|L196 da espadelladeira. § E paga cada hum |L197 dos çimquo casaaes hum 
carneiro |L198 reçebomdo o quall decraramos |L199 & mandamos que seia de 
dous |L200 annos & nam menos & dhy pe- |L201 ra çima em qualquer hydade. 
|L202 § E pagase mais ao adayam da |L203 dita cidade doutros çimquo casaes |L204 
outro tamto & tal foro. § E pa- |L205 gam aa comenda de Santa Ouaya |L206 de 
terras que amtre o comçelho |L207 amdam repartidas de muyto |L208 tempo, noue 
alqueires do dito |L209 pam meado. § E pagam mais |L210 ao moesteiro de Barroo 
das terras |L211 semelhantes assy repartidas |L212 amtigamente, çimquo alqueires 
|L213 & meyo do dito pam as quaaes |L214 pagas todas assy do bispo & ca- |L215 
bido com estas se fazem pollos |L216 herdeiros & pessoydores das di- |L217 tas 
terras segumdo amtigamente |L218 andam rrepartidos pelos mora- |L219 dores & 
pessoydores dellas se- |L220 gumdo as quaaes ao diamte |L221 asy se pagara & 
fara. § E nesta |L222 maneira se pagara a Manuel Pinto |L223 de çertas herdades 
assy rreparti- |L224 das no dito comçelho cad’ ano, |L225 dezoyto alqueires do dito 
pam |L226 meado & dous carneiros da di- |L227 ta ydade & duas galinhas & |L228 
dous frangaãos. E sobre cada |L229 alqueire quatro estrigas das |L230 sobreditas. 
|L231 Nam ha hy d’ auer monta- |L232 dos nem maninhos por- |L233 que tudo he 
dos moradores do |L234 dito comçelho que pagam os |L235 ditos foros. Nem se 
pagaram |L236 hy outros dereitos ne[n]huns saluo |L237 o gado do uemto sera do 
comçelho |L238 quamdo se perder segumdo nossa |L239 hordenaçam que atras fica 
es-
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|L240 cprito no foral do Auelloso. |L241 E a pena d’ arma sera do mey- |L242 rinho da 
correiçam se a deman- |L243 dar amte que seiam tres dias pa- |L244 sados despois 
do arroydo & nam |L245 doutra maneira da quall leuara |L246 duzemtos & as armas 
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as quaes |L247 armas seram dos iuizes se as to- |L248 marem nos arroydos as quaes 
|L249 armas & pena se nam leuaraão |L250 com estas decraraçooes segumdo |L251 
atras no forall do Auelloso fica |L252 asemtado.

P23 |L253 § Uillaroco

P24 |L254 E tem mais a mesa episco- |L255 pall de Lamego em termo |L256 de Sam 
Ioham de Pesqueira estes |L257 foros, conuem a saber: em Uillaroco a d’ auer por 
|L258 todollos moradores do dito lugar |L259 em cada hum anno uimte & quatro 
|L260 alqueires de çemteo desta medi- |L261 da corremte que se montam em |L262 
quoremta teigas que hy auya d’ a- |L263 uer da medida amtiga. E mais |L264 com cada 
hũa teiga hum rreall o |L265 quall pam se rreparte pellos her- |L266 deiros segumdo 
amtigo costu- |L267 me. § E no Uidigall tem doze cou- |L268 rellas amtigamente 
rreparti- |L269 das per herdeiros & pago cada |L270 hũa desaseis medidas amtigas 
|L271 a metade de trigo & a outra de |L272 çemteo das quaaes medidas |L273 uelhas 
fazem duas dellas hum |L274 alqueire desta medida corrente |L275 acreçentado, 
conuem a saber: leua mais hum |L276 punhado. § E pagam outras |L277 dezaseis 
medidas de uinho de |L278 que faz cada hũa tres canadas. |L279 E fazem duas hum 
alqueire de |L280 uinho da medida corremte. E pa- |L281 ga mais cada hum das 
ditas |L282 courellas em denheiro doze rreaes.

P25 |L283 § Parada

P26 |L284 E tem Parada do Bispo de La- |L285 mego se mostra ser dado
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|L286 forall pollo bispo da dita çidade pollo |L287 quall se mostra a dita terra seer da- 
|L288 da a foro de iugada, conuem a saber: pagarse por |L289 cada hũa, hum moyo 
de pam quarta |L290 do que eram dezoyto teigas ou |L291 iugadeiras que chamauam 
que |L292 fazem da medida d’ agora homze |L293 alqueires segumdo estam em cos- 
|L294 tume de pagar § as quaaaes |L295 iugadas foram amtigamente |L296 impostas 
& apropiadas a certos |L297 casaaes logo amtigamente de- |L298 marcados segumdo 
ora sam. E ca |L299 da casall per seus herdeiros paga |L300 o dito foro que chamam 
iugada |L301 ora seiam muytos ora poucos nam |L302 se pagaram mais iugadas 
que |L303 quamtos sam os casaaes amtiga- |L304 mente emcabeçados & nomeados. 
|L305 E o pam sobredito ham de leuar |L306 ao çeleiro atee oyto dias despois |L307 
de Sam Miguell se ia teuerem debulhado. |L308 § E pagam cada hum dos ditos 
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|L309 casaaes de uinho dous moyos |L310 & tres quartas que fazem da |L311 medida 
amtiga quaremta iuga- |L312 deiras que fazem da medida d’ a- |L313 gora corremte 
dezaseis almudes |L314 o quall uinho ham de leuar a ade- |L315 ga do bispo aa sua 
custa delles |L316 E pagam mais cada hum ca- |L317 sall hum molho de linho atado 
com |L318 tres feueras atadas hũa com |L319 outra. § E quamdo o bispo for |L320 
na terra pessoalmente auera de |L321 colheita de trigo per esta medida |L322 dous 
alqueires. E de uinho hum |L323 almude desta medida. E çeuada |L324 hũa taleiga 
que era hũa iugadei- |L325 ra que faz meyo alqueires. |L326 § E mais hyra cada hum 
dos ditos |L327 caseiros per mandado de seu se- |L328 nhorio tres uezes no anno 
homde |L329 ho mandarem comtanto que a esse
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|L330 dia tornem a dormir a suas casas |L331 & dar lhe am o mantimento ordena- 
|L332 do sem outro iornal. § Nom ha |L333 hy montados nem maninhos |L334 de que 
se aia de leuar outro foro |L335 ou dereito pera o senhorio por- |L336 quamto toda 
a terra he liuermen- |L337 te dos ditos casaaes & seus her- |L338 deiros & poseeiros 
com o dito |L339 foro. |L340 E o guado do uemto sera do |L341 bispo quamdo se 
perder segundo |L342 nossa ordenaçam com decraraçam |L343 segumdo atras no 
foral do Auelo- |L344 so fica asemtado. § Ho tabaliam |L345 serue em Ualdigem 
& aquy nom |L346 paga pemsam. § E porquanto |L347 no dito foral faz mençam 
de certas |L348 pesqueiras que o bispo tinha no |L349 Doyro. E, per conseguimte, 
decrara- |L350 ua os foros que se dellas auiam |L351 de pagar. § E as ditas pesquei- 
|L352 ras nam sam feitas portamto de- |L353 craramos que quamdo o senhorio |L354 
lhes fezer as ditas pesqueiras |L355 na meneira do dito forall que em- |L356 tam 
segumdo elle se pagaram po- |L357 llos sobreditos os foros dellas |L358 & doutra 
maneira nam. |L359 E, porquamto no dito foral |L360 foram dadas aos ditos |L361 
caseiros & casaaes çertas terras |L362 aallem do Doyro pera nelles po- |L363 derem 
laurar com o dito foro, |L364 mandamos que assy se faça, ti- |L365 ramdo a terra da 
Uarzea que lo- |L366 go pollo dito forall ficou reser- |L367 uada pera o dito bispo 
na quall |L368 pagariam os que nella laurasem |L369 aallem da sobredita iugada o 
quyn- |L370 to o quall quimto se pagara da quyn- |L371 taã de Bagauste que he do 
dito bispo.

P27 |L372 § Pena d’ arma

P28 |L373 A pena d’ arma sera do mey- |L374 rinho do bispo ou dos iuizes
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|L375 se a tomarem nos arroydos, conuem a saber: duzemtos |L376 reaaes & as armas 
segumdo atras |L377 no forall do Auelloso fica decrarado. |L378 § E a portaiem se 
leuara segumdo |L379 fica atras no forall do Auelloso.

P29 |L380 § Uarzea

P30 |L381 E Uarzea do bispo de Lame- |L382 go se deu o foral pollo bispo. |L383 
E mostrase pello dito forall a dita |L384 terra seer aforada a uimte & duas |L385 
courellas a que agora chamam |L386 casaaes a foro de pagar cada hum |L387 hum 
moyo de pam quartado, conuem a saber: trigo, |L388 çemteo, çeuada & milho 
na eyra. |L389 E quamdo nom teuessem milho |L390 o pagasem de çeuada a esse 
quarto |L391 e outro moyo de uinho no lagar. |L392 E foy imprepetado o moyo 
de de- |L393 zaseys teigas do dito foral que |L394 faziam & faram desta medida 
|L395 ora corremtem noue alqueires. E o |L396 moyo de uinho doutras dezaseis 
|L397 quartas a quatro quartas ho al- |L398 mude que sam quatro almudes |L399 da 
medida d’ agora. § E cada hum |L400 dos ditos uimte & dous casaaes |L401 pagara 
pollo dito forall tres al- |L402 mudes terçado, conuem a saber: trigo, çemteo, |L403 
çeuada que foram emtrepetados |L404 pagar se pollo çemteo & çeuada |L405 hũa 
teiga que fazem desta me- |L406 dida hum alqueire & hum punhado. |L407 E pollo 
outro almude de trigo |L408 per este respeito hũa quarta & |L409 meyo punhado. § 
E paga |L410 mais cada casall pollo almude |L411 do forall canada & meya desta 
|L412 medida ora corremte que se mon- |L413 ta na meya quarta que se paga- |L414 
ua. § E paga mais cada ca- |L415 sall hũa galinha pollo dito fo- |L416 rall. § E 
pagam mais pollo |L417 porco contheudo no forall que |L418 auyam de pagar como 
gemtar |L419 & ouos & manteiga, alhos &
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|L420 çebolas & outras cousas meudas |L421 em cada hum anno somente sesenta 
|L422 & seis reaaes desta moeda corrente. |L423 § E os maninhos sam do comçe- 
|L424 lho com o dito aforamento de to- |L425 da a terra. § E assy os montados |L426 
& ussaram delles per suas postu- |L427 ras como se comçertarem com seus |L428 
comarcaãos. § Ho gado do uen- |L429 to quamdo se perder segumdo no- |L430 ssa 
ordenaçam sera do bispo com |L431 decraraçam segumdo atras no |L432 forall do 
Aueloso fica asentado. |L433 § E a pena d’ arma do meirinho |L434 do bispo ou 
dos iuizes se a tomarem |L435 nos aroydos, conuem a saber: duzemtos reaaes 
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|L436 & as armas segumdo atras no |L437 forall do Auelloso fica asemtado. |L438 
§ E assy sera do dito bispo a pem- |L439 sam do tabaliam segumdo se sem- |L440 
pre pagou. § E nam se leuara |L441 na dita terra portagem nem ou- |L442 tros 
dereitos agora nem em |L443 ne[n]hum tempo saluo os que neste foral |L444 ficam 
decrarados.

P31 |L445 § Canellas

P32 |L446 E tem Canellas camara do |L447 bispo de Lamego tem outros |L448 dereitos 
reaaes por im- |L449 quiriçam da Torre do Tombo. E, pos- |L450 to que pollo dito 
tombo se mostre |L451 a dita terra seer a meatade reguenga |L452 & a outra de 
herdeiros, agora po- |L453 rem, despois que foy auida pollos |L454 bispos & cabido 
de Lamego fezeram |L455 comçertos com os moradores & |L456 sam as cousas 
emprazadas per |L457 prazos ordenadamente como |L458 cousa propria da igreia de 
que he |L459 a metade do bispo & a outra de seu |L460 cabido segumdo os quaaes 
em- |L461 prazamentos os foros da dita te- |L462 rra se pagaraão agora & ao diante 
|L463 sem outra mudança. |L464 E por ha duuida acerca dos
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|L465 maninhos da dita terra porque |L466 o bispo & cabido os querem leuar. |L467 
§ E a comenda de Poyares quer |L468 tambem teer nelles auçam por |L469 que 
despois da primeira pouoaçam |L470 por homde a meatade da terra ficou |L471 de 
herdeiros ouue a dita comenda|L472 a metade della que he hum quarto |L473 de 
toda a terra. E, per esse rrespeito |L474 os herdeiros no outro quarto que- |L475 rem 
tambem teer auçam nelles. |L476 § Portamto, decraramos na |L477 dita terra daquy 
por dyamte nam |L478 se darem nem se dem ne[n]huns ma- |L479 ninhos pre ne[n]
hũas das ditas |L480 pessoas nem se peçam senam em |L481 camara aos officiaaes 
della &, |L482 semdo chamados & ouuidas as |L483 ditas partes. E nam se daram 
|L484 ne[n]huns maninhos nas saydas |L485 de quaaesquer casaaes que hy |L486 aia 
a outras pessoas de fora dos |L487 ditos casaaes de maneira que os |L488 maninhos 
que hy ouuer na terra |L489 ham de seer dos casaaes aiaçentes |L490 & comarcãs 
a ellas assy aas da |L491 See como da comenda ou herdeiros |L492 sem delles se 
pagar outro foro. |L493 § Nom ha hy d’ auer montado por- |L494 que os comçelhos 
ussaraam per suas |L495 posturas como outros seus |L496 uizinhos & comarcaãos. 
|L497 E ho gado do uemto segumdo |L498 nossa hordenaçam sera do bispo |L499 & 
se leuara segumdo atras no |L500 forall do Auelloso fica asemta- |L501 do. § E assy 
a pena d’ arma |L502 sera de seu meirinho, conuem a saber: duzentos |L503 reaaes 
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& as armas. E as ar- |L504 mas seram dos iuizes se as to- |L505 marem nos arroydos 
com decra- |L506 raçam que se leuara & comprira se- |L507 gumdo no forall do 
Auelloso a- |L508 tras fica asemtado. § Ho ta-
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|L509 baliam pagara pemsam como sem- |L510 pre pagou. § E nam se leuara por- 
|L511 tagem nem mais outros dereitos |L512 dos acima contheudos. § E a pe- |L513 
na do forall he tal como Lamego |L514 & cetera. Dada na nossa muy nobre & 
sem- |L515 pre leall çidade de Lixboa, aos uinte |L516 & hum dias do mes d’ abril, 
do naçi- |L517 mento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill |L518 quinhentos & 
quatorze annos. |L519 § E sobscprito pello dito Fernam de |L520 Pina, em dezaseis 
folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Uilla Noua de 
|L2 Fazcoa per el-rey Dom Ioham, o primeiro�

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pollo dito forall |L5 fosse decrarado que a dita |L6 uilla & 
comçelho auia de |L7 dar aa coroa do regno |L8 em cada hum anno trezemtas 
liuras |L9 da moeda amtiga por todollos direitos |L10 reaaes que hy auya, tiramdo 
somente |L11 a pemsam do tabaliam, porem por |L12 despouoaçam da terra despois 
|L13 el-rey Dom Ioham, o primeiro, meu |L14 uisauoo, mandou que os mora- |L15 
res della nam pagasem as ditas |L16 liuras saluo as pessoas particu- |L17 larmente 
pagasem per sy segum- |L18 do as terras & courellas que da |L19 dita terra 
trouxesem pollo quall |L20 o dito comçelho esteue em posse |L21 de atee ora pagar 
pollos dereitos |L22 reaaes que de nos traz o foro |L23 seguimte.

P04 |L24 § Foro çarrado

P05 |L25 Paga o dito comçelho em ca- |L26 da hum anno a nos seis mill |L27 & 
quatroçemtos & quarenta reaaes |L28 pagos ao tempo ordenado em duas |L29 pagas 
cada anno o quall denhei- |L30 ro & terras por homde se a paga |L31 foy & assy 
sera rrepartido ao dian- |L32 te em cada hum anno per dous |L33 homens-boons 
que seram enlegidos
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|L34 em camara fielmente pera a quall |L35 imliçam mandamos que seiam ium- 
|L36 tas todallas pessoas do comçelho |L37 & pelas mais uozes sera iulgado |L38 
&, semdo assy os sobreditos emlegi- |L39 dos per prazer de todos ou da mayor 
|L40 parte elles rrepartiram as terras |L41 segumdo sempre fezeram & assy |L42 lhe 
poeram o preço sem outra um- |L43 daçam nem emnouaçam de como |L44 sempre 
se fez. |L45 E a paga sobredita se rrepar- |L46 te desta maneira, conuem a saber: 
toma ho |L47 comçelho aualliadores que rrepar- |L48 tem a dita paga per as pessoas 
que |L49 as terras trazem e, segumdo sam |L50 muytas ou poucas, as courellas |L51 
aproueitadas ou terras assy pa- |L52 garam dellas muyto ou pouco. E a- |L53 ssy se 
fara ao diamte segumdo atee |L54 quy custumaram de fazer sem em- |L55 bargo do 
preço & comthia que ora |L56 pagam. |L57 E allem da dita paga que a- |L58 ssy he 
atribuida aas coure- |L59 llas que na dita terra antigamen- |L60 te ouue a tambem 
hy outras terras |L61 que por despouoaçam amtiga fica- |L62 ram maninhos & 
sem preço certo |L63 nem conthia da quall terra ou te- |L64 rras maninhas se paga 
quamdo |L65 as lauram ieralmente sem dife- |L66 remça de hũa a outra o dizimo 
|L67 da nouidade que em cada hũa |L68 dellas colhem pagam primeiro |L69 o dizimo 
a Deus & aa igreia.

P06 |L70 § Colheita

P07 |L71 E pagase mais a nos & aa |L72 coroa de nossos regnos |L73 em cada hum 
anno de colheita sete- |L74 çemtos & uimte reaaes rrepar- |L75 tidos igoalmente 
por todollos |L76 moradores do comçelho tamto |L77 a hum como ao outro. E as 
uiuuas |L78 pagaram somente a meatade
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|L79 com decraraçam que se ainda teue- |L80 rem a fazemda dos filhos em seu |L81 
poder pagaram por sy & por todo- |L82 llos filhos hum soo foro como hũa |L83 
pessoa singella do comçelho. E, se os |L84 tetores teuerem ia a fazemda apar- |L85 
tada emtam pagaram as uiuuas |L86 a metade do foro por sy. E os tetores |L87 por 
todollos filhos outro meo fo-

P08 |L88 § Pemsam

|L89 ro & mais nam § E sam mais |L90 nossas as pemsoões dos taba- |L91 liaaes 
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da dita uilla per bem do |L92 dito primeiro comtrauto & forall. |L93 E decraramos 
que posto que |L94 aguora ou ao diamte nos |L95 façamos os mais terras que hũa 
|L96 que soya seer nam pagaram dous |L97 ou tres se mais fezermos de pem- 
|L98 sam que a primeira pemsam que |L99 hum soo tabaliam hy pagaua. |L100 E 
decraramos mais que a criaçam |L101 dos tabaliaães nouamente per- |L102 temçe 
em solido a nos & nam a ou- |L103 tra ne[n]hũa pessoa. § E as outras |L104 cousas 
contheudas no dito fo- |L105 rall d’ el-rey Dom Dinis & carta |L106 d’ el-rey Dom 
Ioham, ouuemos |L107 aquy por escusadas por nam |L108 auer hy memoria dellas. 
E o com- |L109 çelho ussar das ditas cousas |L110 & das seguintes per muyto tem- 
|L111 po sem comtradiçam. |L112 E pollos ditos foros que |L113 a nos assy ham de 
pagar |L114 o dito comçelho como dito he |L115 ficaram & sam do dito comçelho 
|L116 isemtamente todos os outros no- |L117 sos dereitos reaaes os quaaes |L118 se 
arrecadaram pollo dito comçe- |L119 lho na maneira seguimte, conuem a saber:

P09 |L120 § Montados

P10 |L121 E os montados dos gados |L122 que uierem pastar de fora |L123 do termo 
sam do dito comçelho |L124 & com os lugares seus uizinhos
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|L125 & comarcãos husaram huns com |L126 os outros per suas posturas. E os |L127 
que emtrarem sem liçemça ou auem- |L128 ça ou uizinhança leuaram de ca- |L129 
beça de gado mayor oyto reaaes |L130 & da menor hum rreal. E isto quam- |L131 
do o gado amdar todo demtro |L132 do termo & o malham for descoberto. |L133 
§ E a pena d’ arma, e o gado do |L134 uemto, e a dizima das semtenças, |L135 e a 
portagem e a pena do forall |L136 he tal como Trancoso & cetera. Dada na |L137 
nossa muy nobre & sempre leal çi- |L138 dade de Lixboa, a dezaseis dias do |L139 
mes de iunho, do anno do naçi- |L140 mento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L141 
de mill quinhentos & quatorze. |L142 § E sobscprito pello dito Fer- |L143 nam de 
Pina, em treze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado aa uilla de Castell[o] |L2 Rodrigo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Primeiramente, todollos |L5 moradores da dita uilla |L6 & termo pagaram a 
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nos |L7 & a coroa de nossos regnos em |L8 cada hum anno por dia de Sam Mar- |L9 
tinho uimte & sete reaaes por |L10 quimze soldos que soyam de pagar. |L11 § E a 
dita paga & trebuto paga- |L12 ram as ditas pessoas de sete em |L13 sete anos a que 
chamam moeda |L14 foreira das quaaes pagas seram |L15 escusos os cau[a]leiros & 
escudei- |L16 ros da dita uilla & as pessoas |L17 que teuerem cauallo da marca |L18 
& dous iuizes ordenairos & |L19 hum iuiz dos orfaãos & dous ue- |L20 readores. E 
o procurador da uilla |L21 & ho alferes della. E assy o seram |L22 as pessoas que 
nom teuerem |L23 fazemda de quinhentos & quo- |L24 remta reaaes que se montam 
|L25 em uimte marauidis amtigos 83

[F. 127r A]

|L26 de uimte 84 soldos o marauidi. § E as |L27 pessoas & moradores que ham de 
|L28 pagar o dito dereito s’ emtendem toda |L29 a casa por hũa pessoa.

P04 |L30 § Terço da igreia

P05 |L31 O terço da rremda do dizimo da |L32 igreias he nosso do quall se ti |L33 ra 
hum terço pera a fabrica dellas & |L34 ussarsea como atee quy fez sem ne[n]hũa 
|L35 emnouaçam nem mudança.

P06 |L36 § Maninhos

P07 |L37 § Nam auera maninhos na dita uilla |L38 & termo que se deuem nem 
paguem |L39 dereito ao senhorio. E, se algũas sesma- |L40 rias se ouuerem de dar, 
guardarseam

P08 |L41 § Tabaliaaes

|L42 nisso nosas ordenaçoões. § Sam |L43 çimquo tabaliaaes paga cada hum |L44 
duzemtos & dez reaaes de pemsam, |L45 conuem a saber: dous das notas & tres 
do iudiciall.

P09 |L46 § Gado do uemto

83 - Acrescento posterior “este foral foy aquy mal tresladado & adiamte aos cento quorenta quatro folhas uay 
na uerdade”.

84 - “De uinte” aparece escrito no fólio anterior na margem inferior direita na vertical. É repetido novamente 
no fólio seguinte.
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P10 |L47 O gado do uemto & montados |L48 sam do comçelho & arrecadar- |L49 
seam como atee quy fezeram sem ou- |L50 tra emnouaçam, conuem a saber: o 
gado do uemto |L51 pella hordenaçam com decraraçam |L52 que a pessoa a cuia 
maão ou poder for |L52 teer o dito gado o uenha scpreuer a |L53 dez dias primeiros 
seguimtes so pe- |L54 na de lhe ser demandado de furto.

P11 |L55 § Montados

P12 |L56 § E dos montados ussaram per suas |L57 posturas com seus uizinhos 
comarcaãos. |L58 E, Porquamto el-rey Dom Denis, |L59 nosso predeçesor, que foy 
o primei- |L60 ro rey destes regnos que ouue a dita |L61 uilla & assy a comarca 
toda de Riba |L62 de Coa deu logo a todollos lugares da |L63 dita comarca a cada 
hum em especial |L64 priuillegio & liberdade que nunca fo- |L65 ssem dados em 
senhorio & iurdiçam |L66 de ne[n]hũa pessoa. § E nos assy lho ou- |L67 torgamos 
& comçedemos a dita li- |L68 berdade pera sempre per este nosso fo- |L69 rall 
com as outras cousas delle |L70 sem embargo de lhe ser quebranta- |L71 do & 
nam quardado algũas uezes |L72 o dito priuillegio. § E a pena d’ ar- |L73 ma, e a 
eixecuçam das semtençam,

[F. 127r B]

|L74 e a portagem e a pena do forall he |L75 tall como Tramcoso & cetera. Dada no 
no[s]sa |L76 muy nobre & sempre leal uilla de Samta- |L77 rem, a uimte çimquo 
dias de iunho, |L78 anno do naçimento de Nosso Senhor |L79 Ihesu Chrispto, de 
mill quinhentos & oyto |L80 § e sobscprito pello dito Fernam |L81 de Pina, em 
homze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla do Sabu- |L2 gall

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pelos tombos anti- |L5 gos & per outras scprituras |L6 semtemças 
& costumes |L7 os dereitos reaaes se le- |L8 uasem atee ora na dita uilla per muy- 
|L9 tas maneiras por homde ouue muy- |L10 tas uezes duuidas & comtendas antre 
|L11 nos per nossos alcaydes moores. |L12 E amtre o pouo & moradores da dita |L13 
uilla & termo nos agora per prazer |L14 & contentamento de todos fizemos |L15 
composiçam na meneira seguimte.
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P04 |L16 § Composiçam

|L17 Comuem a saber que o comçelho |L18 aia pera sy pera sempre a De- |L19 
uesa & Chaãos da Fomte & as Ortas |L20 & Cubo com hos rresios d’ arredor. 
|L21 E as Casas da Uilla & arrabalde |L22 & Chaãos das Nogueiras & Sam |L23 
Lazaro com seus chaaos. E os moy- |L24 nhos & foros da Gestosa & Souto de |L25 
Coadrazaaes. § E as dizimas das |L26 semtemças & montado. E que nom |L27 aia 
hy alcayde pequeno. E as pe- |L28 nas das armas e mais çimquo |L29 mill reaaes aa 
dita uilla & ca- |L30 mara della pagos das rremdas |L31 dos maninhos, & isto por 
Pascoa |L32 de quem quer que os teuer sem |L33 mais outra carta, pera sempre. |L34 
§ E mais a terça destes çimquo mill |L35 reaaes & de quaaesquer rem- |L36 das do 
comçelho e quinhentos |L37 reaaes de rremda do montado

[F. 127v A]

|L38 segumdo mais, espicificadamente, as |L39 ditas cousas sam declaradas no 
dito |L40 comtracto que aqui tambem aprouamos pe- |L41 ra sempre. § E com 
comdiçam que nos nem |L42 nossos socessores nam façamos ne[n]huũa em- |L43 
nouaçam nos manynhos nem, isso mesmo, |L44 no dar das terras delles § saluo 
que os |L45 tenham como sempre teueram de doze huum |L46 com a dada como 
sempre se fez.

P05 |L47 E pollo dito comtracto ficaram |L48 a nos os ditos maninhos & fo- |L49 
ros da naue & gado do uemto nos |L50 quaaes ho dito comçelho pretendia ter 
de- |L51 reyto. E os outros direitos adiamte decra- |L52 rados em que nam auya 
comtemda. § E ma-

P06 |L53 § Forçalhos

|L54 is darão coutada pera os bois d’ aldea |L55 dos Forçalhos ho anno que teuerem 
pam em |L56 seu limite com as outras comdições to- |L57 das do dyto comtracto 
que todas aquy a- |L58 uemos por expressas pera senpre assy |L59 se comprem 
como nelles he, particularmen- |L60 te, declarado. |L61 E sem embargo da cada 
huns |L62 dos ditos dereitos açima de- |L63 clarado ficarem rrepartidos a nos |L64 
& ao dito comçelho ouuemos por |L65 neçesario declarar a maneira que |L66 cada 
hum delles se deuem de leuar |L67 & rrecadar segumdo, ieralmente, |L68 temos 
determinado que se aiam |L69 de poer & leuar os semelhantes |L70 dereitos nos 
foraaes de nossos |L71 regnos.
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P07 |L72 § Terçoillo

P08 |L73 E sam mais da coroa rreall |L74 & nossa o terço dos dizy- |L75 mos das 
igreias da dita uilla |L76 & termo do quall se tirara hum terço |L77 pera o terçoillo.

P09 |L79 § Tabaliães

P10 |L80 E assy he nossa a pemsam |L81 dos tabalyaães da dita |L82 uilla ora seiam 
muytos ou pou- |L83 cos, conuem a saber: mill & seisçemtos & sesenta |L84 & 
quatro reaaes que se montam |L85 em quoremta & seis liuras & qua-

[F. 127v B]

|L84 torze soldos da moeda antiga a rezam |L85 de trimta & seis reaaes a liura & 
|L86 a homze çeptis cada soldo.

P11 |L87 § Souto da Siluaam

P12 |L88 E he assy da coroa real & no- |L89 sa pera sempre o souto que |L90 se 
chama da Siluaam com hũa coure- |L91 lla de terra que parte com a Deuesa |L92 
o dereito do quall se arrecadara sem- |L93 pre pera nosa coroa como cousa |L94 
nossa proprya assy & na maneira |L95 que sempre se costumou de rrecadar |L96 
& pagar.

P13 |L97 § Forças

P14 |L98 E das forças se leuaraão cento |L99 & oyto rreaaes. E isto quando |L100 
forem iulgadas primeiro pellos |L101 iuizes a que pertemçer & tornado |L102 o 
forçado aa sua posse & nam doutra |L103 maneira se leuaram os ditos VIII |º| 
reaaes.

P15 |L104 § Priuillegio

|L105 E, porquamto a dita uilla ti- |L106 nha priuillegio dos reys |L107 destes nossos 
amteçesores de nam |L108 serem dados em senhorio a ne[n]hũa |L109 pessoa 
portamto nos per este nosso |L110 forall lho comfirmamos assy. |L111 E damos 
nouamente per quall- |L112 quer maneira que per dereito po- |L113 ssa mais ualer. 
E queremos que |L114 pera sempre se cumpra assy com as |L115 outras cousas 
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contheudas neste |L116 dito foral. E emcomendamos por |L117 nossa bemçam a 
meus filhos & sob- |L118 çessores que assyo cumpram im- |L119 teiramente. § E 
o gado do uemto |L120 § e a dizima das semtenças, |L121 e a pena d’ arma, § e a 
portagem |L122 § e a pena do foral he tal como |L123 Castell[o] Boom & cetera. 
Dada na nossa muy |L124 nobre & sempre leal cidade de Lixboa, |L125 ao primeiro 
dia de iunho, anno |L126 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu |L127 Chrispto, de 
mil quinhentos & quinze. |L128 § E sobscprito pelo dito Fernam |L129 de Pina, § 
em dezoito folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado ao comçelho |L2 d’ Alfaytes

[F. 128r A]

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 E, porquamto amtre nos & |L5 os moradores da dita uilla |L6 & termo foy 
ora feito hum |L7 contracto & composição sobre alguns |L8 dereitos da dita uilla 
portamto, de- |L9 crararemos aquy breuemente a sus- |L10 tançia do dito contracto 
pera iumta- |L11 mente se declararem neste forall os |L12 dereitos que hy auemos 
d’ auer. E, per |L13 comseguimte ficarem logo aparta- |L14 dos pera a dita uilla os 
que pello |L15 dito comtracto lhe ham de ficar.

P04 |L16 § Composiçam

P05 |L17 E, primeiramente, nos auemos |L18 d’ auer os maninhos todos |L19 da dita 
uilla & termo assy rrotos |L20 como por romper dos quaaes nos |L21 nem nossos 
sobçesores podemos |L22 auer mais que de doze cousas hũa |L23 de quaaesquer 
nouidades que nelles |L24 colherem. E nos leixamos por ysso |L25 ao dito comçelho 
os rresyos & emxi- |L26 dos da maneira que os traziam de- |L27 marcados amte de 
lhe serem toma- |L28 dos per Dom Diogo de Crasto, alcayde- |L29 moor que foy 
da dita uilla & do Sabu- |L30 gall. E assy lhe fiquem os montados |L31 da dita uilla 
& termo. E assy a dizi- |L32 ma das semtenças comdepnato- |L33 rias. E que nam 
auera hy alcayde- |L34 pequeno. E mais auera de nos o |L35 dito comçelho aa custa 
dos ditos |L36 maninhos cada anno pera sempre |L37 dez mill reaaes pagos per 
Pascoa |L38 de cada hum anno per quem quer que |L39 os teuer ou arrecadar sem 
mais |L40 tirar outra carta as quaaes cou- |L41 sas & cada hũa dellas sam, particu- 
|L42 larmente, declaradas no dito com- |L43 tracto segumdo o quall auemos |L44 por 
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bem de neste nosso forall as |L45 auermos por expresas & decra- |L46 radas pera 
se comprirem pera sempre

[F. 128r B]

|L47 com as outras cousas delle. § E, posto |L48 que alguns dos dereitos adiamte 
neste |L49 nosso forall declarados, fiquem ao |L50 dito comçelho nos ouuemos por 
ne- |L51 çesario decrara llos aquy assy como |L52 os outros que auemos d’ auer na 
|L53 dita uilla.

P06 |L54 § Tabaliães

P07 |L55 E pagaraão os tabaliaaes da |L56 dita uilla em cada hum anno tre- |L57 
zemtos & sasemta reaaes ora se- |L58 iam muytos ou poucos os tabeliães. |L59 E 
lhe, ysso mesmo, nosso o terço |L60 das igreias da dita uilla &

P08 |L61 § Igreias

|L62 termo segumdo a antiga posse que |L63 dellas temos. E do dito terço se |L64 ha 
d’ apartar & ficar o terço pera |L65 a fabrica das ditas igreias na |L66 quall cousa 
auemos, por bem, que |L67 se nam faça ne[n]hũa mudança.

P09 |L68 § Reguengo

P10 |L69 E o reguengo despouoado no- |L70 sso de Uilla Froll ficaraa res- |L71 
guardado a nos o dereito delle em |L72 quallquer maneira que se poder |L73 
aproueitar per nossos offiçiaaes.

P11 |L74 § Montados

P12 |L75 E os montados dos gados |L76 de fora que hy uierem paçer |L77 ou montar 
serão do dito comçelho. |L78 E ussaraão com seus uizinhos |L79 & comarcaãos per 
suas posturas |L80 huns com os outros. E dos que em- |L81 trarem sem liçemça 
nam leuaraão |L82 da cabeça do gaado mayor mais |L83 que oyto reaaes. § E do 
pequeno |L84 hum reall despois que o malhaão |L85 for todo coberto.

P13 |L86 § Forças
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P14 |L87 E das forças se leuaraão |L88 çemto & oyto reaaes. E is- |L89 to despois 
que o foreiro for tor- |L90 nado a sua posse, semdo primei- |L91 ramente, iulgadas 
per semtença |L92 & doutra maneira se nam leuaraão.

P15 |L93 § Priuillegio

P16 |L94 E, porquamto a dita uilla ti- |L95 nha priuillegio dos reis, |L96 nossos 
amteçessores, de nam serem

[F. 128v A]

|L95 dados em senhorio a nenhũa pessoa portan- |L96 to, nos per este nosso forall 
ho comfirma- |L97 mos & damos nouamente per quallquer ma- |L98 neyra que per 
direito possa mays ualer. § E |L99 queremos que pera sempre se cumpra com 
as |L100 outras cousas contheudas no dyto |L100 forall. § E encomendamos por 
bençam |L101 a netos & filhos & socessores que assy o cum- |L102 pram. § E o 
gado do uento, § e a di- |L103 zima das sentenças, § e a pena d’ arma, |L104 § e a 
portagem § e a pena do forall he tal |L105 como Castell[o] Boom & cetera. Dada 
na nossa muy |L106 nobre & sempre leal cidade de Lixboa, ao pri- |L107 meyro 
dya de iunho, anno do naçimento de |L108 Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill 
e quynhentos |L109 e quinze. § E sobescprito pello dyto Fernam |L110 de Pina, em 
dezoyto folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aas Caldas do couto |L2 de Lafoões

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pella dita particular |L5 imquiriçam que mandamos |L6 tirar no 
dito couto & com- |L7 çelho das Caldas que se pa- |L8 gam nelle os dereitos 
seguimtes: dos |L9 nossos reguemgos & casaaes re- |L10 guemgueiros que ha 
no dito reguem- |L11 go das Caldas segumdo foram pe- |L12 llas mesmas partes 
comfessados.

P04 |L13 § Reguemgeiros

P05 |L14 Prymeiramente, Ioham A- |L15 fomsso de sob a estrada de hum |L16 casal 
rreguemguo trimta & dous |L17 alqueires de pam meado sabudo |L18 pella medida 
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ora corremte & dous |L19 alqueires de trigo pella medida ue- |L20 lha & hũa 
galinha & dez ouos em |L21 cada hum anno & oyto almudes de |L22 uinho pella 
medida ora corremte |L23 molle aa bica.

P06 |L24 Item Ioham Gomçalluez do |L25 rreguemdo das ditas Cal- |L26 das paga 
de remda em cada hum |L27 anno ao çelleiro das ditas Caldas |L28 de dous casaaes 
& meyo reguem-

[F. 128v B]

|L28 gos, conuem a saber: uimte & seis alqueires de pam |L29 meado & dezasete 
almudes de uinho |L30 molle aa bica tudo polla medida |L31 ora corremte & tres 
alqueires & |L32 tres quartas de trigo pella medi- |L33 da uelha & hum alqueire 
de trigo |L34 pella medida noua & quatro ca- |L35 poões & meyo & dous goraziis 
& |L36 meyo & uimte dous ouos & tres |L36 alqueires & tres quartas de casta- |L37 
nhas uerdes pella uelha.

P07 |L38 Item Eytor Afomsso, morador |L39 em Nouaaes, reguemguei- |L40 ro das 
ditas Caldas, de pam & |L41 uinho & linho de seis hum |L42 & mais seis almudes 
de |L43 uinho molle aa bica pella uelha |L44 d’ eiradega. E esto do casall de Nouaes 
|L45 que elle, Eytor Afomsso, & Gomçallo |L46 Fernamdez trazem. E que deste 
fo- |L47 ro ha d’ auer o çelleiro das ditas |L48 Caldas a metade & a outra metade 
|L49 ha d’ auer a igreia de Sam Pedro de Sul |L50 assy o recebem em cada hum 
anno. § E que |L51 assy pagaua mais de renda do dyto |L52 casall huum gorazil & 
dous capooes |L53 & dez ouos & alqueire & meo de casta- |L54 nhas uerdes pella 
uelha & alqueire |L55 & meo de uinho cozido pella dita me- |L56 dida. § E que o 
dito çelleiro & igreia rece- |L57 bem todo o dito foro cada huum sua |L58 metade 
& que estes foros de carne & aues |L59 & ouos & castanhas & alqueire & meyo 
de |L60 uinho pagam elle, dito Eytor Afomsso, |L61 dous annos & o dyto Gomçallo 
|L62 Ferrnandez huum anno.

P08 |L63 Item Pedro Afomsso, morador |L64 nos Chaãos do dito reguem- |L65 go, 
paga em cada hum anno ao çe- |L66 lleiro das ditas Caldas pella me- |L67 dida 
uelha quatorze alqueires |L68 de pam meado, milho & çemteo |L69 & seis almudes 
de uinho molle |L70 aa bica d’ eiradega pella uelha
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|L71 & mais mediçam de uinho de seis alqueires |L72 hum & hum alqueires & 
meyo de trigo pella |L73 dita medida uelha & hum alqueire & |L74 meyo de uinho 
cozido pella dita me- |L75 dida & hum alqueire & meyo de casta- |L76 nhas uerdes 
pella uelha & dous |L77 capoões & hum gorazill & dez ouos.

P09 |L78 Item Pero Fernandez de Quim- |L79 tella, reguemgueiro das ditas |L80 
Caldas, paga de remda ao çeleiro das |L81 ditas Caldas em cada anno hum anno 
uim- |L82 te alqueires de pam meado, milho & |L83 çemteo pella medida ora 
corremte & |L84 çimquo almudes de uinho molle aa |L85 bica pella medida ora 
corremte & hum |L86 alqueire & meyo de trigo pella medi- |L87 da uelha.

P10 |L88 Item Grauiel Gomçalluez, mo- |L89 rador em Amsiaães, reguem- |L90 
gueiro das ditas Caldas, paga em ca- |L91 da hum anno ao çelleiro dellas qua- |L92 
tro alqueires de pam meado, milho |L93 & çemteo & tres meos alqueiros de |L94 
trigo todo pella medida uelha & seis |L95 almudes de uinho molle aa bica pe- |L96 
lla uelha & hum alqueire & meo de ui- |L97 nho cozido do milhor que teuer & |L98 
dous capoões & dez ouos & alqueire |L99 & meyo de castanhas uerdes & huum 
|L100 gorazill & quamdo nom teuer gora- |L101 zill pagaua uimte & çimquo reaaes 
|L102 por elle &, allem dos sobreditos, seis |L103 almudes de uinho molle pagaua 
do |L104 mais ouuese de midiçam se seis |L105 hum. § Item Ioham Aluarez paga de 
renda |L106 em cada hum anno ao çeleiro das di- |L107 tas Caldas dezoyto alqueires 
de pam |L108 meado, milho & çemteo pella medida |L109 uelha & alqueire & meyo 
de trigo de |L110 foro de Natall pella dita medida & |L111 noue almudes de uinho 
mole aa bica |L112 pella uelha & nestes emtram alquei- |L113 re & meyo de uinho 
cozido de foro de |L114 Natall que sam per todo noue almu-
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|L115 des de uinho mole aa bica pella uelha. |L116 E mais hum gorazill & dous 
capoões.

P11 |L117 Item Ioham Gomçalluez d’ Amsiaães, |L118 reguemgeiro das ditas Cal- 
|L119 das, paga em cada hum anno ao çelleiro |L120 das ditas Caldas de hum casal 
& meyo |L121 reguemgo que trazia de mediçam do |L122 pam o quarto & de uinho 
molle noue |L123 almudes aa bica & hum almude & cana- |L124 da de uinho cozido 
pella uelha & dous |L125 alqueires & quarta de trigo. E outros |L126 dous alqueires 
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& quarta da[s] castanhas |L127 uerdes todo pella dita medida & dous |L128 capoões 
& meyo & doze ouos & hum guo- |L129 razill & meo & que esto pagaua de |L130 
remda do dito casa & meyo.

P12 |L131 Item Gomçall[o] Eannes d’ Ansiaães, |L132 reguemgueiro das ditas 
Caldas, |L133 paga de remda do casal de Canhoões |L134 o quarto do pam, milho & 
çemteo & hum |L135 alqueire & meyo de trigo pella uelha |L136 & hum alqueire & 
meyo de castanhas |L137 uerdes pella dita medida & seis al- |L138 mudes de uinho 
molle aa bica pella |L139 medida corremte & hũa marraã & dous |L140 capoões & 
dez ouos & mais pagaua ho |L141 uinho de seis hum & oo linho de quarto. |L142 E 
esto se pagara sempre do dito casall.

P13 |L143 Item Ioham Aluarez, morador em Festei- |L144 ros, paga dez alqueires 
de pam |L145 meado, milho & çenteo ao dito celeiro |L146 das Caldas de çertas 
herdades rre- |L147 guemgas & seis galinhas & sasemta & |L148 quatro reaaes em 
denheiro. E que |L149 pagaua ora o dito pam polla medida |L150 ora corremte & 
soya a pagar pella |L151 uelha treze alqueires que se torna- |L152 rom pella noua 
dos ditos treze |L153 alqueires do ditos dez alqueires.

P14 |L154 Item Afomsso Martiimz paga |L155 uimte alqueires de pam mea- |L156 do, 
milho & çemteo pella medida ora |L157 corremte & soya ora pagar uimte & |L158 
çimquo alqueires pella uelha & mais

[F. 129v A]

|L159 paga hum alqueire & meyo de trigo pel- |L160 la uelha. E sempre pagara & 
pagaua |L161 quatro almudes de uinho molle aa bi- |L162 ca em que emtra o foro 
de Natall.

P15 |L163 Item Iorge Piirez paga o quarto |L164 do pam, çemteo & milho de mi- 
|L165 diçam & hum alqueire & meyo de trigo.

P16 |L166 Item Ioahane Anes paga do seu ca- |L167 sal uimte alqueires de pam |L168 
meado, milho & çemteo pella medida |L169 ora corremte & numca pagara per 
ou- |L170 tra medida. E mais hum alqueire & |L171 meyo de trigo pella uelha & 
seis almu- |L172 des de uinho molle aa bica pella me- |L173 dida quorrente & hum 
gorazill.
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P17 |L174 Item Gomçallo Esteuez paga de |L175 rremda do dito seu casal uimte |L176 
& hum alqueires de pam meado, milho |L177 & çemteo pella medida corremte & 
|L178 numca pagara per outra medida & |L179 trigo pella uelha.

P18 |L180 Item Matheus Pirez, tosador, |L181 morador em Amsiaães com |L182 
Maria Afomsso, sua sogra, de hum ca- |L183 sal rreguemgo do dito çelleiro das 
|L184 Caldas de que pagam em cada hum |L185 anno seis almudes de uinho molle 
|L186 aa bica pella uelha. E o mais uinho |L187 pagam de seis hum & de foro de 
Natall |L188 pagam alqueire & meyo de uinho co- |L189 zido pella medida uelha 
& hum alqueire & meyo |L190 de trigo pella uelha & hum alqueire & |L191 meyo 
de castanhas uerdes pella ue- |L192 lha & dous capoões & dez ouos & |L193 hũa 
marraã.

P19 |L194 Item Ioham Gomçalluez, mora- |L195 dor no Carualhall, rreguemgo |L196 
das ditas Caldas, paga delle de rrem- |L197 da ao çelleiro das ditas Caldas em 
|L198 cada hum anno sabudo doze alqueires |L199 de pam meado, milho & çemteo 
pella |L200 medida uelha & mais çimquo almu- |L201 des de uinho molle aa bica 
pella me-
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|L202 dida noua & soya a pagar por elles, |L203 antigamente, seis almudes pella |L204 
uelha & mais paga o pam de medicam |L205 de quatro hum. E o uinho de seis 
hum & |L206 mais de foro de Natall alqueire & |L207 meyo de uinho cozido pella 
uelha |L208 & hum alqueires & meyo de castanhas |L209 uerdes pella uelha.

P20 |L210 Item Lianor Gomçalluez, mo- |L211 lher, solteira, morador[a] no rre- |L212 
gemgo das ditas Caldas, de tres |L213 quartos de hum casal rreguemguo |L214 das 
ditas Caldas & paga ao celeiro |L215 das ditas Caldas em cada hum anno |L216 o 
pam de quatro hum & mais seis al- |L217 mudes de uinho molle aa bica pella 
|L218 uelha d’ eiradega & mais hum alquei- |L219 re & meyo de uinho cozido & 
alqueire |L220 & meyo de trigo todo pella uelha |L221 de foro de Natall & hum 
alqueire de |L222 castanhas uerdes pella uelha & |L223 dez ouos & dous capoões 
& hum gorazill.

P21 |L224 Item Senhorinha Afomsso, ui- |L225 ua, molher que foy de Ioane |L226 
Anes de Bayoões paga delle de me- |L227 diçam, conuem a saber: o pam de 
çimquo hum & o ui- |L228 nho de seis hum sem pagar outro fo- |L229 ro delle.
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P22 |L230 E mais paga Fernam Martiinz |L231 do casal que foy de Martinh[a] A- 
|L232 nes uimte & hum alqueires de pam |L233 meado, milho & çemteo & dez 
almu- |L234 des de uinho molle aa bica polla |L235 medida noua & hum alqueire 
meyo |L236 de uinho cozido per Natal & hum al- |L237 queire meyo de trigo pella 
medida |L238 uelha.

P23 |L239 § Preço das carnes

P24 |L240 E decraramos que as marrãs |L241 atras decraradas se ham |L242 de 
pagar nas mesmas marraãs, |L243 semdo de reçeber per aluidro & iui- |L244 zo 
dos offiçiaaes do dito couto |L245 ou a çemto uimte reaaes por |L246 ella com 
decraraçam que como che-
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|L247 gar a quoremta arratees logo se receba |L248 & pella demasia dos ditos 
quoremta |L249 pagaram a tres reaaes por arratell. |L250 E se sobeiarem dos ditos 
quoremta a- |L251 ratees leuaram o mais em carne |L252 ou lhe daram conhecimento 
pera o anno |L253 que uem do que mais emtregarem |L254 quall dellas mais quiserem 
os paga- |L255 dores. § E os garaziis pagaram |L256 a trimta reaaes. E os capooes a 
qua- |L257 torze reaaes ou em carne, semdo |L258 de rreçeber pello dito iuizo quall 
ma- |L259 is amte quiserem os pagadores.

P25 |L260 § Maninhos

P26 |L261 E decraramos nom auer no di- |L262 to couto & reguemgo ma- |L263 
ninhos nem se deuerem de dar por- |L264 que todo he dos casaaes atras de- |L265 
rados pollos foros que delles pa- |L266 gam saluo em algum casal reguengo |L267 
de todo despouoado pollo quall se nom |L268 pague ne[n]hum foro. E emtam 
se dara se- |L269 gumdo o regimento das sesmarias |L270 nam fazemdo dapno aa 
seruemtia |L271 pubrica & logramento dos uizinhos |L272 & comarcaãos.

P27 |L273 § Montados

P28 |L274 E do montado dos gados de fo- |L275 ra se nom ha de leuar ne[n]hum 
|L276 tributo rreall nem foro porque usso |L277 pertemçe aos moradores do dito 
cou- |L278 to & ussaram com seus uizinhos |L279 & quomarcaãos per suas posturas.
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P29 |L280 § Dos partidores

P30 |L281 E seram auisados os almoxa- |L282 rifes, mordomos ou rremdei- |L283 ros 
dos ditos foros que uam par- |L284 tir com os foreiros ao dia que pera |L285 ysso 
forem rrequeridos ou atee outro |L286 dia aaquellas oras porque nam |L287 hymdo 
os foreiros partiram suas |L288 nouidades com duas testemunhas |L289 & leixaram 
o foro nos lagares & hei- |L290 ras & temdaaes sem serem a mais |L291 obrigados 
nem emcorreram em ne- |L292 [n]hũa pena.

P31 |L293 § Emtregar dos foros

P32 |L294 E os foros certos que forem

[F. 130r B]

|L295 obrigados a pagar seram obrigados |L296 de os leuar aos çeleiros do dito 
couto |L297 desde Santa Maria de setembro atee |L298 dia de Natal quamdo 
quiserem. E se lhos |L299 nom rreçeberem logo podem nos em- |L300 tregar ao 
iuiz do couto ao qual man- |L301 damos que os reçeba & os emtregue |L302 ao 
mordomo ou remdeiro sob pena |L303 de os pagar de sua casa ou os podem |L304 
tornar a leuar pera homde quiserem |L305 & pagaloham a denheiro como so- |L306 
mente ualliam ao tempo que os assy |L307 leuauam & nam lhe foram recebidos 
|L308 quall dellas mais quiserem os pa- |L309 gadores. E, se os nom leuarem atee 
|L310 Natall, pagallosham a moor uallia |L311 segumdo nossas determinaçoões |L312 
em tal caso feitas.

P33 |L313 § Liberdades

P34 |L314 E decraramos que os ditos |L315 reguemgueiros & quaaes- |L316 quer 
outros que o sam ou ao diante |L317 forem no dito reguemguo das Cal- |L318 das 
nam ham de seer obrigados a |L319 ne[n]huns outros dereitos, tributos |L320 nem 
foros que se paguem na terra |L321 de Llafoões assy pena de sangue |L322 nem d’ 
arma como dereitos das |L323 lonbadas dois carniçeiros nem |L324 outros ne[n]huns 
dereitos que se |L325 chamam de mordomado porquanto |L326 polla iustificaçam 
que dos ditos |L327 dereitos mandamos tirar no dito |L328 couto & reguemgo 
achamos que |L329 foram sempre das ditas cousas |L330 isemtos & priuilligiados. 
E nos |L331 assy mandamos que o seiam ao |L332 diamte posto que agora em algũa 
|L333 maneira estem fora desta posse |L334 sem embargo da quall queremos |L335 
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que seiam tornados a ella. E fica- |L336 ra resguardado ao nosso almoxa- |L337 rife 
da terra de Llafoões ou a quem |L338 de nos tiuer os ditos dereitos de po- |L339 
derem demandar os ditos reguem-

[F. 130v A]

|L340 gueiros pollas ditas cousas acerca |L341 da propriedade perante o iuiz de 
nosos |L342 feitos em nossa corte & nam doutra ma- |L343 neira.

P35 |L344 § Portagem

P36 |L345 Outrosy decraramos que nom |L346 pagaram ne[n]hum portaiem de |L347 
todallas cousas que comprarem |L348 & uemderem assy no dito couto co- |L349 
mo em toda a terra de Lafoões domde |L350 sam. Nem menos seram obrigados 
|L351 de recadarem pollas partes de fora |L352 com que comprarem ou uemderem. 
|L353 E a quem pertemçer a portagem de |L354 dita terra de Llafoões a podera hy 
|L355 mandar recadar segumdo per nosso |L356 forall lhe foy decrarado que ora 
le- |L357 uasem & cetera. § E a pena do foral he tal |L358 como Uiseu. Dada em 
a nossa muy |L359 nobre & sempre leal cidade de Lixboa, |L360 a uimte & quatro 
dias de iulho, do |L361 naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L362 de mill 
quinhentos & quimze annos. |L363 E sobscprito pello dito Fernam de |L364 Pina, 
em sete folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de Merles |L2 dado per 
imquiriçam do Tombo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase polla dita imquiri- |L5 çam ser dada aa dita terra |L6 & repartida 
a uimte & |L7 quatro casaaes todos a hum foro, conuem a saber: |L8 a pagarem o 
terço de todo pam. E o |L9 quarto do uinho somente & de legu- |L10 mes nem de 
ne[n]hũas outras nouy- |L11 dades nem fruitas nem pagam |L12 ne[n]hum dereito. 
E pagaram mais d’ ei- |L13 radega cada hum dos ditos uimte & |L14 quatro casaaes 
oyto alqueires de |L15 milho desta medida que ora corre. |L16 E dous alqueires 
de trigo & hũa |L17 maão de linho. E em denheiro quo- |L18 remta oyto reaaes. E 
de uinho |L19 da dita eiradega cada hum dos ditos |L20 casaaes quatro almudes & 
oyto
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|L21 canadas, conuem a saber: a metade dellas de uinho |L22 de Uinhaãs e outro 
de uinho d’ Aruo-|L23 res e o dito terço & quatro do pam |L24 & uinho acima 
decrarado se paga |L25 per quaaesquer pessoas que o la- |L26 uram na dita terra. 
E as sobredi- |L27 tas eiradegas se nam ham de pa- |L28 gar saluo dos ditos uimte 
& qua- |L29 tro casaaes & rrepartiseam pellos herdeiros |L30 & posuidores das 
propiedades |L31 dos ditos casaaes segumdo cada |L32 hum os traz ou trouxer ao 
diamte. |L33 § E posto que a dita terra seia a- |L34 forada a terço & quarto como 
dito |L35 he sem embargo disso se dam de

P04 |L36 § Quarto

|L37 sexto algũas pessoas arroteas |L38 que nouamente se rrompem per |L39 prazer 
& graça do senhorio a quall |L40 nam durara mais que, emquanto |L41 lhe aprouer 
ou em sua uida se di- |L42 sso lhe fizer titollo per scpritura. |L43 E ha mais na dita 
terra quim- |L44 taãs que pagam foros, |L45 sabidos, conuem a saber: de Santiago 
que paga |L46 de foro sem outro terço nem quarto |L47 mill & oytemta reaaes. E 
outros |L48 tamtos paga a Duarte Peixoto. |L49 § E a quimtaã de Souereira paga 
ou- |L50 tros mill & oytemta reaaes. |L51 § E outra quimta a Aluaro Brandam |L52 
seisçemtos & quoremta reaaes. |L53 § E a quimtaa de Amtonio Fernam- |L54 dez 
da Carualheira quinhentos reaaes. |L55 E a quimtaa de Samde pelos casaes |L56 de 
Samde quatroçemtos LXX reaaes & a quin- |L57 taa do Colaço per prazo tre- |L58 
zemtos reaaes. |L59 E pagamse mais na dita terra |L60 dos saues & lampreas que 
|L61 se matam nos arinhos o quimto, |L62 conuem a saber: de çimquo peixes hum. 
E mais de |L63 pescado que matam de noite pa- |L64 gam hum sauel aimda que 
nom |L65 matem mais. E posto que mais

[F. 131r A]

|L66 matem nam se paga de hum peixe |L67 aalem do quimto & chama se este de- 
|L68 reito de carneiro. E esta terra de Mer- |L69 les tem terras anexas a ella & ao 
|L70 senhorio dos dereitos reaaes della |L71 em amballas partes do Doyro da- |L72 
aquem & dallem. E em ne[n]hũa dellas |L73 se leuara montado dos gados que 
|L74 uierem de fora a pastar. § E ussaram |L75 os moradores da terra com seus 
|L76 comarcaãos per suas posturas do |L77 comçelho huns com outros. |L78 E os 
maninhos seram do senho- |L79 rio, conuem a saber: dallosham nos rreguem- |L80 
gos & terras foreiras que esteuerem |L81 em matos por aproueitar. E, portanto |L82 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 521

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

os ditos maninhos se daram em ca- |L83 mara pollo mordomo da terra, mas |L84 
seram hy, prymeiramente, chamadas |L85 as pessoas comiumtas & momar- |L86 
caãs aos maninhos que se assy ou- |L87 uere de dar porque, semdo nas te- |L88 rras 
que sam ia apropiadas aos |L89 uimte & quatro casaaes de que se |L90 pagam as 
ditas eiradegas ou em su- |L91 as saydas & logramentos nam se |L92 daram, pois 
seia paga dereito das |L93 ditas terras. E nam se paga lutosa |L94 em toda esta terra 
de ne[n]hum casal nem |L95 propiedade da terra nem se pagara

P05 |L96 § Tabaliam

|L97 em ne[n]hum tempo. § O tabaliam |L98 posto que agora nam pague pem- |L99 
sam quamdo lha quiserem reque- |L100 rer pagara o que for achado que |L101 soya 
de pagar. § E o gado do uem- |L102 to, e a pena d’ arma e a pena do fo- |L103 rall 
he tal como Sam Chrispouam de No- |L104 gueira. Dada na nossa muy nobre 
|L105 & sempre leall cidade de Lixboa, a quin- |L106 ze dias de setembro, do anno 
do na- |L107 çimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto de |L108 mill quinhentos & 
quotorze e sob- |L109 scprito pello dito Fernam de Pina, |L110 § em çimquo folhas.

[F. 131r B]

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de Tei- |L2 xedo

P02 |L3 § Dom Manuel & cetera.

P03 |L4 Mostrase per imquiriçam am- |L5 tiga aprouada per costu- |L6 me de lomgo 
tempo que o |L7 dito moesteiro de Loruam ouue sempre |L8 & per conseguinte 
a d’ auer na dita terra os |L9 foros & tributos della per muytas particu- |L10 lares 
pessoas per muytas maneiras todas |L11 estam scpritas & decraradas nos tom- |L12 

bos da dita terra per que sempre se rre- |L13 cadaram & recadam segumdo os 
|L14 quaaes ao diamte pagaram os di- |L15 reitos nelle contheudos sem outra |L16 

mudança nem emnouaçam.

P04 |L17 § Pensam que paga o tabaliam

P05 |L18 § O tabaliam paga a pemsam em |L19 Coimbra ao almoxarife, conuem a 
saber: cada anno |L20 setemta & dous reaaes. § Nam |L21 ha y montados porque 
estam em ui-
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P06 |L22 § Montados

|L23 zinhança com seus comarcaãos & |L24 gouernam se pollas posturas do com- 
|L25 çelho.

P07 |L26 § Os maninhos

P08 |L27 Hos maninhos das terras di- |L28 zimeiras sam dos senhorios |L29 das 
mesmas terras. E na terra fo- |L30 reira desaaproueitada & sem dono |L31 seram 
dados pello senhorio com ho fo- |L32 ro da terra homde se derem sem outro |L33 

mais acreçemtamento. § E o gado |L34 do uemto, e a pena d’ arma, e a porta- |L35 

gem e a pena do foral he tal como |L36 Uiseu & cetera. Dada em a nossa muy 
nobre |L37 & sempre leal cidade de Lixboa, a deza- |L38 seis dias de março de 
quinhentos |L39 & quatorze annos. § E sobcprito |L40 pello dito Fernam de Pina, § 
em |L41 dez folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado aa uilla d’ Oleiros per o prior 
|L2 Men Gonçalluez, quomendador d’ Ospitall, per consentimento |L3 de 
Dom Afomso, mestre d’ Ospital de Iherusalem

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrase pollo dito forall ser |L6 dada a dita terra a pouora-

P04 |L7 § Conçerto das terras
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|L7 dores a comdiçam de lhe darem della |L8 o quarto de toda ella assy da 
maa co- |L9 mo da boa. E ao comçelho ficassem |L10 as outras tres partes della 
pollo |L11 quall a dita terra foy logo d’ antiga- |L12 mente partida. E o quarto 
da ordem |L13 logo apartadamente per esta manei- |L14 ra, conuem a saber: a 
Rrybeira d’ Eirigo & o Uall de Sou- |L15 to & a Ameixeeira & Rrabacas & 
o Es- |L16 treito. E assy na uilla casas & outras |L17 cousas propias segumdo 
estam to- |L18 das deuisadas & demarcadas das |L19 quaaes pagam aa ordem per 
desuay- |L20 radas maneiras segumdo sam com- |L21 çertados per aforamentos & 
comtrau- |L22 tos como em cousa propia da dita |L23 ordem segumdo os quaaes 
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manda- |L24 mos que ao diamte se faça & pague |L25 como em suas scprituras se 
conthem.

P05 |L26 § Montados

P06 |L27 E per uertude do dito contrauto |L28 & do forall d’ Euora que foy |L29 

nas outras cousas dado aa dita |L30 uilla. Os montados sam liuremente |L31 do 
dito comçelho & leuaram monta- |L32 dos aos que emtraarem sem auemça |L33 ou 
liçemça atee seis reaaes por ca- |L34 beça gramde & hum da pequena.

P07 |L35 § Maninhos

P08 |L36 E os maninhos, isso mesmo, tiram- |L37 do as ditas terras da ordem sam 
|L38 do comçelho dados pello sesmeiro

P09 |L39 § Tabaliam

|L40 sem ne[n]hum foro. § O tabaliam |L41 que hy ha pagara de pemsam çemto |L42 

& oyto reaaes.

P10 |L43 § Dizima das semtenças

P11 |L44 Porquamto pollo forall amti- |L45 go dado aa dita uilla foy pos- |L46 to por 
dereito reall a dizima das |L47 semtenças comdenatorias portamto |L48 ho nosso 
mordomo que na dita uilla |L49 ouuer reçebera com seu scpriuam |L50 quaaesquer 
semtenças comdena- |L51 torias que se na dita uilla ouuerem |L52 de emxecutar. E 
de qualquer canti- |L53 dade de que se fezer eixecuçam |L54 & emtrega leuara o 
dito mordomo
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|L55 a dizima aa custa do comdenado. Po- |L56 rem, se da tall semtença se ia pagou 
|L57 a dizima em outra parte polla dada |L58 della, nam se pagara mais outra |L59 

dizima na eixecuçam posto que seia |L60 feita pollo dito mordomo. E, se a parte 
|L61 comdenada quiser pagar o comthiudo |L62 na semtença amte se seer penhorado 
|L63 por ella, nam pagara a dita dizima |L64 nem se pagara, isso mesmo, se o 
mordo- |L65 mo por afeiçam ou por negligencia, |L66 semdo requerido ou por outro 
algum |L67 respeito nam quiser fazer a dita |L68 eixecuçam. Nem menos leuara a 
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|L69 dita dizima o porteiro alcayde ou |L70 meirinho se a tal eixecuçam fizer os |L71 

quaaes somente aueram por seu tra- |L72 balho ou solairo o que deuem d’ auer |L73 

per nossa hordenamça.

P12 |L74 § Forças

P13 |L75 E assy seram as forças, conuem a saber: cento |L76 & oyto reaaes, semdo, 
pry- |L77 meiramente, iulgadas & emxecuta- |L78 das & tornadas aa posse. E 
mandamos |L79 por neste forall as cousas iulgadas |L80 em nossa rrellaçam per 
semtença, conuem a saber que |L81 o comendador nem o prioll faram |L82 coutadas 
na dita terra: de caça nem |L83 de rryo nem de paçigos nem cons- |L84 tranga o 
comçelho que lhe dem mor- |L85 do[mo] pera lhe tomar bestas nem ga- |L86 linhas 
nem carneiros nem cadei- |L87 ras nem rroupa nem ne[n]hũa cousa |L88 comtra 
suas uomtades nem lhe |L89 lamçam ospedes nem denheiro |L90 pera lhe fazerem 
nem rrefazerem |L91 rroupa nem seruir das pessoas nem |L92 bestas dos moradores 
da dita terra. |L93 Nem fara coutada de rresyo nem |L94 do prado do comçelho 
nem lhe tome |L95 os maninhos que sam pera paçigo |L96 dos gados. § E as outras 
cousas |L97 contheudas no dito foral sam es- |L98 cusadas aquy porque dalgũas |L99 

dellas nam ha memoria que se

[F. 132r A]

|L100 ussem nem leuem. E as outras sam so- |L101 pridas por leix & hordenaçoões 
de |L102 nossos rregnos. § E o gado do |L103 uemto, e a pena d’ arma, e a porta- 
|L104 gem e a pena do forall he tall co- |L105 mo a Sertaae & cetera. Dada na nossa 
muy |L106 nobre & sempre leall çidade de Lixboa, |L107 aos uimte dias do mes de 
outubro, |L108 da era do naçimento de Nosso Senhor |L109 Ihesu Chrispto, de mill 
quinhentos & treze |L110 annos. § E sobscprito pello dito |L111 Fernam de Pina, em 
noue fo- |L112 lhas com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Besteiros

P02 |L2 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L3 Posto que no dito concelho |L4 & terra de Beesteiros fossem, |L5 d’ 
antigamente, decrarados |L6 nas imquiriçoões da nossa Torre do |L7 Tombo per 
muytas maneiras os |L8 trebutos & foros que se nella auiam |L9 de pagar a nos & 
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a coroa reall des- |L10 testes rregnos. Porem, despois |L11 ouue muytas mudanças 
em |L12 elles de maneira que por fazermos |L13 fauor & merçee ao moradores & 
|L14 foreiros da dita terra nos mandamos, |L15 particularmente, ao dito comçelho 
|L16 pessoas com nosso poder pera noti- |L17 ficarem ao pouoo da maneira de 
quall |L18 pagamento seriam ora mais comten- |L19 tes de pagar, conuem a saber: 
ou o que era decrara- |L20 do nas imquiriçoões & tombos |L21 amtigos ou o que 
lhe fosse nouamen- |L22 te posto per iuizo de boons homeens |L23 segumdo se 
custuma de fazer em se- |L24 melhantes casos ou se queriam ante |L25 pagar o que 
agora pagauam pe- |L26 llos titollos do comde da feira que |L27 a dita terra de nos 
teue porquamto |L28 nos sem embargo de tudo queria- |L29 mos que podessem 
escolher a ma- |L30 neira de que mais comtentes fo- |L31 ssem de cada hũa das 
ditas tres

[F. 132r B]

|L32 com decraraçam que da maneira que |L33 em cada hũa das tres comdiçoões |L34 

quisessem lhe ficaria por titollo. |L35 E os sobreditos deposeram & |L36 decraram, 
liuremente, ho modo |L37 da paga que cada hum mais quiseram. |L38 E assy se 
fez scpreuer & assynar em |L39 auto pubrico do quall mandamos |L40 poer hum 
trellado nos comtos da nosa |L41 çidade de Uiseu com as outras cou- |L42 sas do 
dito almoxarifado & comar- |L43 ca. § E outro estara na arca da |L44 camara do 
dito comçelho pera per |L45 cada hum deles & de ambos se poder |L46 saber o 
que cada pessoa do dito com- |L47 çelho & foreiros & obrigados nelle |L48 sam & 
ouuerem ao diamte de pa- |L49 gar. § E decraramos mais que as |L50 pessoas que 
quiseram estar pelos |L51 prazos do comde ou per aualiaçam |L52 noua lhe fiquem 
em fatiota se quiserem |L53 assy como ficam os rregueiros que |L54 na dita terra 
ficam na paga amtiga |L55 segumdo forma dos tombos amtigos. |L56 Porquamto no 
tombo que |L57 foy feito como dito he sam ne- |L58 lle postas algũas pessoas que a 
isso |L59 nam poderam seer presemtes & suas |L60 pagas uem, porem no dito auto 
& |L61 tombo decraramos que as que se |L62 semtirem agrauadas na dita paga |L63 

posam ussar da liberdade do nosso |L64 mandado d’ apresemtaçam deste no- |L65 

sso forall laa a quimze dias, semdo |L66 somente daquellas pessoas que o |L67 

comde nouamente aualiou & empra- |L68 prazou & nam doutra maneira. |L69 § E 
mandamos que as pessoas |L70 que quiserem por sua guarda tirar |L71 o trellado 
do capitollo que lhe comprir |L72 lhe seia logo dado sem ne[n]hũa mais |L73 custa 
do mais do forall nem menos |L74 a busca somente o trellado do que a |L75 cada 
hum comprir.
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P04 |L76 § Iugada

P05 |L77 E allem dos foros & tributos |L78 que atras mandamos pagar |L79 dos 
rreguemgos da dita terra & comçelho |L80 ha mais outros dereitos na dita terra 
|L81 que chamam iugada os quaaes |L82 se pagam per çertos lugares do dito |L83 

comçelho, conuem a saber: Tomda & Tomdella & Al- |L84 uarim & Morelinhos 
& Uilla de Rrey |L85 & Figueirall & Fragoas. E assy huum |L86 lugar que se chama 
o Carregueiro dos |L87 Minhotos. E pagam todos, iumta- |L88 mente, quatroçemtos 
& sasemta & |L89 seis alqueires, conuem a saber: nouemta & seis de |L90 trigo. E 
o mais d’ aueea os quaaes |L91 se pagam polla medida de Santarem |L92 que fazem 
de quatro alqueires tres |L93 alqueires desta medida corremte pa- |L94 gos por dia 
de mayo no çelleiro da Santa |L95 Ouaya. E, porque no custume em que |L96 atee 
ora estauam de leuar cada pessoa |L97 o seu pam ao çeleiro rreçebem opre- |L98 

sam assy os pagadores como os almoxarifes |L99 ou rreçebedores, mandamos 
que em cada |L100 hum anno os foreiros no dito pam emleiam |L101 hum damtre 
todos que per giros tenham cargo |L102 de rreçeber de todos os foreiros o pam a 
que fo- |L103 rem obrigados pera elle soo o rreçeber de todos |L104 soo ho entregar 
iuntamente ao almoxarife quall mor- |L105 domo assy emlegido tenha poder de 
|L106 penhorar per sy & emxecutar per sy |L107 & fazer todo o que comprir pera rre- 
|L108 colhimento do dito pam como pro- |L109 pio offiçiall nosso o quall queremos 
|L110 que por aquelle anno seia no dito |L111 comçelho escusso de todollos carre- 
|L112 gos do comçelho.§ E damos lu- |L113 gar aos ditos foreiros que se quise- |L114 

rem, nouamente, fazer qualliaçam |L115 ou rrepartiçam da dita paga que o |L116 

possam fazer, semdo iustificada per |L117 prazer da mor parte doss ditos fo- |L118 

reiros porquamto as rrepartiçoões |L119 amtigas trazem muyta comfussam |L120 no 
pagamento aguora dellas.

[F. 132v B]

|L121 E mandamos que emtregandose os |L122 foros em auea segumdo fica decrara- 
|L123 do que nam seiam obrigados os fo- |L124 reiros que os paguem de çeuada nem 
|L125 doutra cousa. § E, se os almoxari- |L126 fes mordomos ou rremdeiros nam 
|L127 quiserem reçeber o dito pam ao |L128 dito dias & tempo que os pagadores 
|L129 ho emtreguem aao iuiz do comçelho |L130 pera de sua maão o rreçeberem os 
|L131 sobreditos ao quall iuiz, manda- |L132 mos que o rreçeba so[b] pena de pagar 
|L133 todo de sua casa & as partes nam |L134 serem a mais obrigadas ou ho |L135 
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tornarem pera suas casas & paga- |L136 rem no a como uallya somente ao |L137 

tempo que o leuauam & lho nam |L138 quiseram rreçeber quall mais quiserem 
os pa- |L139 gadores. § E se o nam emtregarem |L140 ao dito tempo pagalloam aa 
mayor |L141 uallya pelas tres uallyas do anno |L142 segumdo nossas hordenaçoões. 
|L143 § E ysto que assy mandamos |L144 que se faça no pam da iugada de- |L145 

craramos & mandamos que se |L146 faça & cumpra imteiramente em |L147 todo o 
pam deste forall & de toda- |L148 llas outras cousas que se ham |L149 de emtregar 
a dia & tempo certo.

P06 |L150 § Colheita

P07 |L151 E pagase mais per todollos |L152 moradores do dito concelho |L153 que 
nam sam foreiros nos ditos |L154 casaaes reguemgos em cada |L155 hum anno de 
colheita por dia de |L156 mayo dous mill duzemtos & |L157 dezoyto reaaes com as 
liuras |L158 os quaaes sam tirados per o iu- |L159 rado & emtregues do procurador 
|L160 do comçelho. E o procurador os em- |L161 trega ao almoxarife no çelleiro de 
|L162 Santa Ouaya.

P08 |L163 § Figueiredo

P09 |L164 E paga mais aa coroa reall |L165 a quymtaã de Ioham de Fi- |L166 gueiredo 
em Tomda cemto & oyto

[F. 133r A]

|L167 reaaes. § E paga mais cada hum dos |L168 lugares seguimtes em cada hum 
anno |L169 do dereito que, amtigamente, se chamou |L170 fossadeira trimta & seis 
rreaaes, conuem a saber: os |L171 moradores de Tomda & o Couello & |L172 o 
casal & os moradores d’ Aluarym, e o |L173 Barreiro & o lugar do Casall. E 
o lugar |L174 de Santiago, e o lugar de Caparrosa e a |L175 quimtaã que foy d’ 
Aluaro Ribeiro em |L176 Tomdella § E o alcouçe de Lobam pella |L177 quimtaã de 
Fernam Rodriguiz. E pagam se |L178 todos per dia de mayo. E o mordomo |L179 

ou almoxarife ou rremdeiro da terra |L180 ha d’ arremdar o dito foro pelos luga-

P10 |L181 § Tabaliães

|L182 res que os pagam. § E pagam mais |L183 por dereito reall cada hum dos quatro 
|L184 ta tabaliaaes do dito comçelho tre- |L185 zemtos reaaes pagos per Sam Ioham 
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|L186 de cada hum anno.

P11 |L187 E decraramos nam se leuar da- |L188 quy adiamte no dito comçe- |L189 

lho & terra a dizima que se leuaua |L190 por çitaçoões & polla dada das sem- 
|L191 temças porque a dizima que se ha |L192 de leuar daquy adiamte no dito |L193 

comçelho sera a de que se fizer somen- |L194 te a eixecuçam & nam de ne[n]hũa 
ou- |L195 tra sem embargo do tombo ou custu- |L196 me porque assy foy per nos, 
geralmen- |L197 te, determinado em nossa rrellaçam. |L198 E decraramos mais que 
de tamta |L199 parte se leuara a dita dizima de quan- |L200 ta se fizer a eixecuçam 
posto que a |L201 semtença de moor comtia seia a quall |L202 se hy nam leuara se 
ia se leuou a di- |L203 zima della pella dada em outra parte.

P12 |L204 § Foro do dinheio da uemdagem

P13 |L205 E decraramos que se pagara |L206 pello uemdedor dos casaaes |L207 & terras 
foreiras a dizima do de- |L208 nheiro porque se uemderem. E isto |L209 das terras 
em que ham nouidades |L210 porque das casas moynhos & se- |L211 melhamtes se 
pagara soomente a |L212 quoremtena do denheiro porque se

[F. 133r B]

|L213 uemderem saluo se o comtrairo, particu- |L214 larmente, foy ia per nossa 
rellaçam |L215 em algum caso decrarado.

P14 |L216 § Maninhos

P15 |L217 E decraramos que os maninhos |L218 sam dos senhorios dos casaaes |L219 

que por elles pagam a nos foro & |L220 nam se poderam dar em suas saidas |L221 

nem logramentos saluo em algum |L222 reguemgo despouoado do quall a |L223 nos 
se nam pague foro algum. E emtam |L224 se daram pollos almoxarifes da terra, 
|L225 guardamdo, inteiramente, a nossa |L226 ley das sesmarias nos ditos casaaes 
|L227 ou rreguengos despouoados de |L228 que se nam paga foro a nos como

P16 |L229 § Montados

|L230 dito he. § E os montados sam |L231 liuremente do comçelho & ussaraa |L232 

delles per suas posturas com |L233 seus uizinhos & comarcaãos.
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P17 |L234 § Marraãs, capoões

P18 |L235 E, quamto aa paga das ma- |L236 rraãs, decraramos que se pa- |L237 

de quoremta arratees ou a |L238 çento & uimte reaaes por ella, |L239 § com 
decraraçam que como che- |L240 gar a trimta arratees se rreçeba & |L241 pera 
cumprimento dos quorenta |L242 paguem a trees reaaes por cada |L243 arratell. E, 
se sobeiar, tornem lhe o sobe- |L244 io dos quoremta ou lhe dem conhe- |L245 

çimento pera o anno que uem dos |L246 mais arratees que emtregarem. |L247 § 
E isto, porem seia em aluidro do |L248 pagador quall amte quiser & pellos |L249 

capoões se paguem a quatorze reaaes |L250 ou os capoões, semdo de rreçeber per- 
|L251 iuizo de homens-boons.

P19 |L252 § O tempo de partir

P20 |L253 E seram auisados os mordo- |L254 mos ou rremdeiros que uão |L255 partir 
com as partes o dia que |L256 pera ysso forem rrequeridos ou |L257 atee ho outro 
dia aaquellas oras |L258 porque, nam himdo as partes, |L259 partiram suas nouidades 
com |L260 duas testemunhas & leixaram

[F. 133v A]

|L261 a nossa parte na eira & no lagar ou |L262 no temdall sem serem a mais obri- 
|L263 gados nem emcorrerem por ysso |L264 em algũa pena. E, se alguns di- |L265 

tos foros forem obrigados de le- |L266 uarem ao çeleiro ou adega do se- |L267 

nhorio, leuallosham sem serem |L268 a mais detheudos. E, se lhe niso fize- |L269 

rem algũa duuida ou delomga, le- |L270 uem nos pera casa & pagallosham |L271 

a denheiro a como ualiam ao tempo |L272 que lhos nam quiseream leuar ou 
|L273 os emtregaram aos iuizes da terra |L274 como adiamte em outra parte |L275 

uay decrarado quall mais quise- |L276 rem os ditos pagadores. § E o |L277 gado 
do uemto, e a pena d’ ar- |L278 ma, § e a portagem e a penna |L279 do forall 
he tal como Lafoões & cetera. |L280 Dada na nossa muy nobre & sempre 
|L281 leal çidade de Lixboa, aos quatorze |L282 dias do mes de iunho, do anno 
do |L283 naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L284 de mill quinhentos 
& quimze. |L285 E sobscprito pello dito Fernam de |L286 Pina, § em quatorze 
folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado a çidade de Lamego dado |L2 per 
el-rey Dom Ioham, o primeiro

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 Posto que polla dita imquiri- |L5 çam se mostrem serem deui- |L6 dos 
alguns dereitos reaaes |L7 & trebutos aa coroa reall na dita |L8 çidade, porem por 
alguns delles se ti- |L9 rarem per costumes de rremdeiros |L10 & oficiaaes que 
em algũas cousas |L11 diuerseficaram huns dos outros em |L12 spicial os dereitos 
pessoaes de mor- |L13 domados & alcaydarias & porta- |L14 geens que nam foram 
iustificados |L15 com as partes que os auiam de |L16 pagar. § Portamto nestes taaes 
de- |L17 terminamos de ter a maneira & |L18 ordem que teuemos em outros

[F. 133v B]

|L19 lugares do regno & assy nessa |L20 nosa çidade de Lixboa no fazimen- |L21 

mento do forall della que ora manda- |L22 mos rreformar & fazer homde se 
|L23 ussaua na portaiem della per hũa |L24 outra tall imquiriçam que el-rey |L25 

Dom Fernamdo hy mandara tirar. |L26 Assy pelos requeredores & offi- |L27 çiaaes 
da dita portaiem a quall |L28 por serem as cousas della comtra |L29 os dereitos 
comçedidos em seme- |L30 lhamtes lugares per foraaes, |L31 mandamos fazer & 
reformar |L32 o dito forall nouo pellas leys ie- |L33 raaes destes regnos pellas qua- 
|L34 aes mandamos ora fazer & re- |L35 formar todollos dereitos reaaes |L36 delles. E 
ysto nos dereitos pessoaes |L37 sobreditos porque quamto aos |L38 foros & tributos 
do aaro que se

P04 |L39 § O aro

|L40 chama de Lamego, auemos por |L41 booa a dita imquiriçam uista a |L42 

iustificaçam que das cousas della |L43 se fez com as mesmas partes que |L44 a 
pagauam. E, por ysso, se guardou |L45 sempre & pagaram as cousas ne- |L46 

lla contheudas sem ne[n]hũa mudança |L47 nem contradiçam. E, portamto |L48 

mandamos que os ditos foros |L49 do dito aaro decrarados no tombo |L50 que a 
çidade tem tal como tem ho |L51 mordomo dos ditos dereitos se |L52 guarde & 
cumpra como se nelle conthem |L53 com decraraçam somente que as |L54 qualaças 
que na dita imquiriçam |L55 se mandam pagar aos mordomos |L56 dos ditos 
dereitos quamdo os |L57 hyram rrecadar se guarde o dito ca- |L58 pitollo segumdo 
nelle estaa decra- |L59 rado, conuem a saber que paguem a dita cala- |L60 ça ao 
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mordomo ou hum soldo por |L61 ella que sam homze çeptis quall |L62 mais quiser 
o pagador & nam dou- |L63 tra maneira sem embargo do com-

[F. 134r A]

|L64 trairo ora se ussar.

P05 |L65 E seram auissados os mor- |L66 domos feitores ou rem- |L67 deiros das 
rremdas da |L68 dita çidade que ou mandem par- |L69 tir com os lauradores & 
foreiros |L70 ao tempo que pera ysso forem re- |L71 queridos ou atee ho outro 
dia aa- |L72 quellas oras porque, nam hymdo |L73 ou mandando ao dito tempo 
as |L74 partes, poderam partir suas nouy- |L75 dades com duas testemunhas |L76 

& leixaram a parte do senhorio nas |L77 eiras ou lagar sem serem a mais |L78 

obrigados nem emcorrerem por |L79 usso em algũa penna. § E de- |L80 raramos 
que os foros sobreditos |L81 de pam & carnes s’ emtregaram & |L82 pagaram 
atee Natall de cada hum |L83 anno. E, atee emtam, nam seram |L84 penhoradas 
nem pagaram penho- |L85 ra ne[n]huns custos posto que pe- |L86 nhorados seiam 
porque, nam em- |L87 gamdo & pagamdo atee o dito |L88 tempo, pagaloam aa 
mayor ualya |L89 segumdo a determinaçam nossa em |L90 tall caso feita. § E, se 
os mordomos |L91 ou rremdeiros dos ditos dereitos |L92 lhe nam quiserem reçeber 
os ditos |L93 foros de pam & carnes atee o dito |L94 tempo de Natall, ficara em 
escolha |L95 do pagador tornallos la a leuar |L96 outra uez ou pagallos amtes a 
|L97 denheiro polla uallia comuum da |L98 terra ao tempo que lhos nam quy- |L99 

seram reçeber quall amte quise- |L100 rem sem serem a mais obrigados |L101 nem 
emcorrerem por ysso em ne- |L102 [n]hũa pena. |L103 E, quamto aos outros dereitos 
|L104 do mordomado portagem & cetera |L105 que se chamam pessoaess, decrara- 
|L106 mos, primeiramente, que da pena

P06 |L107 § Sangue

|L108 de sangue se leue somente de morte

[F. 134r B]

|L109 de homem noueçemtos reaaes |L110 ou de quem forçar ou tomar mo- |L111 lher 
casada per força. E de sangue |L112 somente de sobrolho se leuara a mea- |L113 tade, 
conuem a saber: quatroçentos & çimquoenta |L114 reaaes § E os que morarem na 
|L115 Çerca de Çima pagaram somente |L116 das penas dos noueçemtos reaes |L117 
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çemto & çimquoemta reaaes. E de sam- |L118 ge sobrolhos setemta & çimquo 
|L119 reaaes. E pagarsea mais por |L120 dereitos d’ alcaydaria de quem quer |L121 

que tirar arma pera fazer mall com |L122 ella duzemtos reaaes & as ar- |L123 mas 
perdidas com decraraçam |L124 que as pessoas que pagarem os |L125 noueçemtos 
ou quatroçemtos |L126 & çimquoenta reaaes acima de- |L127 crarados da dita morte 
& sangue |L128 nam pagaram a dita pena de du- |L129 zemtos reaaes. E perderam 
so- |L130 mente as armas pera o alcayde. |L131 E cada hũa das ditas pemas |L132 se 
nam leuaram com estas limy- |L133 taçoões, conuem a saber: quamdo apunharem 
|L134 espada ou qualquer outra arma |L135 sem atirar nem os que sem prepo- |L136 

sito em reixa noua tomarem |L137 paao ou pedra posto que fizerem |L138 mall. E, 
posto que de preposito as |L139 tomem se nam fezerem mal com |L140 ellas, nam 
pagaram nem a paga- |L141 ra moço de quimze annos & dhy |L142 pera baixo nem 
molher de quall- |L143 quer hydade nem os que, castigando |L144 sua molher & 
filhos & escrauos tirarem |L145 sangue nem os que sem arma tira- |L146 rem samgue 
com bofetada ou punha- |L147 da nem quem em defemdimento |L148 de seu corpo 
ou apartar & estremar |L149 outros em arroydo tirarem armas |L150 posto que com 
ellas tirem sangue |L151 nem escrauo de quallquer ydade |L152 que sem ferro tirar 
samgue.

[F. 134v A]

P07 |L153 § Bancos & açougagem

P08 |L154 E os dereitos dos bamcos & |L155 açougaiem se nam pagaraa |L156 

emquamto os açouges nam |L157 forem corregidos & rrepartidos aa cus- |L158 ta 
dos dereitos do mordomado nem, |L159 per seguimte, se leuaram as penas |L160 

aos carniceiros que talharem carnes |L161 sem liçemça da camara porque, pois 
|L162 os ditos carniçeiros nam ham ora de |L163 pagar dereitos dos ditos bancos 
|L164 nem açougagem nam deuem per |L165 comseguimte, pagar penna ao dito |L166 

mordomo os quaaes carniceiros |L167 pagaram as pennas aa çidade se- |L168 gumdo 
suas posturas. E, quamdo |L169 os ditos açouges forem corregy- |L170 dos como 
dito temos, desd’ aguora |L171 pera entam, decraramos que os |L172 ditos dereitos 
dos açougues & |L173 açougagem. E penna aos carny- |L174 çeiros se leuem, 
imteiramente, como |L175 no dito tombo estaa scprito & de- |L176 crarado.

P09 |L177 § Uemto

P10 |L178 O gado do uemto he dereito rre- |L179 all arecadarsea na dita çida- |L180 
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de per nossaa ordenaçam com decra- |L181 raçam que a pessoa a cuia maão ou 
|L182 poder for teer o dito gado o uenha |L183 scpreuer a dez dias primeiros se- |L184 

guimtes sob pena de lhe seer deman- |L185 do de furto.

P11 |L186 § Dizima das semtemças

P12 |L187 E nam se leuara na dita cidade |L188 aguora nem em ne[n]hum tempo |L189 

ne[n]hũa dizima das semtenças assy |L190 pella da dellas como pella exeçu- |L191 

çam uisto como nam se mostra tito- |L192 llo nenhum per que o tal dereito fosse 
|L193 imposto na dita çidade por tributo |L194 nem menos ouue hy tal posse nem 
|L195 tall semtença per que se deuam de le- |L196 uar segumdo per nos em nossa 
re- |L197 llaçam. Assy foy iulgado & determy- |L198 nado, ieralmente, que se fizesse 
como |L199 dito he. § E leuara somente o mor-

[F. 134v B]

|L200 dormo dos ditos dereitos reaaes polla |L201 emtrega que fizer de quallquer 
semten- |L202 ça iulgada quoremta & oyto reaaes |L203 pollo marauidii uelho que, 
se por ysso, |L204 amtigamente, pagaua. E leuara ma- |L205 is nas outras cousas o 
dereito da |L206 portaria como quallquer outro por- |L207 teiro.

P13 |L208 § Rellego

P14 |L209 E, porquamto o mes d’ agosto |L210 de rrellego na dita çidade estaa |L211 ora 
comtradito ou comfusso, per bem, |L212 de hũa semtença comtraira ao tombo |L213 

da terra, decraramos por agora usarse |L214 na maneira que estam em costu- |L215 

me de se fazer, ficamdo aas partes |L216 resguardado rrequererem sua iusti- |L217 

ça cada huns como emtenderem. A quall |L218 mandamos ao iuiz de nossos feitos 
|L219 que em nossa rrelaçam o determine, |L220 breuemente, iustificamdo o tombo 
com |L221 a dita semtemça per quall se de- |L222 uera de ussar o dito rrelego e assy 
|L223 se ussara como na dita maneira em |L224 quallquer tempo for determinado.

P15 |L225 § Colheita

P16 |L226 Pagase mais na dita cidade |L227 de colheita em cada hum anno |L228 mill 
& trezemtos & oytemta reaaes |L229 em parte das çem liuras qm que foy |L230 

posta a dita colheita per el-rey Dom |L231 Denis quamdo a mudou do pam uy- |L232 

nho & carnes & nas outras cousas |L233 em que estaua posta nas ditas cem |L234 
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liuras nas quaaes se montam com |L235 ho creçimento das liuras tres mill |L236 & 
seisçemtos reaaes. E os mais |L237 que faleçem pera comprimento dos |L238 ditos 
tres mill & seisçemtos se suprem |L239 per outros lugares per que foy rre- |L240 

partida, conuem a saber: Camudoões, Mageixa e Gom- |L241 dym & Baldigem. § 
Nam ha hy |L242 montados porque tudo he comuum

P17 |L243 § Montados

|L244 aos uizinhos & comarcãos per |L245 suas posturas. E os maninhos

P18 |L246 § Maninhos

|L247 sam todos dos rreguemgeiros

[F. 135r A]

|L248 com seus foros sem se poderem dar |L249 a outrem. |L250 E, porquamto as 
çidades de |L251 nossos regnos nam foram |L252 dadas atee ora em senhorio a ou- 
|L253 tras pessoas, nos o damos por pri- |L254 uilleio & forall pera sempre aa dita 
|L255 çidade de lamego E queremos & |L256 mandamos que nunca possa ser da- |L257 

do per nos nem per nossos sobceso- |L258 res em senhorio & iurdiçam de ne- |L259 

hũa pessoa.

P19 |L260 § Portagem

P20 |L261 Decraramos, primeiramente, |L262 que a portaiem que se ouuer |L263 de 
pagar na dita çidade ha de seer per |L264 homens de fora della que hy trouxe- |L265 

rem cousas de fora a uemder ou |L266 as comprarem hy & tirarem pera |L267 fora 
da dita çidade & termo a quall |L268 portagem se pagara desta maneira,

P21 |L269 § Pam, uinhoo, cal, sal

|L270 conuem a saber: § de todo trigo, çemteo, çeuada, |L271 milho, paymço, auea. 
E de farinha |L272 de cada hum delles & assy de cal ou |L273 de sall ou de uinho 
ou uinagre & |L274 linhaça. E de quallquer fruita uerde, |L275 emtramdo meloões & 
ortaliça. |L276 § E assy de pescado ou marisco se pa- |L277 gara por carga mayor, 
conuem a saber: cauallar |L278 ou muar de cada hũa das ditas |L279 cousas hum 
rreall de seis ceptis o |L280 rreall. § E por carga menor que he |L281 d’ asno meyo 
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rreall. E por costall que |L282 hum homem pode trazer aas costas |L283 dous ceptis 
& dhy pera baixo em |L284 quallquer cantidade em que se uem- |L285 derem se 
pagara hum ceptill. E outro |L286 tamto se pagara quamdo se tirar pe- |L287 ra fora. 
Porem, quem das ditas |L288 cousas ou de cada hũa dellas com- |L289 prar & tirar 
pera fora pera seu usso |L290 & nam pera uemder cousa que nam |L291 chegue a 
meyo rreall de portagem |L292 segumdo os sobreditos preços |L293 desta tall nam 
pagara portagem

[F. 135r B]

|L294 nem o fara saber. |L295 E, posto que mais se nam decra- |L296 re adiamte 
neste forall a car- |L297 ga mayor nem menor, § decrara- |L298 mos que sempre 
a primeira adiçam |L299 & asemto de cada hũa das ditas |L300 cousas & de besta 
mayor sem mais |L301 se decrarar, conuem a saber: pollo preço que nessa |L302 

primeira sera posto s’ emtenda logo |L303 sem se hy mais decrarar que o meyo 
|L304 preço dessa carga sera de besta menor |L305 e o quarto do dito preço per 
comse- |L306 guimte, sera do dito costall. E, quando |L307 as ditas cousas ou outras 
uierem |L308 ou forem em carros ou carretas pa- |L309 garsea por cada hũa dellas 
duas |L310 carregas mayores segumdo o preço |L311 de que forem. E, quamdo cada 
hũa |L312 das carregas deste forall se nam |L313 uemderem todas começandose a 
|L314 uemder, pagarsea dellas soldo aa |L315 liura segumdo uemderem & nam |L316 

do que ficou por uemder.

P22 |L317 § Cousas de que se nom paga portagem

P23 |L318 A quall portagem se nam paga- |L319 ra de todo pam cozido, queixa- |L320 

das, bixcoyto, farelos nem de ouos |L321 nem de leite nem de cousas delles que 
|L322 seiam sem sall. Nem de prata laura- |L323 da nem de uides nem de canas nem 
|L324 de carqueixa, toio, palha, uasoyras |L325 nem de pedra nem de barro nem de 
|L326 lenha nem de herua nem das cou- |L327 sas que se comprarem da çidade pe- 
|L328 ra o termo nem do termo pera a cidade |L329 posto que seiam pera uemder 
assy uizinhos |L330 como estrangeiros nem das cousas |L331 que se trouxerem ou 
leuarem pera |L332 algũa armada nossa ou feita per no- |L333 sso mandado nem 
dos mantimentos |L334 que os caminhantes comprarem |L335 & leuarem pera sy & 
pera suas bestas. |L336 Nem dos gados que uierem pastar |L337 a alguns lugares, 
pasamdo nem |L338 estamdo saluo daquelles que hy
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|L339 somente uemderem dos quaaes emtam |L340 pagaram pollas leys & preços 
deste |L341 forall. § E decraramos que das di- |L342 tas cousas de que assy mandamos 
|L343 que se nom pague portaiem se nam |L344 ha de fazer saber.

P24 |L345 § Casa mouida

P25 |L346 A quall portaiem, ysso mesmo, |L347 se nom pagara de casa moui- |L348 da 
asy, imdo como uimdo, nem ou- |L349 tro ne[n]hum dereito per quallquer nome 
|L350 que o possam chamar saluo se com |L351 a dita casa mouida leuarem cousas 
|L352 pera uemder porque das taaes cou- |L353 sas pagaram portaiem homde so- |L354 

mente as ouuerem de uemder se- |L355 gumdo as comthias neste forall |L356 uam 
decraradas & nam doutra |L357 maneira.

P26 |L358 § Pasaiem

P27 |L359 Nem se pagara de ne[n]hũas mer- |L360 cadorias que ao dito lugar |L361 

uierem ou forem de pasaiem pera ou- |L362 tra parte assy de noyte como de dia 
|L363 & a quaaesquer oras. Nem seram |L364 obrigados de o fazerem saber nem 
|L365 emcorreram por ysso em ne[n]hũa pe- |L366 na posto que hy descarregem & 
pou- |L367 sem. E, se hy mais ouuerem d’ estar |L368 que outro dia todo por algũa 
cou- |L369 sa emtam o faram a saber dhy por |L370 diamte posto que nam aiam de 
uemder.

P28 |L371 § Dos fruitos pera fora

P29 |L372 E em se pagaram a dita por- |L373 tagem os que leuarem os |L374 fruitos 
de seus bens moues ou de |L375 rraiz ou leuarem as rremdas & |L376 fruitos 
de quaaesquer outros beens |L377 que trouxerem d’ arremdamento ou |L378 de 
rremda.

P30 |L379 § Cousas dadas em pagamento

P31 |L380 Nem das cousas que algũas |L381 pessoas forem dadas em |L382 pagamento 
de suas temças, casa- |L383 mentos, mercees ou mantimentos |L384 posto que as 
leuem pera uemder.
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P32 |L385 § Gado

P33 |L386 E pagarsea mais de cada ca- |L387 beça de gado uacuum assy

[F. 135v B]

|L388 gramde como pequeno hum reall. E de |L389 porco meyo rreall. E de carneiro 
& |L390 de todo outro gado meudo dous |L391 ceptis. E de besta cauallar ou muar

P34 |L392 § Bestas

|L393 dous rreaaes. E da besta asnal hum |L394 reall.

P35 |L395 § Escrauos

P36 |L396 E do escrauo ou escraua aimda |L397 que seia parida seis reaaes. |L398 E, se 
se forrar, dara o dizimo da sua al- |L399 foria porque se resgatou ou forrou.

P37 |L400 § Panos

P38 |L401 E pagarsea mais por carga |L402 mayor de todollos panos |L403 de laã, 
linho & algodam de quall- |L404 quer sorte que seiam assy delgados |L405 como 
grosos. E assy da carga de laã |L406 ou linho fiados oyto reaaes. E, se |L407 a laã ou 
linho forem em cabelo, pa- |L408 garam quatro reaaes por carga. |L409 § E os ditos 
oytos reaaes se pa-

P39 |L410 § Coirama

|L411 gara de toda coyrama cortida. E assy |L412 do calçado & de todallas obras 
delle. |L413 § E outro tamto da carga dos coy-

P40 |L414 § Uacariis

|L415 ros, uacariis cortidos & por cortir. |L416 E por quallquer coyro da dita coy- 
|L417 rama dous ceptiis que se nam |L418 comtar em carga. § E outros

P41 |L419 § Azeite, cera
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|L420 oytos reaaes por carga mayor d’ a- |L421 zeyte, cera, mel, seuo, unto, quei- 
|L422 xos secos, manteiga salgada, pez, |L423 rrezina, breu, sabão, alquatram. |L424 E 
outro tamto por pelles de coe-

P42 |L425 § Forros

|L426 lhos ou cordeiros & de quallquer |L427 outra pelletaria & forros. § E da |L428 

dita maneira de oyto rreaaes aa |L429 carga mayor se leuara & pagara

P43 |L430 § Marçaria, especearia

|L431 por todallas marçiarias espeçia- |L432 rias, boticarias & timturas. E assy |L433 

por todallas suas semelhantes |L434 § E outro tamto se pagara por

P44 |L435 § Metaaes

|L436 toda carga d’ aço, estanho & por todo- |L437 llos outros metaaes & obras de 
|L438 cada hum delles de quallquer sorte |L439 que seiam. § E do ferro em barra

P45 |L440 § Ferro

|L441 ou maçuco & de quallquer obra

[F. 136r A]

|L442 delle grosa se pagara quatro reaaes

P46 |L443 § Cousas delle

|L444 por carga mayor. § E, se for limada, |L445 estanhada ou emuernizada pagara 
|L446 oyto reaaes com as outras dos |L447 metaaes de çima. § E quem das |L448 ditas 
cousas ou de cada hũa dellas

P47 |L449 § Cousas que se compram sem portagem

|L450 comprar & leuar pera seu usso & |L451 nam pera uemder nam pagara por- |L452 

tagem nam passamdo de costall de |L453 que se aiam de pagar dous reaaes |L454 de 
portagem que a de ser de duas a- |L455 rouas & meya, leuamdo a carga |L456 mayor 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 539

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

deste forall em dez arrouas |L457 e a menor em çimquo. E o costall |L458 per este 
rrespeito nas ditas duas |L459 arrouas & meya.

P48 |L460 § Fruita seca

P49 |L461 E pagarsea mais por carga |L462 mayor destas outras cou- |L463 sas a tres 
reaaes por carga mayor.

P50 |L464 § Castanhas

|L465 de toda fruita seca, conuem a saber: castanhas |L466 & nozes uerdes & secas & 
d’ amei- |L467 xeas passadas, amendoas, pynhões |L468 por britar, auellaãs, boletas, 
|L469 mostarda, lemtilhas. E de todallos |L470 outros legumes secos & das ou- |L471 

cargas a esse rrespeito e a- |L472 ssy de çebollas secas & alhos por |L473 que os 
uerdes pagaram com a

P51 |L474 § Cumagre

|L475 fruita uerde hum rreall. § E casca |L476 & çumagre pagaram os tres reaaes

P52 |L477 § Telha

|L478 como estoutros de çima. § E por |L479 carga mayor de quallquer telha |L480 ou 
tigello & outra obra & louça

P53 |L481 § Mallega

|L482 de barro aimda que seia uidrada |L483 & do rregno & de fora delle se pa- |L484 

garam os ditos tres reaaes.

P54 |L485 § Obra de paao

|L486 § E outros tres reaaes por |L487 carga de todallas arcas & de |L488 toda louça & 
obra de paao laura-

P55 |L489 § Esparto

|L490 da & por laurar. § E outro tanto |L491 por todallas cousas feitas d’ es- |L492 
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parto, palma ou iumco assy gro- |L493 sas como delgadas e assy de |L494 tabua ou 
fumcho.

[F.136r B]

|L495 E as outras cousas contheudas |L496 no dito forall sam escusadas |L497 aquy 
porque d’ algũas dellas nom |L498 ha memoria que se ussem nem leuem. |L499 E as 
outras sam sopridas por leys |L500 & ordenaçoões de nossos regnos.

P56 |L501 § Emtrada per terra

P57 |L502 E os que trouxerem mercado- |L503 rias pera uemder se no pro- |L504 pio 
lugar homde quiserem uemder |L505 ouuer remdeiro da portagem ou |L506 officiall 
della fazerlhoam saber ou |L507 as leuaram aa praça ou açougue |L508 do dito lugar 
ou nos rresyos & say- |L509 das delle quall mais quiserem sem |L510 ne[n]hũa pena. 
E, se hy nom ouuer |L511 remdeiro nem praça descarrega- |L512 ram liuremente 
homde quiserem |L513 sem ne[n]hũa pena comtanto que nam |L514 uemdam sem ho 
notificar ao rre- |L515 queredor se o hy ouuer ou ao iuiz ou uyn- |L516 taneiro se hy 
se poder achar. E, se hy ne- |L517 huns delles ouuer nem se poderem |L518 emtam 
achar notifiquem no a duas |L519 testemunhas ou a hũa se hy mais |L520 nom ouuer. 
§ E a cada hum delles |L521 pagaram o dito dereito da portagem |L522 que por este 
forall mandamos pa- |L523 gar sem ne[n]hũa mais cautella nem |L524 pena.

P58 |L525 § Descaminhado

P59 |L526 E nam ho fazemdo assy desca- |L527 minharam & perderam as |L528 

mercadorias somente de que assy |L529 nom pagarem o dito dereito da por- |L530 

tagem. E nom outras ne[n]hũas nem |L531 as bestas nem carros nem as outras |L532 

cousas em que as leuarem ou acharem. |L533 § E, posto que hy aia rremdeiro no 
|L534 tal lugar ou praça se chegarem, po- |L535 rem despois do sol posto nam faram 
|L536 saber, mas descarregaram homde |L537 quiserem comtanto que a outro dia |L538 

atee meo dia ho notefiquem aos |L539 offiçiaaes da dita portagem pry- |L540 meiro 
que uemdam sob a dita pena.

[F. 136v A]

|L541 E, se nom ouuerem de uemder & forem |L542 de caminho, nam seram 
obrigados a ne[n]- |L543 hũa das ditas rrecadaçoões segumdo |L544 que no titollo da 
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pasagem fica decra- |L545 rado.

P60 |L546 § Sayda per terra

P61 |L547 E os que comprarem cousas pe- |L548 ra tirar pera fora de que se de- |L549 

ua de pagar portegem podellasham |L550 comprar liuremente sem ne[n]hũa obri- 
|L551 gaçam nem diligemçia e, somente, |L552 amte que as tirem pera fora do tall 
|L553 lugar & termo arrecadaram com |L554 os offiçiaaes a que pertemçer sob a |L555 

dita pena de descaminhado. § E os |L556 priuilligiados da dita portagem posto |L557 

que a nom aiam de pagar nom seram |L558 escusos destas diligemçias destes |L559 

dous capitollos atras das emtra- |L560 das & saydas como dito he sob a dita |L561 

pena.

P62 |L562 § Prilligiados da portaiem

P63 |L563 As pessoas eclesiasticas de todo- |L564 llos moesteiros assy d’ homens 
|L565 como de molheres que fazem uoto |L566 de profissam e os clerigos de 
ordens sa- |L567 cras e assy os beneficiados de ordens |L568 menores posto que 
as nom tenham |L569 que uiuem como clerigos. E por taaes |L570 forem auidos 
todollos sobreditos |L571 sam yssemtos & priuilligiados de pa- |L572 garem ne[n]
hũa portagem ussagem |L573 nem costumagem per quallquer no- |L574 nome que 
a possam chamar assy das |L575 cousas que uemderem de seus beens |L576 & 
beneficios como das que compra- |L577 rem, trouxerem ou leuarem pera seus |L578 

ussos ou de seus benefiçios & casas |L579 & familiares de qualquer calidade |L580 

que seiam assy per mar como per terra. |L581 E assy o seram as çidades uillas 
|L582 & lugares de nossos rregnos |L583 que tem priuillegio de nam pagarem, |L584 

conuem a saber: a çidade de Lixboa. § E a Gaya do |L585 Porto, § Pouoa de 
Uarzim, § Guy- |L586 maraaes, § Braga, § Barçellos,

[F. 136v B]

|L587 Prado, § Pomte de Lima, § Uiana |L588 de Lyma, § Caminha, § Uilla Noua 
|L589 de Çerueira, § Uallemça, § Monçam, |L590 § Crasto Leboreiro, § Miranda, 
§ Bra- |L591 gança, § Freixo, § D’ Azinhoso,§ Mogadouro, |L592 § Anciães, 
§ Chaues, § Monforte de Ryo Liure, |L593 Montalegre, § Castro Uicente. § A 
çidade da Guarda, |L594 Iormello, § Pinhel, § Castell Rodrigo, |L595 § Almeida, § 
Castel[o] Mendo. § Uillar |L596 Mayor, § Sabugall, § Sortelha, |L597 § Couilhaã, 
§ Monsanto, §Portalle- |L598 gre, § Maruam, § Arromches, |L599 § Campo Mayor, 
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§ Fromteira, § Mon- |L600 forte, § Uilla Uiçosa, § Eluas, § Oli- |L601 uemça. §A 
çidade d’ Euora, § Monte- |L602 mor-o-Nouo, § Monsaraz, § Beia, |L603 § Moura, 
§ Noudall, § Almodou- |L604 uar, § Odemira. § E assy seram |L605 priuilligiados 
quaaesquer pessoas |L606 outras ou lugares que nossos pro- |L607 uillegios tiuerem 
e os mostrarem |L608 ou o trellado delles em pubrica for- |L609 ma aallem dos 
açima contheudos. |L610 § E assy o seram os uizinhos da |L611 dita çidade & termo 
escussos da dita |L612 portagem na mesma çidade nem |L613 seram obrigados a 
fazerem saber |L614 de hyda nem de uymda.

P64 |L615 E as pessoas dos ditos luga- |L616 res priuilligiados nom tira- |L617 ram mais 
o trellado de seu priuille- |L618 gio nem trazeram somente traram |L619 çertidam 
feita pello scpriuam da ca- |L620 mara & com o sello do comçelho co- |L621 mo sam 
uizinhos daquelle lugar. |L622 E, posto que aia duuida nas ditas |L623 çertidoões 
seiam uerdadeiras ou |L624 daquellas que as presemtam po- |L625 derlhesham sobre 
ysso dar iuramen- |L626 to sem os mais deterem posto que |L627 se diga que nam 
sam uerdadeiras. |L628 E, se, despois se prouar que eram |L629 falssas, perdera o 
scpriuam que a |L630 fez ho offiçio & sera degradado dous 85
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|L631 annos pera Cepta. E a parte perca em do- |L632 bro as cousas de que assy 
emganou |L633 & sobnegou aa portaiem a metade pe- |L634 ra nossa camara & a 
outra pera a dita |L635 portagem dos quaaes priuillegios |L636 ussaran as pessoas 
nelle contheu- |L637 das pollas ditas çertidoões posto |L638 que nam uam com suas 
mercadorias |L639 nem mandem suas procuraçoões |L640 comtanto que aquellas 
pessoas |L641 que as leuarem iurem que a dita |L642 çertidam he uerdadeira & que 
as taes |L643 mercadorias sam daquellas cuia |L644 he a çertidam que apresemtaram.

P65 |L645 § Pena do forall

P66 |L646 E quallquer pessoa que for contra |L647 este nosso forall, leuamdo ma- 
|L648 is dereitos dos aquy nomeados ou |L649 leuamdo destes mayores conthias |L650 

das aquy decraradas ho auemos |L651 por degradado por hum anno fora da |L652 

çidade & termo & mais pagara da |L653 cadea trimta rreaaes por hum de todo |L654 

o que assy mais leuar pera a parte |L655 a que os leuou & se a nom quiser le- |L656 

uar seiam a metade pera os catiuos |L657 & a outra pera quem o acusar. E da- |L658 

85 - A palavra “annos” aparece grafada na margem inferior na vertical e é repetida no início do fólio seguinte.
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mos poder a quallquer iustiça hom- |L659 de acomteçer assy iuizes como uim- |L660 

taneiros ou quadrilheiros que sem |L661 mais proçesso nem hordem de iuízo |L662 

sumariamente sabida a uerdade com- |L663 denem os culpados no dito caso |L664 

de degredo. E assy do denheiro atee |L665 conthia de dous mill reaaes sem |L666 

apelaçam nem agrauo & sem disso |L667 poder conhecer almoxarife nem |L668 

comtador nem outro offiçiall nosso |L669 nem de nossa fazemda em caso que o |L670 

hy aia & se o senhorio dos ditos dereitos |L671 o dito forall quebramtar per sy ou 
|L672 per outrem seia logo sospemsso deles |L673 & da iurdiçam do dito lugar se a 
teuer |L674 emquamto nossa merece for. E ma- |L675 is as pessoas que em seu nome
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|L676 ou por elle o fezerem emcorram nas |L677 ditas penas. E os almoxarifes, es- 
|L678 cpriuaaes & offiçiaaes dos ditos |L679 dereitos que o assy nom comprirem |L680 

perderam logo os ditos offiçios |L681 & nam aueram mais outros. § E, por- |L682 

tamto mandamnos que todallas |L683 cousas contheudas neste forall que |L684 nos 
poemos por ley se cumpram |L685 pera sempre do theor do quall man |L686 damos 
fazer tres hum delles pera |L687 a dita çidade de Lamego & outro pe- |L688 ra o 
senhorio dos ditos dereitos |L689 & outro pera nossa Torre do Tombo |L690 pera 
em todo tempo se poder tirar |L691 quallquer duuida que sobre ysso |L692 possa 
sobreuiir. Dada na nossa muy |L693 nobre & sempre leall çidade de Lixboa, |L694 a 
tres dias de iulho de mill quynhen- |L695 tos & quatorze. § E sobscprito |L696 pello 
dito Fernam de Pina, em |L697 treze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Sam |L2 Romaão

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pello dito foral que |L5 foy feita composiçam com |L6 os moradores 
da dita terra |L7 per que auiam de pagar, pri- |L8 meiramente, hũa colheita de 
sasenta |L9 & seis liuras & treze soldos & quatro |L10 denheiros rrepartidos desta 
menei- |L11 ra, conuem a saber: descomtase, primeiramente, |L12 a nos & ao 
senhorio que for dos di- |L13 tos dereitos por çertas terras |L14 proprias que temos 
na dita uilla |L15 que adiamte uaão decrarados que |L16 chamam septimas quimze 
liuras. |L17 E os moradores de Torrosello ham |L18 de pagar da dita primeira soma 
|L19 çimquo liuras. E os moradores |L20 de Ualazim pagaram doze & meya |L21 que 
sam assy tiradas da dita pry- |L22 meira soma trinta & duas liuras
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|L23 & meya. E as trimta quatro liuras & |L24 treze soldos quatro denheiros pera 
|L25 comprimento da dita soma mayor |L26 de sasenta & seis liuras treze soldos |L27 

quatro denheiros pagara a nos |L28 o dito lugar de Sam Romaão que |L29 seram 
rrepartidos per todollos beens |L30 que sam no lemite do dito lugar sem |L31 disso 
seer escusa ne[n]hũa pessoa por pri- |L32 uillegio & isemçam que tenha aimda |L33 

que clerigo seia pollas quaaes liuras |L34 pagara em cada hum anno a nos per |L35 

dia de Sam Ioham ou a quem os ditos |L36 dereitos de nos teuer. E com o creçi- 
|L37 mento das liuras mill duzemtos |L38 & quoremta & oyto reaaes. |L39 E pagaram 
mais todollos mo- |L40 radores do dito lugar de todo |L41 pam, uinho, linho de 
rreçam da dita |L42 terra pago o dizimo de homde hum |L43 sem mais pagarem 
outro foro das |L44 ditas cousas nem pagam o dito |L45 dereito de castanhas nem 
fruitas |L46 nem ne[n]hũa outra cousa. |L47 E seram deligemtes os mor- |L48 domos, 
almoxarifes ou rrem- |L49 deiros de hirem partir com os ditos |L50 lauradores no 
dia que pera ysso fo- |L51 rem rrequeridos ou ao outro dia a- |L52 tee aquellas 
oras. E, nam hymdo, |L53 partiram com duas testemunhas |L54 & deixaram o dito 
dereito na eira |L55 & no lagar & no temdall sem mais |L56 outra obrigaçam nem 
pena. |L57 E paga, porem mais por eira- |L58 dega a que na dita terra & lu- |L59 gar 
chamam iugada todo homem que |L60 tem iumta de boys hum quarteiro de |L61 

çenteo polla medida de Folgosinho |L62 que sam quatro alqueires desta me- |L63 

dida ora corremte. E mais os que |L64 pagam a dita eiradega pagam por |L65 anno 
per Natall duas galinhas. |L66 E, se dous homens laurarem de par-
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|L67 çaria, pagam ambos a dita eiradega |L68 de permeyo e assy as galinhas. |L69 

E o pam da dita eiradega rreçebe- |L70 ram desde Santa Maria d’ agos- |L71 to 
atee Natall em quallquer dia que o |L72 laurador o leuar ao çeleiro se lho nam 
|L73 rreçeberem na eira. E nam lho receben- |L74 do atee o dito tempo ficara em 
escolha |L75 do laurador pagar o dito pam em pam |L76 ou pagallo amte a denheiro 
quall |L77 mais quiser pollo preço que uallia |L78 ao tempo que lho nam quiseram 
|L79 reçeber. |L80 E pagara mais quallquer ou- |L81 tra pessoa que hy fezer fogo |L82 

assy proue como rryca per Natall hũa |L83 galinha sem mais pagarem outro fo- 
|L84 ro nem cousa. § E aallem dos ditos |L85 foros, ha no limite do dito lugar outras 
|L86 herdades nossas & a nos foreiras |L87 de sete hum de todallas cousas que ne- 
|L88 llas laurarem & ouuerem as quaaes |L89 ham de seer em cada huum anno dadas 
|L90 & rrepartidas pelos iuizes, uereado- |L91 res & procurador do dito çomçelho 
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|L92 aaquellas pessoas que, uerdadeira- |L93 mente, mais necesidade tenham de- |L94 

llas a qual cousa queremos que |L95 se faça sem maliçia. E se algũa pe- |L96 ssoa se 
semtise agrauada dos ditos |L97 offiçiaaes na dita rrepatriçam po- |L98 dera agrauar 
pera o almoxarife no- |L99 sso da dita uilla o quall em camara |L100 sem mais 
outro processo hira estar |L101 com os ditos offiçiaaes pera se fa- |L102 zerem como 
mandamos que se fa- |L103 ça sem ne[n]hũa afeiçam nem maliçia |L104 § o qual 
almoxarife dara as |L105 terras maninhas & brauas que |L106 lhe forem requiridas 
com ho |L107 yssame & deligencias que manda- |L108 mos em nossa hordenaçoões 
|L109 sem lhe mais poer ne[n]hum tributo nem |L110 foro gramde nem pequeno por-
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|L111 quamto pollo dito forall & dereitos atras |L112 decrarados foram liures & 
issemtos de |L113 todo outro tributo nem foro. E, se algum |L114 assy comtra esta 
nossa determinaçam |L115 foy posto, mandamos que se nom le- |L116 eu nem pague 
mais daquy em diante. |L117 E allem dos outros dereitos a- |L118 tras decrarados, 
se paga tam- |L119 bem no limite do dito lugar homde |L120 chamam a Lapa dos 
denheiros de todo |L121 pam, uinho de IX hum. E os caseiros dos |L122 casaes do 
Porto de boy dez casaes que ha |L123 nas terras deste limite paga outrosy de IX 
hum. |L124 E mais cada casall tres galinhas que |L125 sam trimta galinhas sem mais 
|L126 outro foro. § E do montado da

P04 |L127 § Montado da serra

|L128 dita serra da parte que pertemçe aos |L129 senhorios do dito luagr tem dado 
d’ es- |L130 molla aos frades d’ Augoadelupe |L131 emquamto elles quiserem. E 
quamdo |L132 lha nom derem aueram delle o que |L133 per nossas cartas tiuerem. 
E no |L134 outro tempo nom se leua montado |L135 de ne[n]huns lugares a outros. 
E paga

P05 |L136 § Tabaliães

|L137 cada hum dos dous tabaliaes por anno |L138 çemto & oytemta reaaes. E o |L139 

gado do uemto, e a penna d’ arma, |L140 e a diz[im]a das semtenças, e a por- |L141 

tagem e a pena do foral he tall co- |L142 mo Lousaã & cetera. Dada na nossa muy 
|L143 nobre & sempre leall çidade de Lixboa, |L144 a uimte quatro dias de ianeiro 
de |L145 mill & quinhentos & quatorze a- |L146 nnos. § E sobscprito pello dito |L147 

Fernam de Pina, em homze folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Castanheiro

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 § Inquiriçam

P04 |L5 Posto que no dito lugar nam |L6 se achase ora forall nem escpre- |L7 tura 
amtentica per que os dereitos |L8 reaaes se hy ouuesem de pagar. |L9 Porem, per 
iustificaçam que man- |L10 damos fazer com as mesmas
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|L11 partes & com os offiçiaaes & mor- |L12 domos do dito moesteiro, achamos |L13 

que os ditos dereitos se deuem no dito |L14 lugar arrecadar & pagar na manei- |L15 

ra seguimte.

P05 |L16 § Castanheirro

P06 |L17 Primeiramente, no logar do |L18 Castanheiro que he cabeça do |L19 dito 
comçelho a uimte casaaes & |L20 pagam cada casall dezaseis teigas |L21 de pam 
que faz teiga hum alquei- |L22 re desta medida corremte. |L23 E paga mais cada 
casal de uinho |L24 dez quartas que he cada quarta |L25 hum alqueire menos hum 
cartilho aa bica. |L26 E cada casall hum guorazill ou quorenta |L27 reaaes por elle 
& hũa galinha & |L28 dez ouos & hũa quarta de teiga d’ er- |L29 uamços de que 
fazem çimquo huum |L30 alqueire ou doutros legumes & tres |L31 geiras de cada 
hum casall. E pagam |L32 mais cada casall de uinho cozido |L33 per ianeiro oyto 
quartilhos por dous |L34 quartos que soyam de pagar.

P07 |L35 § Pireiro

P08 |L36 Item hay outro lugar no dito |L37 comçelho que chamam o Perei- |L38 

ro homde ha doze casaaes & paga ca- |L39 ga hum de pam terçado, conuem a 
saber: trigo, çemteo, |L40 çeuada, dezaseis alqueires desta me- |L41 dida d’ agora 
so emdo de seer dezaseis |L42 teigas que era menos hũa quarta |L43 cada hũa. E 
paga mais cada casall |L44 uimte quartas de uinho que sam ca- |L45 da quarta hum 
alqueire menos huum |L46 quartilho. E pagam mais cada casall |L47 duas galinhas. 
E pagam mais |L48 hum gorazill ou quoremta reaaes |L49 por elle. § E paga mais 
cada casall |L50 seis geiras cada anno. |L51 E, porquamto ho moesteiro quer |L52 ora 
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tomar & aforar os montes |L53 maninhos dos casaaes atras decrara- |L54 dos sem 
ne[n]hũa deferemça per este pre- |L55 semte, decraramos os ditos maninhos |L56 

nesta maneira, conuem a saber que todollos maninhos

[F. 138v A]

|L57 que fazem demtro dos casaaes sobre- |L58 ditos ou em suas saidas & logramen- 
|L59 tos seiam auidos por dos ditos casaaes |L60 que sam aforados d’ antigamente 
aos |L61 foros nellas contheudos sem delles |L62 pagarem ne[n]hum tributo ao dito 
moes- |L63 teiro nem o moesteiro os poder dar |L64 nem aforar a outros assy de 
fora co- |L65 mo de demtro. E os outros mani- |L66 nhos despouoados que nam 
emtram |L67 com os casaaes segumdo acima fi- |L68 ca limitado seram liuremente 
do |L69 dito moesteiro pera os darem a quem |L70 quiser pello que se comçertar. 
§ E per |L71 esta decraraçam que fazemos aquy |L72 dos maninhos auemos por 
decrarada |L73 a dos montados das ditas terras |L74 amtre o dito moesteiro & os 
sobreditos

P09 |L75 § Espinhosa

P10 |L76 Ha mais no dito comçelho ou- |L77 tro lugar que chamam a Espi- |L78 

nhosa em que ha dezasete casaaes |L79 antigos & hum que ora emnouou ho |L80 

abade. E paga cada casall dezaseys |L81 alqueires de pam cada anno, conuem a 
saber: terça |L82 dos de trigo & de çemteo & de çeuada. |L83 E paga mais cada 
casall uinte & |L84 hũa quartas de uinho cad’ ano que |L85 he cada quarta hum 
meyo almude me- |L86 nos hum quartilho. E paga mais cada |L87 casal uinte & 
quatro estrigas de linho. |L88 E pagam mais de legumes hũa quar- |L89 ta. E pagam 
mais hum gorazill ou quo- |L90 remta reaaes por elle. E pagam |L91 mais todollos 
moradores do dito |L92 lugar da Espinhosa hum carneiro todo ho |L93 comçelho per 
mayo & hum par de peixotas |L94 na coresma todo o lugar & seis reaes |L95 em 
denheiro. E paga mais todo o lu- |L96 gar dous alqueires de trigo no nouo. |L97 E 
pagam mais hum almude de uinho |L98 cozido por ianeiro. E paga mais tres |L99 

ieiras cada casal & nam cada morador |L100 como se ora leuauam. E pagam mais 
|L101 duas galinhas & dez ouos cada ca-
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|L102 sal per Natall. § E o tabaliam paga- |L103 ra a pemsam a nos ou a quem de nos 
|L104 teuer os dereitos reaaes & a iurdiçam
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P11 |L105 § Tabaliães

P12 |L106 E nam se pagaram nos ditos lu- |L107 gares ne[n]huns outros dereitos 
|L108 rreaaes saluo os sobreditos. E, quamto |L109 aos outros dereitos atras decrara- 
|L110 dos no lugar da Espinhosa que ora sam |L111 postos pollo moesteiro por 
bem de hũa |L112 semtença que ouue per iuiz aposto- |L113 lico de desaforamento, 
decraramos |L114 que sem embargo de que mandamos |L115 poer os ditos dereitos 
neste forall |L116 nam queremos que ysso possa |L117 periudicar ao dereito das 
partes |L118 se em algum tempo comtra a dita sem- |L119 temça ouuerem algum 
recurso ou |L120 melhoramento. E, emquamto se nom |L121 ouuer, mandamos que 
nam se faça |L122 com elles mais mudança nem a- |L123 creçemtamento de como 
ora estam |L124 auemdo rrespeito que foram nossos |L125 reguemgos, antigamente, 
& que |L126 lhe deuemos de guardar iustiça a- |L127 imda que per suas prouezas 
ou |L128 imnoramçias a nam saibham |L129 requerer. § E o gado do |L130 uemto, e a 
pena d’ arma e a pena |L131 do forall he tal como Lamego & cetera. |L132 Dada na 
nossa muy nobre & sempre |L133 leal cidade de Lixboa, ao primeiro |L134 dia do 
mes de feueiro, anno do na- |L135 çimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, |L136 

de mill & quinhentos & quatorze |L137 annos. E sobscprito pello dito |L138 Fernam 
de Pina, em çimquo fo- |L139 lhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Foral dado aa terra & concelho de Çim- 
|L2 faães

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera

P03 |L4 § Foros da terra

P04 |L5 Posto que pelas ditas im- |L6 quiriçoões os dereitos rreaaes |L7 da dita terra 
fossem scpritos per |L8 desuairadas adiçoões & miuda-
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|L9 mente foram, porem despois mudados |L10 per prazer & comsentimento dos se- 
|L11 nhorios & pouos per outros pagamen- |L12 tos dos quaaes foy ora feito hum 
|L13 auto per mandado de nossos offiçia- |L14 aes no quall iumtamente cada hum 
|L15 per sy, particularmente, disse & decra- |L16 rou o que paguaua dos dereitos da 
|L17 dita terra segumdo o quall mandamos |L18 que ao diamte paguem do quall au- 
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|L19 to & imquiriçam mandamos que se |L20 ponha hum trellado na arca do com- 
|L21 celho. E outro tal ficara nas mãos |L22 dos senhorios pera seus mordomos |L23 

per elle arrecadarem ao diamte os |L24 ditos dereitos. E os foreiros te- |L25 rem ho 
outro trellado na camara |L26 pera se gouernarem per elle.

P05 |L27 § Reguengos

P06 |L28 E os reguemgueiros & fo- |L29 reiros da dita terra sam so- |L30 mente 
obrigados per amtiga compo- |L31 siçam de pagarem por todollos di- |L32 tos 
dereitos em cada hum anno ao |L33 senhorio seteçentos alqueires & |L34 almudes 
de uinho per todo o pam |L35 & uinho desta medida ora corremte, |L36 conuem 
a saber: per alqueires & per almudes. |L37 E o pam he meado de çemteo & |L38 

milho & pagam no per Sam Miguell. |L39 E o uinho pagam no aa bica molle 
|L40 quamdo uimdimarem per rrepartiçam |L41 que, amtigamente, he feita pelos 
po- |L42 soeiros das terras rreguemgas se- |L43 gumdo no dito auto & imquiriçam, 
|L44 particularmente, se decrara leuado |L45 tudo aa custa dos foreiros aos çe- |L46 

leiros & adegas homde sam costu- |L47 mados de o leuar.

P07 |L48 § Dereituras

P08 |L49 E pagam mais os ditos fo- |L50 reiros em cada hum anno de |L51 dereituras 
& doutros dereitos me- |L52 udos que se mandaram pagar po- |L53 llo dito forall 
quinhentos reaaes |L54 per dia de Santo Steuam repartidos
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|L55 na maneira dos outros foros.

P09 |L56 § Como se a de rreçeber o pam, uinho, linho

P10 |L57 E seram auisados os mordomos |L58 ou rremdeiros que recebam |L59 o 
pam quamdo lho leuarem porque, |L60 nam ho rreçebemdo, nam seram mais |L61 

obrigados de lho la leuarem se nam |L62 quiserem & pagaloam a denheiro co- |L63 

mo ualia ao tempo que lho emtrega- |L64 ram ou o pam qual mais quiserem. |L65 

E o uinho uam, ysso mesmo, rreçeber |L66 ao lagar no dia que pera ysso forem 
|L67 requeridos ou atee ho outro dia |L68 aaquellas oras porque nam himdo |L69 ate 
esse tempo os foreiros mediram |L70 o uinho peramte duas testemunhas |L71 & o 
lleuaram do lagar a adega sem |L72 mais serem obrigados ao tornarem |L73 a medir 
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outra uez ao tempo da em- |L74 trega. E, se lho nam quiserem rreçeber, |L75 faram 
o que açima tem decrarado |L76 & determinado do pam.

P11 |L77 § Lutosas

P12 |L78 E decraramos mais acerca |L79 das lutosas da dita terra |L80 o que adiamte 
hira limitado por- |L81 quamto polla dita imquiriçam nam |L82 se mostra craramente 
o que dellas |L83 se deue pagar somente se çertefica |L84 mandar se pagar por lutosa 
na dita |L85 terra dous marauidiis & quatro. |L86 E segumdo polla dita imquiriçam 
|L87 se mostra pagarse por ella sesemta |L88 & dous reaaaes que se monta nos 
|L89 ditos dous marauidiis & quarto a |L90 uimte & sete reaaes o marauidii |L91 

sem ho creçimento das liuras. E per |L92 esse respeito dos marauidis deter- |L93 

minamos & mandamos que adiante |L94 se paguem as ditas lutosas com |L95 ho 
creçimento das liuras em que |L96 se monta çemto & oyto reaaes |L97 desta medida 
corremte de seis çeptis |L98 o rreall com decraraçam que as di- |L99 tas lutosas se 
nam paguem se nam |L100 naquelles lugares em que somente

[F. 139v A]

|L101 estam em posse de se leuar & pagar segundo |L102 pella dita imquiriçam se 
decrara. E a- |L103 imda limitamos mais a dita paga, conuem a saber |L104 que 
posto que hum casal seia obrigado |L105 em iugada & delle forem muytos her- 
|L106 deiros & posoeiros que aiudem a pagar |L107 & comtribuir os foros delle que 
nam |L108 pagaram a dita lutosa senam as pe- |L109 ssoas somente que esteuerem 
na cabe- |L110 ça do casal obrigado a elle & nam os |L111 outros herdeiros & 
pagadores dos |L112 foros delle a qual lutosa nam se pa- |L113 gara de molher posto 
que herdeira |L114 & emcabeçada em casall seia somente |L115 dos homens com 
as ditas limitações. |L116 E das forças se leuaram çemto |L117 & oyto reaaes as 
quaaes se nam |L118 leuaram saluo quamdo forem iulga- |L119 das iudiçialmente 
pollos iuizes a que |L120 pertemçer. E o forçado for metido em |L121 posse da cousa 
forçada pello meirinho |L122 ou outras iustiças emtam se leuaram |L123 os ditos 
çemto & oyto reaaes aa |L124 custa do forçador & em outra manei-

P13 |L125 § Tabaliam

|L126 ra nam. § E ysso mesmo direito |L127 rreall a pensam do tabaliam que |L128 

sam çemto & oytemta reaaes.
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P14 |L129 § Montados

P15 |L130 Nam ha hy montados porque |L131 todos estam em uizinhamça |L132 & 
husaram pollas posturas do com- |L133 çelho huns comçelhos com outros

P16 |L134 § Maninhos

P17 |L135 Nem ha hy maninhos porque |L136 toda a terra he dos moradores della 
|L137 com os sobreditos foros. E o senho- |L138 rio nam tera nada nelles que em- 
|L139 temder. § E a pena d’ arma e a |L140 pena de forall he tall como Lame- |L141 

go & cetera. Dada na nossa muy nobre & |L142 sempre leall çidade de Lixboa, 
ao pri- |L143 meiro dia do mes de mayo, anno |L144 do naçimento de Nosso Senhor 
Ihesu Chrispto, |L145 de mill quinhentos & treze. E sob- |L146 scprito pello dito 
Fernam de Pina, |L147 § em çimquo folhas.

[F. 139v B]

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao comçelho de |L2 Carualho

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase perlla imquiriçam |L5 que, particularmente, manda- |L6 mos na 
dita terra fazer que |L7 se paga oytauo de todo o pam, uinho, |L8 linho & dos 
legumes que laurarem |L9 & colherem. E assy ho pagaram se fo- |L10 ra do limite 
d’ Aluaro Carualho tiuerem |L11 olueiras porquamto os moradores |L12 d’ arredor 
da quimtaã d’ Aluaro Carua- |L13 lho pollas comfrontaçoões aa todos |L14 notorias 
sam liures de todo foro, |L15 pagamdo somente o dizimo a Deus. |L16 E isto se faz 
sem forall nem obrigaçam |L17 somente porque o senhorio os liura |L18 por lhe 
pouoarem a albergaria que |L19 ahy tem. § A quall albergaria & |L20 albergeiro he 
obrigado o senhor que |L21 for de Carualho de dar cada anno |L22 fogo & sal aos 
caminhantes em |L23 todo ho anno. E mais ha de teer |L24 por obrigação os tres 
meses de |L25 cada hum anno, conuem a saber: iunho, iulho, agos- |L26 to hum 
cantaro com agoa pera be- |L27 ber. E dara mais ao albergueiro |L28 em cada hum 
anno quorenta alqueires |L29 de pam, conuem a saber: a meatade de trigo & a ou- 
|L30 tra de çemteo. E de dous em dous |L31 annos hum uestido de pardo. E dez |L32 

almudes de uinho cada anno. E ma- |L33 is he & sera obrigado de teer hy |L34 tres 
camas pera os caminhantes |L35 segumdo deuem de seer pera o se- |L36 melhante 
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cargo & obrigaçam. |L37 § E mais ho albergueiro nam |L38 pagara ne[n]hum foro 
de todo o que |L39 laurar & criar senam de trimta |L40 hum a Deus que he o dizimo 
de trinta |L41 hum porque as duas partes outras |L42 do dizimo leua o senhorio de 
todo |L43 o dizimo do dito lugar. E do terço |L44 que aquy he obrigado a pagar leua

[F. 140r A]

|L45 o uigairo da igreia que paga ao cura |L46 da dita igreia. E asy aallem da rreçam 
|L47 da dita terra que he do senhorio, leua |L48 as duas partes do dizimo como |L49 

dito he. E nam se pagam nesta terra |L50 eiradegas de ne[n]hũa cousa que colham. 
|L51 E pagam mais os casaaes dos |L52 moradores da terra foros des- |L53 uairados 
segumdo sam aforados po- |L54 llos casaaes somente foros de trigo, |L55 geiras, 
galinhas ou capoões aallem |L56 do oytauo sobredito segumdo, amti- |L57 gamente, 
estam em costume ou no- |L58 uamente sam aforados per suas |L59 auemças. § Os 
montados |L60 dos gados quamdo ha hy lamde |L61 pagam o dizimo se nam fizerem 
a- |L62 uemça e no outro tempo per prazer |L63 do senhorio ou auemça. § E os ma- 
|L64 ninhos sam do senhorio. E tomanse |L65 com seu foro da terra. E decraramos 
|L66 que se nam tomaram nas saydas |L67 & logramentos dos outros casaaes. |L68 E, 
queremdose tomar, mandamos aas |L69 iustiças que o nam comsentam.

P04 |L70 § Do partir do pam

P05 |L71 E seram auisados os mor- |L72 mos ou rremdeiros que uam |L73 partir com 
as pessas que os pera |L74 ysso rrequererem porque nam im- |L75 do aquelle ia ou 
ao outro aaque- |L76 llas oras as partes poderam |L77 partir suas nouidades com 
duas |L78 testemunhas & leixarem o direito |L79 do senhorio nas eyras & lagares 
|L80 sem serem a mais obrigados nem |L81 emcorreram por ysso em algũa pe- |L82 

na. E nam tomara o senhorio per |L83 sy nem per outrem ne[n]hũas cousas |L84 no 
dito comçelho aos moradores |L85 delle comtra suas uomtades. E, se |L86 alguns 
mantimentos lhe compri- |L87 rem, estamdo na terra, lhe seram da- |L88 dos pollos 
officiaaes della pollos |L89 preços que comummente hy ualerem,

[F. 140r B]

|L90 damdo logo o denheiro & nam doutra |L91 maneira. § E o gado do uemto, e 
a |L92 pena d’ arma, e a portagem e a pe- |L93 na do forall he tal como Lousaam 
& cetera. Dada |L94 na nossa muy nobre & sempre leal |L95 cidade de Lixboa, 
a oyto de iunho |L96 do naçimento de Nosso Senhor Ihesu Chrispto |L97 de mill 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 553

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

quinhentos & quatorze annos. |L98 E sobscprito pello dito Fernam de |L99 Pina, § 
em doze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] Forall dado aa uilla de Predrogam Grande 
|L2 dado per Dom Pedro Afomso, filho del-rey Dom Afomso |L3 Amrryquez 
confirmado depois per el-rey Dom Afomso, o terceiro

P02 |L4 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrase pollo dito foral seer |L6 nelle imposto o dereito da |L7 iugada 
segundo adiante hyra decra- |L8 rado. § E aquy, primeiramente, decra- |L9 ramos 
os dereitos que se deuem de |L10 pagar dos reguemgos que aa coroa |L11 rreal tem 
no dito lugar, conuem a saber: o rreguengo |L12 que se chama do moesteiro em 
que pa- |L13 gam delle de seis hum do pam, uinho, |L14 linho. § E nam se paga 
d’ azeite, casta- |L15 nhas ne[m] fruita nem doutra ne- |L16 [nen]hũa nouidade 
fruita nem semente |L17 que hy hia. § E ha neste reguemgo |L18 tres casaaes & 
meyo emcabeçados, |L19 amtigamente. E paga cada hum de- |L20 lles de trigo per 
esta medida alqueire |L21 & meo. E de castanhas outro tanto |L22 hum capaam & 
duas duzias d’ ouos

P04 |L23 § Reguengos

P05 |L24 E ha hy outro rreguemgo a- |L25 cerca da uilla do quall se pa- |L26 ga do 
azeite somente de çimquo hum. |L27 E outro tamto do pam se se laurar |L28 sem 
se pagarem outros |L29 ne[n]huns foros nem foro de ne[n]hũa |L30 outra nouidade. 
E, porquamto tee- |L31 mos emformação que algũas |L32 uezes se mudam as terras 
destes |L33 nossos rreguemgos que dam cada |L34 hum dos ditos fruitos açima 
decra- |L35 rados de que auemos d’ auer direito

[F. 140v A]

|L36 em outras nouidades de que se hy |L37 nam pagam dereito. § Portanto, |L38 por 
auitarmos o tall emgano de- |L39 craramos que quamdo cada hũas |L40 das ditas 
terras reguemgas |L41 de que se agora das ditas nouida- |L42 des paga cada hum 
dos sobr[e]di- |L43 tos foros se mudar em outras |L44 fruitos dos que assy se nam 
man- |L45 da pagar dereito, conuem a saber: castanhas |L46 & as outras fruitas & 
cetera. § Mam[da]- |L47 mos que se paguem dellas outro|L48 tamto foro como se 
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pagaua das |L49 que na dita terra auia de que se pa- |L50 gaua a nos dereito amte 
que se |L51 dellas mudasem aas outras de |L52 que se assy nam pagar nem pagam 
|L53 o tal foro. E das terras brauas que |L54 nouamente se rromperem & posse- |L55 

rem soutos azeite & cetera. Nam paga- |L56 ram foro.

P06 |L57 § Lagares

P07 |L58 E sam mais na dita uilla |L59 nossos os lagares do azeite |L60 assy d’ augoa 
como de bestas. E nam |L61 podera outrem fazer hy outros. |L62 E auemos d’ 
auer me maquia de |L63 dez hum. Com decraraçam que em |L64 quamto hy ouuer 
azeitona dos |L65 moradores da uilla por fazer o se- |L66 nhorio nam possa fazer 
ne[n]hũa ou- |L67 tra de fora nem menos a sua. § |L68 E fazemdo a damos lugar 
aaos |L69 da terra que possam hyr fazer sua |L70 azeitona fora ou como quiserem 
|L71 sem pena ne[n]hũa. E o senhorio da- |L72 ra lagares em abastamça & bem |L73 

aparelhados. E, quamdo & quamdo |L74 taaes os nam deer & o pouo nisso |L75 

reçeber perda, poderam os que |L76 quiserem hyr fora fazer seu azeite |L77 sem 
pena emquamto lhos nom |L78 derem taaes como, ieralmente, |L79 deuem de seer 
nem menos daram |L80 o dereito da lagaraiem nem outro

[F. 140v B]

|L81 ne[n]hum pollas ditas moendas.

P08 |L82 § Montados

P09 |L83 E os montados sam do com- |L84 çelho dos gados de fora dos |L84 quaaes 
nam leuaram o quimto co- |L85 mo ora leuam somente dos gados |L86 que emtrarem 
na dita terra sem |L87 auemça ou liçemça por cabeça grande |L88 dez reaaes. § E do 
porco quatro & |L89 do meudo hum rreall a quall coima |L90 se nam leuara saluo 
des que o gado |L91 amdar todo demtro E o malham |L92 for descoberto. § E os 
maninhos

P10 |L93 § Maninhos

|L94 sam, ysso mesmo, do dito comçelho. |L95 E os daram a quem quiserem & |L96 

faram delles como de cousa pro- |L97 pria com o foro da terra. § Sam |L98 quatro 
tabeliães na dita uilla. E paga |L99 cada hum nouemta reaaes. § |L100 E, quamto 
aa iugada imposta |L101 pollo dito foral uelho, auemos |L102 por bem de se poerem 
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aquy neste |L103 nouo as determinaçoões que per |L104 nossos desembargadores 
sam pasa- |L105 das, semdo sobre ysso per gramdes |L106 proçessos determinado o 
dito caso |L107 na maneira seguimte, conuem a saber: uisto o fo- |L108 rall que foy 
dado aa dita uilla do |L109 Pedromgam pello quall se mandou |L110 pagar de hum 
boy hum quarteiro nam |L111 decraramdo semdo o boy com que |L112 assy laurar 
seu ou alheo. E, auendo |L113 rrespeito ao ieral costume dos |L114 semelhantes 
iugadas, foy deter- |L115 minado que quallquer laurador |L116 pague por cada hum 
boy com que |L117 laurar & fezer sua lauoyra sem |L118 outro parceiro ora seia o 
boy seu |L119 propio ou alheo o dito quartei- |L120 ro de pam de doze alqueires 
desta |L121 medida ora corremte o quall pam |L122 ha de seer terçado, conuem a 
saber: trigo, çemteo |L123 & milho. E despois foy esta pa- |L124 llaura decrarada per 
outra sem- |L125 temça nossa, conuem a saber que semdo muy-

[F. 141r A]

|L126 tos senhores de hum boy se com elle fe- |L127 zerem lauoyras apartadas 
que por |L128 cada hũa lauoyra se pague por cada |L129 hum boy hum dos ditos 
quarteiros. |L130 E fazemdo dos ditos senhores do boy |L131 ou boys hũa soo lauoyra 
de parçaria |L132 nam se pagara da tal lauoyra mais |L133 que hum quarteiro de 
cada boy dos |L134 ditos doze alqueires. E nos decra- |L135 rando estas derradeiras 
palauras |L136 desta parçaria determinamos mais |L137 que quamdo estes que assy 
lauram |L138 de parçaria iumtamente & alguum |L139 delles per sy soo semear outra 
terra |L140 que nam seia da dita parçaria pagara soo- |L141 mente daquella terra 
que apartada- |L142 mente laurou tamto pam de direito |L143 aallem da iugada que 
pagara polla |L144 dita parçaria quamdo se montar |L145 soldo aa liura por respeito 
de pam |L146 que semearam de parçaria. E nam |L147 doutra maneira o quall pam 
seram |L148 obrigados os iugadeiros de traze- |L149 rem ao çelleiro do senhorio aa 
sua |L150 desde Santa Maria d’ agosto |L151 atee o Natall seguimte. § No quall |L152 

tempo se nom trouxerem pagaloam |L153 aa mor ualia segumdo nossas de- |L154 

terminaçoões acerca da dita uilla. |L155 § E os almoxarifes, mordomos |L156 ou 
rremmdeiros das ditas iugadas |L157 teram prestes o çeleiro desd o dito |L158 tempo 
atee Natall tres dias de |L159 cada hũa somana pera receberem |L160 as ditas iugadas 
porque nam |L161 achamdo as partes assy o celeiro |L162 ou nam lhe queremdo 
reçeber seu |L163 pam dellas nam lho leuaram laa |L164 mais se nam quiserem. § 
E ficara |L165 em sua escolha tornarem lho laa |L166 outra uez o pagarem no amte 
|L167 a denheiro a como ualia ao tempo |L168 que lhe nom foy reçebido quall |L169 

dellas mais quiserem.
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[F. 141r B]

|L170 E mandouse mais pagar na |L171 dita uilla do linho hum mani- |L172 pollo 
pollo quall foy interpetado & |L173 ussado pagar se hũa gauella pollo |L174 quall 
pagam ora & pagaram ao di- |L175 amte hũa macadoira que he hũa |L176 manchea 
segumdo ora costumam. |L177 E mandouse mais pagar po- |L178 llo dito foral na 
dita uilla |L179 do uinho a nouena no lagar a quall |L180 leuaram a adega ou çelleiro 
do senho- |L181 rio pera o fazimento do quall uinho |L182 os lauradores nam seram 
obriga- |L183 dos de terem nem chamarem pera

P11 |L184 § Uinho

|L185 o uimdimar & fazer do uinho offiçiall |L186 nem tabaliam nem scpriuam 
somente |L187 notificaram aos offiçiaaes que |L188 uam partir o uinho que teuerem 
|L189 feito os quaaes naquelle dia ou |L190 atee outro dia aaquellas oras ho |L191 

hyram partir. E nam hymdo as |L192 partes o partiram com duas teste- |L193 munhas 
sem mais serem obriga- |L194 dos a outra cousa nem emcorrerem |L195 por ysso 
em algũa pena E, leuaram, |L196 porem logo o uinho que assy aconte- |L197 çer da 
nouena parte a adega ou çe- |L198 lleiro do senhorio. E do seu faram o |L199 que 
quiserem.

P12 |L200 § Dizima das semtenças

P13 |L201 E decraramos mais acerca |L202 das dizimas das semten- |L203 ças que 
foram tiradas pollas di- |L204 tas semtenças que se emtemda |L205 somente na 
dizima das dadas das |L206 ditas semtenças nam se leuarem |L207 na dita uilla 
agora nem em [ne]nhuum |L208 tempo. § E leuarseam, porem a di- |L209 zima de 
execuçam dellas uista a |L210 posse que dellas na dita uilla auya, |L211 conuem a 
saber quamdo as semtenças se derem |L212 somente a execuçam. E de tamta |L213 

parte se leuara a dita dizima de quan- |L214 ta se fezer a execuçam della posto |L215 

que a semtença de mor comthia seia

[F. 141v A]

|L216 a quall dizima se nom leuara se se le- |L217 uou ia em outra parte pollo dada 
|L218 della. § E o gado do uemto, § e a |L219 pena d’ arma, § e o rrelego, § e a 
porta- |L220 gem § e a pena do forall he segundo |L221 Figueiroo & cetera. Dada 
na nossa muy |L222 nobre & sempre leal cidade de Lixboa, |L223 a oyto d’ agosto 
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do naçimento de No- |L224 sso Senhor Ihesu Chrispto de mill quinhentos |L225 & 
treze annos. § E sobscprito pello |L226 dito Fernam de Pina, § em treze |L227 folhas 
& oyto rregras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa terra & conçelho d’ Alua per 
el-rey |L2 Dom Afomso comde de Bolonha

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Mostrase pollas ditas |L5 imquiriçoões a terra d’ Alua |L6 com a uilla de 
Pipym & moes-

P04 |L7 Foreiros

|L8 teiro & outras suas anexas serem fo-

P05 |L9 Iugada

|L10 rareos a nos em iugada a quall posto |L11 que pollas ditas imquiriçoões & 
fo- |L12 raaes nellas decrarados nom fosse |L13 determinado a cantidade da dita 
iuga- |L14 da, porem despois per semtenças pa- |L15 sadas em nossa rrellaçam assy 
em |L16 tempo del-rey Dom Afomsso, meu |L17 tio, como agora em nosso tempo 
per |L18 outras semtenças & determinaçoões |L19 ieraaes nossas & especiaaes neste 
|L20 caso determinamos, finalmente, que |L21 a dita iugada. E assy os outros de- |L22 

reitos da dita terra se ham de pagar |L23 daquy em diante desta maneira, conuem 
a saber:

P06 |L24 § Seis quarteiros

P07 |L25 Quallquer pessoa que laurar |L26 pam em sua herdade com iu- |L27 go de 
boys pagam seis quarteiros |L28 de pam meado, conuem a saber: çemteo & milho. 
|L29 E quem laurar com uaca & com boy |L30 pagam hum moyo & sesteiro. § E o 
que |L31 laurar com uacas para tres quar- |L32 teiros a quall quarteiro & assy os |L33 

moyos per esse rrespeito ha de seer de |L34 de seis alqueirinhos dos quaaes |L35 

çimquo delles façam hum alqueire
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[F. 141v B]

|L36 per que a dita iugada se aia de pagar |L37 marcado polla marca de Santarem 
|L38 da qual ia pellas ditas semtenças |L39 foy mandado fazer a marca em pe- |L40 

dra ou arame a quall se nom he feita |L41 mandamos que se faça pera, perpe- 
|L42 tuamente, ficar por padram no dito |L43 comçelho. E pello sesteiro atras |L44 

contheudo foy emtrepetado hum quar- |L45 teiro menos de moyo porque de iuga- 
|L46 da imteira se paga, amtigamente, |L47 uimte alqueires da medida de Sam- 
|L48 tarem. § E de boy & uaca se leuaram |L49 sempre quimze alqueires. E por 
|L50 duas uacas dez. E, se hum homem |L51 pagar iugada, podera laurar |L52 com 
quamtos boys quiser sem |L53 mais pagar que a dita iugada. 86 |L54 E quem laurar 
com hum boy |L55 ou uaca com outro de parçaria |L56 se cada hum delles nam 
paga ia iugada |L57 per outro cabo pagaram ambos iuga- |L58 da imteira segumdo 
as cabeças com |L59 que laurarem. § E, se algum delles ia |L60 paga iugada por 
outro singel em |L61 que amde este tall, pagam meo fo- |L62 ro do boy ou uaca 
com que laurar. |L63 E, se o que laurar com boys |L64 alheos d’ aluguer ou de graça 
|L65 fezer tamta seara & colher tamto |L66 pam como cada hum dos iugadeiros 
|L67 imteiros, pagara tamta iugada co- |L68 mo elles. E, se ouuer a meatade |L69 

ou quarto per esse respeito & dhy |L70 pera baixo soldo aa liura, pagara se- |L71 

gumdo a cantidade do pam que ou- |L72 uer per respeito da iugada imteira, |L73 

lauramdo com boys alheos como |L74 dito he. E o cauam que laurar pam |L75 com 
emxada nam pagara nada.

P08 |L76 § Leixar da herdade

P09 |L77 E a palaura do forall que diz: |L78 E o que “leixar sua herdade” pro- |L79 

pia por laurar, pagara hum quarteiro |L80 da dita medida, decraramos a dita

[F. 142r A]

|L81 palaura que se deue d’ emtender & em- |L82 temda se a leixou, maliciosamente, 
|L83 semdo pera dar proueiito ho anno que |L84 as uizinhas & outras herdades se 
|L85 leixaram porque se a terra nom estaua |L86 na folha homde as outras d’ are- |L87 

dor se lauraram ou nam era pera esse |L88 anno dar proueito nam deue pagar |L89 

o dito foro nem pague. E em outra |L90 maneira pagara com limitaçam |L91 que a 

86 - Na margem direita, está escrito na vertical: “Nestas somas de jugada entra a teiga que eram obrigados 
pollo foral a qual mais nam pagaram”.
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terra que leixou fosse tal que |L92 podesse dar de proueito a quarte |L93 parte da 
terra que dara a que, ieral- |L94 mente, hum laurador da dita terra |L95 laura. § E 
somente pagara da terra |L96 de que assy ouuer de pagar tanta |L97 parte de foro 
camta leixou de laurar |L98 soldo aa liura per respeito da terra |L99 que laura hum 
iugadeiro inteiro & doutra |L100 maneira nam.

P10 |L100 E a dita palaura, decraramos |L101 & queremos que s’ emtenda |L102 

quamdo a pessoa que assy leixou |L103 sua herdade por laurar nem laurou |L104 

outra terra & pagou iugada della por |L105 que se elle laurou com seus boys ou 
|L106 uacas o que podia laurar posto que |L107 algũa lhe ficase por laurar nam paga- 
|L108 ra o dito foro do quarteiro quelle anno.

P11 |L109 § Moços horfaãos

P12 |L110 Nem menos a pagaram os mo- |L111 ços orfaãos por algũa parte |L112 d’ 
erdade & heramça que lhe assy fica- |L113 se por laurar de parte que lhe uier |L114 

da morte de seu pay ou may porque |L115 emquamto esteuerem debaixo de seus 
|L116 poderes de pay ou may nam se paga |L117 por todos senam hum soo foro assy 
|L118 quamdo as ditas terras laurarem |L119 como quamdo se leixarem d’ aprouei- 
|L120 tar & laurar sem embargo da sobre- |L121 dita semtença nem ne[n]hum outro 
cos- |L122 tume que hy em comtrairo aia.

P13 |L123 § Oytauo

P14 |L124 E pagaram mais todallas pe- |L125 soas que na dita terra colhe-

[F. 142r B]

|L126 rem uinho ho oytauo dele o quall |L127 se arrecadara desta maneira, conuem a 
saber: seram |L128 emlegidos no comçelho dous ho- |L129 mes boons aiuramentados 
que te- |L130 nham carrego de ouuir midir aos quaaes |L131 daram auisso ao 
carreteiro do se- |L132 nhorio que uaa por elle a sua cus- |L133 ta do dito uinho ou 
do senhorio |L134 porque os lauradores nom seram |L135 a ysso obrigados.

P15 |L136 E auemos por ne[n]hũas quaes- |L137 quer penas que seiam pos- |L138 tas 
ou se poserem na dita terra aos |L139 que teuesem a bica destapada do |L140 lagar 
porquamto os lauradores |L141 nom faram ho uinho nem mete- |L142 ram o pee 
nas uuas pera o fa- |L143 zer atee nom uiir ho mordomo |L144 do senhorio ou seu 
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rremdeiro o quall |L145 sera auissado que uaa partir o dito |L146 uinho no dia que 
for rrequerido |L147 ou atee ho outro dia atee meo |L148 dia porque nam hymdo os 
lauradores |L149 dores partiram com cada huum |L150 dos ditos fies & leixaram ho 
|L151 oytauo no lagar sem correrem |L152 por ysso em algũa penna. § E

P16 |L153 § Eiradega

|L154 pollo poçall da eiradega do ui- |L155 nho que se pollo dito foral man- |L156 dou 
pagar foram sempre emter- |L157 petados. E assy o seram daquy |L158 em diamte 
serem tres alqueires |L159 de uinho da medida de Santarem |L160 que seram trazidos 
a medida co- |L161 rremte segumdo he decrarado na |L162 iugada atras do pam. 
§ A quall |L163 eiradega reçebam os mordomos |L164 pera sy que tem carrego d’ 
arreca- |L165 dar os ditos dereitos. E pagam |L166 ao senhorio cada hum delles seis 
alqueires |L167 de çemteo desta medida & hum |L168 alqueire de trigo della mesma 
|L169 & mais hum alqueirinho da dita |L170 medida uelha.

[F. 142v A]

P17 |L171 § Manteiga

P18 |L172 E pagara mais cada hum dos |L173 mordomos meo alqueire de mantei-
|L174 ga pella medida que sempre pa- |L175 garam uisto como na semtença |L176 

del-rey Dom Afomsso, meu tyo, nom |L177 foy determinado a medida do dito |L178 

alqueire de manteiga nem nunca |L179 da medida della se em ne[n]hũa sem- |L180 

temça agrauaram nem foy so- |L181 br’ iso cousa algũa pronunciada |L182 por homde 
parece que pello com- |L183 semtimento que nisso deram a- |L184 prouaram a dita 
manteiga se |L185 pagar pella dita medida noua, |L186 porem se o comçelho prouar 
que |L187 em algum tempo se pagou per ou- |L188 tra medida quallquer que fosse 
|L189 per essa mandamos que se pague |L190 sem embargo desta determinaçam.

P19 |L190 § Uinho, galinhas, ouos

P20 |L191 E pagam cada hum quatro |L192 almudes de uinho & oyto |L193 galinhas & 
trimta ouos & çim- |L194 quoemta & quatro reaaes em |L195 denheiro & ambos de 
dous hum lei- |L196 tam que ualha trimta reaaes. |L197 E o senhorio lhe ha de dar 
quitaçam |L198 dos dereito reaaes que lhe a- |L199 ssy emtregarem sem outro preço.

P21 |L200 § Linho
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P22 |L201 E pagaram mais os que |L202 laurarem linho com boys |L203 dous molhos 
de linho. E, se laurar |L204 com boy & uaca hum & meyo. E, se |L205 fizer linhar 
com emxada, dara |L206 meyo molho. § Os quaaes mo- |L207 lhos am de ser de tres 
feuaras |L208 tomadas do linho mayor & |L209 meão & mais pequeno & todas tres 
|L210 atadas seram cheas do dito linho, |L211 chegamdo as rrayzes de hum aas

P23 |L212 § Gorazill

|L213 pomtas do outro. § E pagam |L214 mais cada hum ditos iugadeiros |L215 por 
Natall hum gorazill da marca |L216 ierall que, se na dita terra paga |L217 & em 
outros lugares. E, se nom

[F. 142v B]

|L218 matar porco, dara hũa galinha.

P24 |L219 § Os soldos

P25 |L220 E pagara quallquer pessoa |L221 que faz fogo na dita terra |L222 tres reaaes 
& meo pollos dous |L223 soldos que, se pollo dito forall, man- |L224 dou pagar 
saluo se for molher pro- |L225 ue que nom tenha mais de hũa ca- |L226 sa que 
pagara somente dez ouos |L227 & hũa quarta de çemteo desta me- |L228 dida. E, se 
nom teuer casa nem propie- |L229 dade, nam pagara nada.

P26 |L230 § Patrimonial d’ el-rey

P27 |L231 E a mais na dita terra quatro |L232 reguemgos posoydos pollos |L233 

senhorios dos ditos dereitos como |L234 cousa patrimoniall nossa dados |L235 pelos 
preços com que se comçertem |L236 com as partes, conuem a saber: hum homde 
se cha- |L237 ma Rrebolinhas & outro que se diz |L238 d’ Arcas & outro do Barreyro.

P28 |L239 § Aparelhar uasilhas

P29 |L240 E, porquamto o dito comçelho |L241 com o senhorio dos ditos de- |L242 

reitos fez comçerto que lhe desem |L243 as uasilhas hũa uez aparelhadas |L244 pera 
o uinho & as casas sem lhe da- |L245 rem outras. E ora o senhorio lhe |L246 trata 
mall suas uasilhas a fym |L247 de lhe darem outras, mandamos |L248 que, quamdo 
o procurador do com- |L249 çelho as uiir mal tratadas ou ao |L250 sol rrequeira ao 
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senhorio que as pro- |L251 ueia & nom ho fazemdo & perdem- |L252 do se por isso 
que lhe nam dem ou- |L253 tras mais.

P30 |L254 § O leuar dos foros

P31 |L255 E o pam sobredito das iuga- |L256 das seram obrigados os |L257 foreiros 
de o leuarem ao celeiro |L258 desde Sam Miguell atee dia de Na- |L259 tall em 
quallquer tempo que os |L260 lauradores quiserem & nom lho |L261 rreçebemdo 
neste tempo leuamdo- |L262 lho ao çelleiro nam seram mais |L263 obrigados de lho 
leuar se nam qui- |L264 serem & pagalloham a denheiro ao |L265 preço que uallia 
ao tempo que o

[F. 143r A]

|L266 leuaram & o nam quiseram reçeber. |L267 E os uareadores de cada hum 
anno |L268 da terra faram os rrolles por hom- |L269 de os ditos dereitos se ham de 
pagar |L270 & arrecadar & semdo comcordado pel- |L271 lo mordomo nem se fara 
mais outro |L272 pello senhorio nem per offiçiall nosso |L273 nenhum aos quaaes 
defemdemos que |L274 per rroll do senhorio nam mandem mais penho- |L275 rar 
ninhuns dos ditos foreiros pollos ditos |L276 dereitos & os leixem recadar aos 
ditos mordomos |L277 pollos rolles que assy os ditos uereadores fizerem

P32 |L278 Taballiam

|L279 & nam doutra maneira. § E o tabaliam nam paga hy |L280 penssam porque he 
de Crasto Doyro § Dos

P33 |L281 Montados

|L282 montados nam se leuara ninhum dereito re- |L283 al os quaaes sam dos 
moradores do dito |L284 conçelho & usaram delles per suas posturas com seus 
|L285 uezinhos & comarcaãos como lhes bem uier.

P34 |L286 Colheita

P35 |L287 § E pagarssea mais por dereito real de colheita |L288 pellas liuras em 
cada hum anno por dia de |L289 mayo mil & trezemtos & oytenta reaaes |L290 na 
maneira que sempre pagaram.
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P36 |L291 § Maninhos

P37 |L292 Nos maninhos, ysso mesmo, |L293 sam seus & husaram delles, |L294 

liuremente, segumdo sempre este- |L295 ueram & se comthem em hũa sem- |L296 

temça que sobr’ isso ouuerem em |L297 nossa rellaçam do iuiz de nossos |L298 

feitos a quall mandamos que se |L299 cumpra pera sempre com as outras |L300 

cousas deste forall. § E nam |L301 se leuaram outros ne[n]huns dereitos |L302 na 
dita terra nem comçelho saluo |L303 os sobreditos com as decrara- |L304 çoões atras 
comtheudas. § E o |L305 gado de uemto, e a pena d’ arma, |L306 e a portagem e pena 
do forall |L307 he tal como Lamego & cetera. Dada na no- |L308 ssa muy nobre 
& sempre & leall |L309 çidade de Lixboa, aos dez dias de |L310 feuereiro, anno 
de Nosso Senhor |L311 Ihesu Chrispto, de mill quinhentos & |L312 quatorze. § E 
sobscprito pello di- |L313 to Fernam de Pina, § em quator-

[F. 143r B]

|L314 ze folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao conçelho de Soelhaaes |L2 per 
emprazamentos

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que no dito lugar nam |L5 ouuese ora memoria de foral |L6 ou de 
scpritura por homde |L7 os dereitos reaaes della |L8 se deuam de pagar sam ora, 
porem |L9 de tempo a este parte as cousas & |L10 dereitos da dita terra postos por 
pra- |L11 zos & aforamentos per particulares, |L12 scprituras & pessoas per que se 
mon- |L13 tam nos foros della quatroçemtas |L14 medidas de pam & uinho reparti- 
|L15 das pellas ditas pessoas com decrara- |L16 çam particular do que cada pessoa 
|L17 paga decrarado em seus prazos de |L18 uidas que todos tem a quall soma 
|L19 sobredita se paga na dita terra ao |L20 senhorio della assy pollas propie- |L21 

dades & cousas que trazem da co |L22 roa reall como per outros que tam- |L23 

bem trazem patrimoniaaes de Pero |L24 da Cunha, senhor da dita terra, que |L25 

sam de seu morgado & heramça se- |L26 gumdo em cada aforamento faz de- |L27 

craraçam nos quaaes emprazamen- |L28 tos se pagam galinhas, mantei- |L29 ga, 
carneiros segumdo em cada |L30 hum he, particularmente, decrarado |L31 os quaaes 
assy se nom nomeam |L32 aquy porque nam se am d’ asemtar |L33 em forall por 
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serem como sam per |L34 prazos de uidas que podem uagar |L35 & mudar se per 
outra maneira a pra- |L36 zer das partes. E soomente as ma- |L37 raãs que se nos 
dits prazos pa- |L38 gam, mandamos que se paguem |L39 a oytemta rreaaes & mais 
nam |L40 por cada hũa. § E pagase mais |L41 na dita terra por todo ho comçe- |L42 

lho por uoz & coma allem dos di- |L43 tos dereitos quatro mill reaaes

[F. 143v A]

|L44 § E seram rrepartidos por todollos di- |L45 tos foreiros segumdo as terras que 
|L46 trouxeram. § E nam se leua nem le- |L47 uaram em ne[n]hum tempo nesta terra 
|L48 montados nem maninhos nem pem- |L49 sam do tabaliam. § Nem portagem 
|L50 nem pena de sangue nem d’ arma. |L51 § E as forças, ysso mesmo, seram |L52 

do senhorio nesta maneira, conuem a saber: semdo |L53 primeiro iulgadas pello 
iuiz & o |L54 forçado rrestituido a sua posse pello |L55 meirinho ou polla iustiça 
se leuaram |L56 çemto & oyto rreaaes aa custa do |L57 forçador & doutra maneira 
nam |L58 se leuararam. § E o gado do uemto, |L59 e a pena d’ arma, e a portagem 
|L60 e a pena do forall he tall segumdo |L61 Lamego & cetera. Dada na nossa muy 
no- |L62 bre & sempre leall cidade de Lixboa, |L63 a quimze de iulho do naçimento 
de |L64 Nosso Senhor Ihesu Chrispto de mill quinhen- |L65 tos & quatorze annos. § 
E sob- |L66 scprito pello dito Fernam de Pina, |L67 § em tres folhas.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado ao lugar de Oliueira d’ Ospi- 
|L2 tall per foral da Torre do Tombo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que ao dito lugar & mo- |L5 dores delle fosse dado perti- |L6 cular 
foral, porem a comenda |L7 nom estaa em posse das cousas delle. |L8 Amtes de 
tempo imemoriall estam em |L9 posse de pagarem estes dereitos os mo- |L10 

dores da terra de comsentimento dos |L11 senhorios sem comtradiçam nesta ma- 
|L12 neira, conuem a saber: § sam na dita terra de- |L13 zesete casaaes & paga 
cada hum os |L14 foros per desuairadas maneiras |L15 imfatiota sem auer delles 
particullar |L16 scpritura somente estam scpritos |L17 & decrarados os pagamentos 
de da- |L18 da hum delles nos liuros & rreçebimen- |L19 tos dos dereitos da hordem 
os quaaes |L20 aquy aprouamos neste nosso forall
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|L21 posto que aquy, particularmente, nam |L22 uaão decrarados porquamto na |L23 

imquiriçam & issames que la na |L24 terra mandamos nestes casos |L25 fazer foy 
aprouado pelas partes |L26 pagarem ho comtheudo nos ditos |L27 rreçebimentos 
& liuros. E, porque ao |L28 diamte no se posa fazer duuida nos |L29 taaes 
pagamentos, § mandamos |L30 que quamdo se pubricar & mostrar |L31 este nosso 
forall seia presemte em ca- |L32 mara & comçelho iumtamente o |L33 dito liuro & 
rreçebimento. E pubri- |L34 camente per tabaliam pubrico fa- |L35 çam trelladar os 
pagamentos de |L36 cada hum dos ditos casaaes assy |L37 como estam & pagam. 
E mandem |L38 fazer hum estormento solepne em purga- |L39 minho & mais se 
quiserem pera lança- |L40 rem na arca do comçelho em este |L41 nosso forall pera 
em todo tempo se sa- |L42 ber o que dos ditos casaaes se ha de |L43 pagar.

P04 |L44 E pagase mais em toda a terra |L45 foreira dos ditos casaaes |L46 & hordem 
indistintamente paga |L47 primeiro o d[i]zimo a Deus a oytaua |L48 parte de todo 
pam, uinho & linho |L49 que se ouuer na dita terra sem o de- |L50 to oytauo nem 
outro foro nem de- |L51 reito se pagar de ne[n]hũa outra semen- |L52 te nouidade 
nem fimta.

P05 |L53 § Gorazill

P06 |L54 E pagara mais cada hum dos di- |L55 tos dezasete casaaes gorazill |L56 se 
matarem porco os herdeiros ou po- |L57 suidores delles. E, se mais porcos ma- |L58 

tarem, nam pagaram mais goraziis no |L59 dito lugar que dezasete por respei- |L60 

to dos tamtos casaaes per que a terra foy partida.

P07 |L61 § Geiras

P08 |L62 Nem pagaram ysso mesmo |L63 geiras porque ora sam deman- |L64 dados 
as quaaes nam sam de foral

[F. 144r A]

|L65 nem menos per posse tall que pode- |L66 se causar dereito amtes se proua pe- 
|L67 lla imquiriçam que se la tirou que |L68 alguũas dauam graçiosas & nam |L69 

per dereito.
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P09 |L70 § Palha, lenha

P10 |L71 Nem seram obrigados a darem |L72 palha nem lenha nem a outro |L73 ne[n]
hum seruiço saluo os sobreditos posto |L74 que atee ora a ysso os obrigassem. 
|L75 § E pagara mais quem uemder al- |L76 gũa da dita terra a oytaua parte do |L77 

preço porque se uemder sem mais ser |L78 obrigado de o notificar ao senhorio |L79 

nem emcorreram por ysso em algũa

P11 |L80 § Colheita

|L81 pena. § E pagam mais pera a co- |L82 lheita de Sea oytemta & hum reaaes

P12 |L83 § Eiradega

P13 |L84 § E outros tamtos paga a dita or- |L85 dem & comenda. § E pagase mais 
|L86 por eiradega os que teuerem uinhas |L87 & colherem uinho tres alqueires pe- 
|L88 lla uelha coymbraam que he hum almu- |L89 de pella noua.

P14 |L90 § Gauinhos de Baixo

P15 |L91 Em Gauinhos de Baixo se paga |L92 hum dereito outro afora os oy- |L93 

tauos de çima & os outros dereitos, |L94 conuem a saber: qualquer pessoa que 
fezer fogo |L95 paga quatro alqueires de trigo per |L96 Folgosinho que he hum 
alqueire e ma- |L97 is hũa galinha & dez ouos. |L98 E pagase mais no dito lugar 
pe- |L99 llos moradores delle setemta & dous |L100 reaaes pollos quaremta soldos 
|L101 que, amtigamente, se mandauam |L102 pagar.

P16 |L103 § Gauinhos de Çima

P17 |L104 E em Gauinhos de Çima sam |L105 quatro casaaes & paguam |L106 a dita 
oytaua & os outros dereitos. |L107 E cada hum quatro alqueires de trigo |L108 per 
Folgosinho que hum alqueire des- |L109 ta corremte. E pagam mais dous |L110 de 
milho & dous de çemteo & hũa

P18 |L111 § Colheita

|L112 galinha & dez ouos. § E todo ho |L113 lugar pagam por colheita em cada |L114 

hum anno por Natall quoremta &
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|L115 seis reaaes. E sam nesta terra outros |L116 casaaes doutros senhorios que 
nam |L117 pagam estes dereitos, conuem a saber: quatro d’ Aluaro |L118 Machado 
e hum meyo de Pero de Faria. |L119 E outro & meyo que comprou ho Baylio. 
|L120 E a See de Uiseu tem outro casall os |L121 quaaes pagaram tamto dereito a 
|L122 seus senhorios como pagam os sobre- |L123 ditos aa dita ordem segumdo se 
sempre |L124 costumou sem nisso querermos que |L125 se faça ne[n]hũa mudança. 
§ E seram |L126 auisados os mordomos ou rremdei- |L127 ros da ordem que uaão 
pollo pam, |L128 uinho & linho aos tempos a ysso |L129 obrigados porque nam 
hymdo ho |L130 partiram os foreiros com duas |L131 testemunhas sem por ysso 
emcorre- |L132 rem em ne[n]hũa pena. E leixaram |L133 hy ho do senhorio. § Nom 
ha por-

P19 |L134 § Portagem

|L135 tagem no dito lugar nem se leuara |L136 numca em ne[n]hum tempo. § E nom

P20 |L137 § Montados

|L138 hay montados & ussaram com seus |L139 uizinhos segumdo sempre fezeram

P21 |L140 § Maninhos

P22 |L141 § E os maninhos sam dos herdei- |L142 ros dos casaaes sobreditos com 
|L143 seu foro sem outro nehum § Ho

P23 |L144 § Tabaliam

|L145 tabaliam paga pemsam em Sea. § |L146 E o gado do uemto, § e a pena d’ 
arma, |L147 e a portagem § e a pena do forall he |L148 tall como Arganill & cetera. 
Dada na nosa |L149 muy nobre & sempre leall çidade de |L150 Lixboa, a uimte & 
sete dias do mes |L151 de feuereiro do naçimento de Nosso |L152 Senhor Ihesu 
Chrispto de mill quinhentos |L153 & quatorze. § E sobscprito pello di- |L154 to 
Fernam de Pina, § em çimquo folhas.
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P01 |L1 [Rubrica] § Forall dada aa uilla de Castell[o] Ro- |L2 drigo

P02 |L3 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Primeiramente, todollos |L5 moradores da dita uilla & |L6 termo pagaram 
a nos & a |L7 coroa de nossos regnos em cada |L8 hum anno por dia de Sam 
Martinho

[F. 144v A]

|L9 uimte & sete reaaes por quimze soldos |L10 que soyam de pagar. § E a dita 
pa- |L11 ga & tributo pagaram as ditas |L12 pessoas de sete em sete annos a que |L13 

chamam moeda foreira das quaes |L14 pagas seram escussos os caualleiros |L15 & 
escudeiros da dita uilla & as pesso- |L16 as que teuerem cauallo de marca |L17 & 
dous iuizes ordenairos & hum iuiz |L18 dos orfãos & dous uereadores & ho |L19 

procurador da uilla & ho alferes della. |L20 § E assy ho seram as pessoas que |L21 

nom teuerem fazemda de quinhentos |L22 & quoremta reaaes que se montam |L23 

em uimte marauidis antigos de |L24 uimte soldos o marauidi. E as pe- |L25 ssoas 
& moradores que ham de pagar o dito |L26 dereito s’ emtendem toda a casa por 
|L27 hũa pessoa.

P04 |L28 § Pena d’ arma

P05 |L29 A pena do sangue he dos iuizes |L30 hordenairos & leuaram soo- |L31 

mente o que se segue & mais nam, |L32 conuem a saber: de sangue sobreolho 
çemto & quo- |L33 remta reaaes & se for em outra |L34 parte do corpo quoremta 
reaaes. |L35 E outro tamto por tirar arma pera |L36 fazer mall aimda que o nam faça 
em |L37 cada hũa das ditas maneiras & |L38 leuaram mais arma perdida com |L39 

estas decraraçoões, conuem a saber que a dita pe- |L40 na se nom leuara quamdo 
algũas |L41 pessoas apunharem espada ou |L42 quallquer outra arma sem atirar. |L43 

Nem pagaram a dita pena aquellas |L44 pessoas que sem preposito & em rrei- 
|L45 xa noua tomarem paao ou pedra |L46 posto que com elle façam mall. E, |L47 

posto que de preposito tomem o dito |L48 paao ou pedra se nam fezerem mal |L49 

com elle, nam pagaram a dita pe- |L50 na nem pagara moço de quimze |L51 annos 
pera baixo nem molher |L52 de quallquer hydade. Nem paga- |L53 ram a dita pena 
aquellas pessoas
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|L54 que castigando sua molher & filhos |L55 & escrauos tirarem sangue. § Nem 
|L56 pagaram a dita pena quem iugamdo |L57 punhadas sem armas tirar san- |L58 

gue com bofetada ou punhada. |L59 § E as ditas penas nem cada |L60 hũa dellas 
nam pagaram ysso |L61 mesmo quaaesquer pessoas que |L62 em defemdimento de 
seu corpo ou |L63 apartar & estremar outras pessoas |L64 em arroydo tirarem armas 
posto |L65 que com ellas tirem sangue. |L66 Nem escrauo de quallquer hyda- |L67 de 
que com paao ou pedra tirar |L68 sangue.

P06 |L69 § Terco das igreias

P07 |L70 O terço da rremda do dizimo |L71 das igreias he nosso do quall |L72 se tira 
hum terço pera a fabrica de- |L73 llas & husarsea como atee quy |L74 fez sem ne[n]- 
hũa emnouaçam nem |L75 mudança.

P08 |L76 § Dizima da execuçam das semtenças

P09 |L77 A dizima da execuçam das |L78 semtenças se arrecadara |L79 hy por dereito 
rreall pera nos de |L80 tamta parte da dizima de quanta |L81 se fezer a execuçam 
posto que a |L82 semtença de moor comthya seia |L83 a quall se nom leuara se 
se leuou |L84 ia dizima polla dada della em |L85 outra parte. E nom se leuara 
a |L86 dizima de [ne]nhuũa semtemça polla |L87 dada della agora nem em ne[n]
huum |L88 tempo porque assy foy per nos de- |L89 termynado em rellaçam sem |L90 

embargo do que se possa alegar |L91 saluo a dizima da execução co- |L92 mo dito 
he. § Nam auera

P10 |L93 § Maninhos

|L94 maninhos na dita uilla & termo |L95 que se deuem nem paguem dereito |L96 do 
senhorio. E, se algũas sesmarias |L97 se ouuerem de dar, guardarseam |L98 nisso 
nossas hordenaçoões.

P11 |L99 § Tabaliam

P12 |L100 Sam çimquo tabaliaaes. Paga |L101 cada hum duzemtos & dez reaaes
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|L102 de pemsam, conuem a saber: dous das notas & tres |L103 do iudiçial.

P13 |L104 § Uemto

P14 |L105 O gado do uemto & montados |L106 sam do comçelho & arreca[da]ser- 
|L107 am como athee quy fezeram sem |L108 outra emnouaçam, conuem a saber: 
o gado do uemto |L109 pella hordenaçam com decraraçam |L110 que a pessoa a 
cuia maão ou poder |L111 for teer o dito gado o uenha scpre- |L112 uer a dez dias 
primeiros seguymtes |L113 so[b] pena de lhe seer demandado de fur-

P15 |L114 § Montados

|L115 to. § E dos montados ussaram |L116 per suas posturas com seus uizi- |L117 nhos 
comarcaãos.

P16 |L118 § Liberdade

P17 |L119 E, porquamto el-rey Dom |L120 Denis, nosso predeçesor, que |L121 foy o 
primeiro rey destes regnos |L122 que ouue a dita uilla. E assy a co- |L123 marca 
toda de Riba de Coa deu lo- |L124 go a todollos lugares da dita co- |L125 marca 
a cada hum em espeçiall pri- |L126 uillegio & liberdade que numca |L127 fossem 
dados em senhorio & iurdi- |L128 çam de ne[n]hũa pessoa. E nos, assy, |L129 

lho outorgamos & comçedemos |L130 a dita liberdade pera sempre per |L131 este 
nosso forall com as outras |L132 cousas delle, quebrantado & nam gar- |L133 dado 
algũas uezes o dito pry- |L134 uillegio. § E a portagem, § e a |L135 pena do forall 
he tall como Castell[o] |L136 Boom & cetera. Dada na nossa muy nobre |L137 & 
sempre leal uilla de Samtarem, |L138 a uimte çimquo dias de iunho, |L139 anno 
do naçimento de Nosso Se- |L140 nhor Ihesu Chrispto, de mill quinhentos |L141 

& oyto. § E sobscprito pello dito |L142 Fernam de Pina, § em homze |L143 folhas 
com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla de Mello

P02 |L2 DOM MANUELL & cetera.
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P03 |L3 Pagase no dito lugar em |L4 cada hum anno de gemtar
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|L5 ou colheita a que chamam seruiço tre- |L6 zemtos uimte & quatro reaaes desta 
|L7 moeda ora corremte de seis çeptis o |L8 rreall. Da quall paga nam seram escu- 
|L9 sos ne[n]hũas pessoas por priuilligia- |L10 das que seiam aymda que seiam 
cle- |L11 rigos. § E a rrepartiçam da dita pa- |L12 ga se fara per todo o comçelho 
per pe- |L13 ssoas que pera ysso em cada hum anno |L14 escolheraão a prazer de 
todos. § E pa- |L15 ga mais o dito comçelho em Gouuea |L16 trimta & seis reaaes 
cada anno por |L17 la terem uizinhamça & nam pagarem |L18 portagem laa a quall 
portagem se nam |L19 paga agora no dito lugar. Nem pa- |L20 gara em ne[n]huum 
tempo.

P04 |L21 § Uemto

P05 |L22 O gado do uemto quamdo se per- |L23 der leualoa o senhorio da terra |L24 

como direito rreall segumdo nossas |L25 ordenaçoões com decraraçam que |L26 a 
pessoa a cuio poder for teer o uenha |L27 scpreuer a dez dias primeiros seguim- 
|L28 tes sob pena de lhe seer demandado

P06 |L29 § Tabaliam

|L30 de furto. § O tabaliam nam pagou |L31 atee ora pemsam nem a pagara da- |L32 

quy em diamte uisto como nunca se pa- |L33 pagou.

P07 |L34 § Arma

P08 |L35 E da pena d’ arma se leuara soo- |L36 mente duzemtos reaaes & |L37 a arma 
perdida a quall leuaram os |L38 iuizes da terra se a tomarem no arro- |L39 ydo & 
passados tres dias nom po- |L40 dera ser mais demandada nem aui- |L41 da pollo 
ouuidor nem meirinhos |L42 da comarca em caso que a demandem |L43 as quaaes 
pennas se nam leuaraão |L44 segumdo as decraraçoões ieraaes |L45 em taaes casos 
feitas na comarca. |L46 § No dito lugar nam hay mani- |L47 nhos nem montados. 
E husaram |L48 com seus uizinhos segumdo sem- |L49 pre fizeram sem ne[n]hũa 
emnouaçam. |L50 § E, porem mandamos que toda- |L51 llas cousas sobr[e]ditas se 
cumpram
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|L52 pera sempre segumdo ficam decraradas |L53 neste nosso forall. Dado na nossa 
muy |L54 nobre & sempre leall çidade de Lixboa, |L55 aos dezanoue dias do mes 
de iulho |L56 do anno do naçimento de Nosso Senhor |L57 Ihesu Chrispto de mill 
quinhentos & quimze. |L58 § E sobscprito pello dito Fernam |L59 de Pina, § em 
trimta regras com esta.

P01 |L1 [Rubrica] § Aa Uilla & terra d’ Oliueira do Conde |L2 per 
foraaes del-rey Dom Dinis

P02 |L3 § DOM MANUELL & cetera.

P03 |L4 E, porquamto na dita uilla & |L5 terra ouue nos tempos passados |L6 

muytas contendas & deman- |L7 das em nossa corte peramte os iuizes |L8 

& desembargadores que ordenamos |L9 pera os feitos dos foraaes de todos 
|L10 nossos regnos amtre os senhorios |L11 dos dereitos reaaes delles & os |L12 

moradores da dita uilla & terra por- |L13 tamto, mandamos, primeiramente, |L14 

trelladar & asemtar neste nosso fo- |L15 rall as semtenças dos ditos feitos |L16 

originalmente com suas decraraçoões |L17 & limitações espeçiaaes & ieraaes |L18 

com todallas outras leis & deter- |L19 minaçooes que, ieralmente, mandamos |L20 

poer & asemtar em todollos ditos fo- |L21 raaes do regno.

P04 |L22 Primeiramente, a semtença que |L23 se deu em todollos foros d’ Olly- |L24 

ueira & nos outros ramos seus a- |L25 neios todos de seu termo, conuem a saber: 
acordam |L26 em rellaçam os do desembargo del-rey |L27 que uisto o libello & 
artigos dos auto- |L28 res & contrariedade do reeo & imqui- |L29 riçoões & foraaes 
& scripturas per |L30 hũa & outra parte tiradas & offere- |L31 çidas. E uista a carta 
del-rey Dom Di- |L32 nis pella quall se mostra o dito rey |L33 dar Oliueira de 
Conde a trimta & hum |L34 pouoadores & que lhe pagassem ho |L35 oytauo do pam 
& uinho & linho & le- |L36 gumes. E como se proua per as inquiri-

[F. 145v B]

|L37 riçoões que en este feito sam offereçi- |L38 das ho rreeo & seus anteçesores 
sem- |L39 pre rreçeberem dos moradores do |L40 dito comçelho ho oytauo das sobre- 
|L41 ditas cousas. E assy he contheudo |L42 em a dita carta que se mais casaaes 
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|L43 se fezessem que delles se pagase ho |L44 oytauo todo assy uisto decraram |L45 

os autores serem obrigados de da- |L46 rem & pagarem ao reeo em cada |L47 hum 
anno ho oytauo das sobredita |L48 cousas, conuem a saber: de pam & uinho & 
linho |L49 & legumes. E assy pagara cada hum |L50 hum gorazill por Natall & hum 
capam |L51 & dez ouos & hum almude de trigo por |L52 fogaça por Sam Miguell. 
E por elle |L53 meo alqueire desta medida. E assy |L54 daram d’ eiradega cada hum 
seis alqueires |L55 de pam de segumda & por todos alqueire |L56 & meyo d’ agora. 
E nam seram obriga- |L57 dos de pagarem outro foro. § E per

P05 |L58 § Oliueirinha

|L59 o sobredito modo pagaram os mo- |L60 radores de Oliueirinha que se soya 
|L61 chamar Carualhaaes. E esto sem em- |L62 bargo da carta del-rey Dom Dinis 
|L63 porquanto se mostra per outra carta que o dito |L64 rey Dom Dinis deu de 
foro toda a terra |L65 & iulgado d’ Oliueira a oytauo de cuio termo |L66 he a dita 
Oliueirinha. E uisto como sempre |L67 da dita terra de Oliueirinha se pagou a 
oyta- |L68 uo & nam a sexto. § E quamto aa Uilla

P06 |L69 § Uilla Meaam

|L70 Meaam decraram que os moradores |L71 della paguem ao reeo o seixto do |L72 

pam, uinho & linho & legumes. E |L73 mais pagara cada hum morador |L74 dous 
capoões & dez ouos per Sam |L75 Miguell & senhos alqueires de |L76 çemteo & 
milho por eiradega, conuem a saber: |L77 por cada alqueire destes hũa quarta |L78 

da medida corremte. E senhas, teigas |L79 de trigo em a eira por fogaça por |L80 

cada teiga hum alqueire d’ agora. E se- |L81 nhos, goraziis per Natal taaes |L82 

quaaes se dam em Oliueira & senhos,
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|L83 molhos de linho quall abranger a fe- |L84 uara de linho por eiradega & senhos 
|L85 quartas de uinho por cada quarta |L86 seis quartilhos correntes despois |L87 

que as uinhas derem dous puça- |L88 aes de uinho dezimados, conuem a saber: 
dezaseis |L89 almudes. E assy daram per Sam Io- |L90 ham hum boom carneiro 
por pedido do |L91 mordomo a quall pagaram todos |L92 iumtamente. E pagarsea 
mais ao |L93 senhorio da casa & uinha reguem- |L94 ga de dereitos do forall pollas 
de- |L95 craraaçoões destroutras medidas. |L96 E pollo sesteiro quatro almudes co-
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P07 |L97 § Trauamca

|L98 rremtes. § E, quamto a terra de |L99 Trauamca, decraramos que os mora |L100 

dores paguem o ferro do pam, uinho |L101 & linho & legumes & daram de cada 
|L102 casall tres alqueires de çemteo & |L103 tres de milho & hum almude de trigo 
|L104 limpo na eira de fogaça tudo pella |L105 medida sobredita & hum capam 
com |L106 doze ouos em setembro & hum molho |L107 de linho quamto abranger 
a feue- |L108 ra de linho por eiradega & hum gora- |L109 zil por Natal & sera de 
hum palmo em |L110 fumdo & hum couto em cima. E, se nom |L111 teuer porco ou 
porca, pagara tres |L112 soldos & por cada hum soldo homze |L113 ceptis de seis ao 
reall. E, se fezer |L114 uinho, poera tres uezes o pee pre- |L115 semte o mordomo 
& mais nam.

P08 |L116 § Fonte de Frade

P09 |L117 § E, quamto aa terra de Fonte de |L118 Frade que se chama Bemiazer, 
decraram |L119 que os moradores della paguem |L120 ho oytauo do pam, uinho, 
linho & |L121 de todollos fruitos que de suas |L121 lauramças colherem. E assy 
pa- |L122 garam de cada casall polla festa |L123 de Sam Miguell senhos, capoões & 
|L124 dez ouos & tres tres alqueires |L125 de trigo pella festa do Natall & hum |L126 

gorazill de cada casall. E assy de- |L127 craram que os moradores de todo-
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|L128 llas sobreditas terras paguem iumta- |L129 mente de colheita cemto & uinte 
oyto |L130 reaaes. § E assy decraram que os |L131 foros que os moradores das ditas 
|L132 terras sam obrigados de pagar os

P10 |L133 § Medidas

|L134 paguem per a medida uelha segundo |L135 atras ficam decraradas. E assy 
|L136 mandam que nam seiam obrigados |L137 os moradores das ditas terras a |L138 

darem carreira ao senhorio, conuem a saber: seruiço |L139 das pessoas & bestas 
uisto |L140 como per as cartas dos reys |L141 pasados per que lhes foram dados |L142 

foraaes nam he decrarado elles |L143 serem obrigados a darem carreira. |L144 E 
assy mandam que a portaiem nam |L145 se leue de quaremta huum, mas leuar |L146 

sea segundo for decrarado em o nouo |L147 forall que se a de dar ao dito iulgado 
|L148 de Oliueira. E, emquamto se nam der |L149 leuarsea pollo forall de Uiseu. E 
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a- |L150 ssy mandam que nam leue uemda- |L151 gem dos beens que se uemderem 
|L152 uisto como os foraaes lhe nam |L153 dam a tall uemdagem. § E, quanto |L154 

aas forças nam leuara mais |L155 do que lhe da a ordenaçam do regno, |L156 semdo 
primeiro iulgadas & o for- |L157 çado tornado aa posse & nam le- |L158 uara as 
penas que os iuizes po- |L159 serem porque as taaes penas |L160 lhe nam pertençer. 
E assy mandam |L161 que o dito reeo nam tome roupa |L162 nem lhe seia dada 
pousentadaria |L163 saluo hymdo de pasagem nem to- |L164 mara nem mandara 
tomar a pa- |L165 lha, lenha, erua nem mantimento. |L166 E, quamdo as ditas cousas 
lhe |L167 forem necesarias estamdo elle na |L168 terra os iuizes & iurados lhas fa- 
|L169 ram dar por seus denheiros. E se- |L170 gumdo ho estado da terra damdo |L171 

elle logo o denheiro. E os ditos mo- |L172 radores nam seram obrigados de
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|L173 darem ao dito reeo geiras nem ser- |L174 uirem com seus corpos nem com |L175 

seus bois & carros nem bestas sal- |L176 uo per seus denheiros, mandando |L177 

rrequerer os iuizes quando lhe |L178 for neçesario pera lhas darem dando |L179 logo 
o denheiro. E assy mandam que |L180 os iurados da terra nem outros al- |L181 guns 
moradores della nam seiam |L182 constrangidos pera rrecolherem as |L183 remdas 
do reeo, mas elle as man- |L184 dara recolher per seu mordomo nem |L185 mandara 
çitar per seu mordomo, mas |L186 per o porteiro do comçelho. E, quanto |L187 aos 
maninhos, mandam que o dito |L188 reeo os nam tome nem afore, mas |L189 as que 
os aproueitarrem & rrompe- |L190 rem pagaram ho oytauo homde a |L191 terra for 
oytaueira. E, homde for de |L192 sexto, pagaram o sexto nam se dando |L193 nem 
tomando em lugares que façam |L194 dano aos uizinhos & comarcaõos |L195 nem 
menos queremos que se dem |L196 aos de fora do termo quamdo os da |L197 terra 
os quiserem laurar pollo di- |L198 to foro da terra. E assy mandam |L199 que o reeo 
nam dee ho officio de escre- |L200 ueninha da camara uisto como a da- |L201 da de 
tal officio nam pertemce a elle. |L202 E, quamto aos casaaes & caualarias |L203 que 
o ditoo reeo comprar ou ouuer |L204 per outro iusto titollo, podellasha |L205 aforar 
como quiser & ussar dos afo- |L206 ramentos que dos ditos foros & ca- |L207 ualarias 
ia feitas sam. E, se na dita terra |L208 aimda ha outras cauallarias que per sy |L209 

paguem outro direito per trebuto real esse soo, |L210 mandamos que paguem ao 
diante como ora |L211 pagam sem outra emnouaçam emquanto o contrairo |L212 

nom for determinado em nossa rrelaçam pello |L213 iuiz de nossos feitos. § E foy 
pubri- |L214 cada em Lixboa, a dezoyto d’ Agosto |L215 de quinhentos & dous. E 
desembar- |L216 gada pollo doutor Ruy Boto, chan-
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|L217 celler-mor, & pollo uigairo de Tomar, |L218 bispo do Fumchal, Diogo 
Pinheiro & pello |L219 doutor Ioham Pirez & pello licenciado Ruy da Graam |L220 

todos do desembargo & dos agrauos |L221 na casa da sopricaçam. |L222 Outra em 
semtença per uia d’ embargos |L223 a estoutra em decraraçam della per que |L224 

se determinou nam auer mais foros de ca- |L225 saaes em Oliueira & nos outros 
aneios que |L226 o numero somente daquelles logo espe- |L227 cificados nos foraaes 
delles. |L228 Acordam em rellaçam os do |L229 desembargo del-rey que uis- |L230 

tos os embargos postos por |L231 parte do comçelho decraram que quan- |L232 to 
ao que se apomta em a semtença |L233 em que se diz que cada hum morador |L234 

de Oliueira & Oliueirinha & Uilla Me- |L235 aam ham de pagar aallem do oytauo 
|L236 os foros contheudos na dita sem- |L237 tença que a dita semtença s’ emtende 
|L238 que cada hum morador que assy ha de |L239 pagar os ditos foros tenha & |L240 

pesua casall emcabecado. E o que |L241 nam teuer casall posto que seia mo- |L242 

rador nam sera obrigado pagar os |L243 ditos foros saluo ho oytauo do |L244 que 
colher & ouuer. E mandam |L245 que seos taaes sam penhorados |L246 lhes seiam 
tornados seus penhores |L247 ou se pagaram os ditos foros lhe |L248 seia tornado o 
que assy pagaram. |L249 E ysto uistos os foraaes per que |L250 estaa decrarado que 
a dita semten- |L251 ca se deue assy de emtender em nam |L252 deuerem de seer 
mais foros que os |L253 casaaes antigos decrarados nos |L254 foraaes e pubricada 
em Lixboa a |L255 treze de iulho de quinhentos & tres. |L256 Outra semtença 
depemdente |L257 destas outras per estormentos.

P10 |L258 D’ agrauo

P11 |L259 Acordam em re- |L260 llaçam & cetera que os sopricantes |L261 sam 
agrauados per Nuno
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|L262 Martins em lhes mandar tomar sua |L263 rroupa de camas por mais tempo 
|L264 do que polla semtença he determina- |L265 do. E assy sam agrauados em lhes 
|L266 fazerem pagar os noue reaaes |L267 de penhora ao meirinho & scpriuam |L268 

pollos foros que deuem pagar. E a- |L269 ssy sam agrauados em lhes nam |L270 

leixar ussar liuremente dos pro- |L271 prios beens do comçelho. E assy |L272 sam 
agrauados em mandar re- |L273 cadar os foros dos beens uemdi- |L274 dos pollos 
uemdedores & nam |L275 per os compradores que os pessuem |L276 & aproueitam 
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& passam a elles com |L277 seus foros & emcarregos. E assy |L278 sam agrauados 
em lhes mandar |L279 tomar mantimentos pellos seus |L280 homeens comtra forma 
da semtenca. |L281 E assy sam agrauados em lhes fa- |L282 zerem leuar o pam 
dos oytauos |L283 ao çelleiro uisto como na eira se |L284 ha de partir & receber, 
pubricada |L285 em Samtarem a uinte & dous de mar- |L286 ço de quinhentos & 
oyto. |L287 Outra semtença que sayo depem- |L288 dente destoutras sobre auer 
na |L289 terra cousas dizimeiras ou todas |L290 foreiras na terra d’ Oliueira. |L291 

Acordam em rellaçam os do |L292 desembargo del-rey uisto os |L293 embargos dos 
embargantes |L294 & contrariedades & os mais antigos |L295 das rrepricaçoões & 
tripicaçoões |L296 que aas partes foram rrecebidas. |L297 E uista a proua das ditas 
partes |L298 & as mais scprituras nestes autos |L299 offereçidas pollas ditas partes. 
|L300 E uisto o falimento da proua assy |L301 dos autores como reeo mandam |L302 

que sem embargo dos embargos das |L303 ditas partes se compram as semten- |L304 

ças que os ditos autores & reeo |L305 embargaram assy & tam compridamente

[F. 147r B]

|L306 como se nellas conthem com esta de- |L307 cradaçam, conuem a saber que 
os foros que se ham |L308 de pagar pollos casaaes emcabe- |L309 cados segumdo 
forma dos foraaes |L310 del-rey Dom Dinis nestes autos |L311 offereçidos & das 
semtenças sobre- |L312 ditas se emtenda nam semdo mais |L313 casaaes que o dito 
foro aiam de pa- |L314 gar que aquelles somente que |L315 pollos ditos foraaes foy 
decrara- |L316 do que ouuesse nos ditos reguem- |L317 gos posto que mais casaaes 
em- |L318 cabecados em cada hum dos ditos |L319 lugares se façam com limitaçam 
|L320 posto que menos casaaes aia |L321 dos contheudos nos ditos foraaes |L322 

todauia paguem os pouoradores |L323 que os ditos casaaes pouoarem |L324 todo 
o foro como se todos os di- |L325 tos casaaes decrarados nos di- |L326 tos foraaes 
do dito rey Dom |L327 Dinis pouoados fossem. E com |L328 estas decraraçoões & 
limitaçam |L329 sobreditas mandam que se cum- |L330 pram & guardem as ditas 
sem- |L331 tenças assy como nellas he com- |L332 theudo & seia sem custas uisto 
|L333 o que se pollos autos se mostra |L334 pubricada em Lixboa a uimte |L335 & hum 
d’ abril de quinhentos & de- |L336 zaseis. |L337 Outra semtença sobre as moen- |L338 

das da dita terra d’ Oliueira. |L339 Acordam em rellacam os |L340 do desembargo 
del-rey uis- |L341 to o libello a rrepricaçam dos au- |L342 tores & a contrariedade 
& tripli- |L343 caçam dos reos. E uista a proua |L344 que aos artigos que aas partes 
|L345 foram reçebidos foy dada. E |L346 uistas as mais scprituras pe- |L347 llas ditas 
partes offereçidas |L348 com as rrezoões por hũa & polla |L349 outra parte allegadas. 
E uisto
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|L350 como se proua o tributo que o dito |L351 reeo faz pagar aos ditos autores |L352 

pollos moynhos da comtenda nam |L353 se pague aos amteçessores do dito |L354 

reeo per tempo inmemoriall. E uis- |L355 to como a terra em que os ditos mo- 
|L356 ynhos estam edificados he oytauei- |L357 ra decraram que os ditos reos nam 
|L358 seiam theudos nem obrigados daquy |L359 auamte pagar ao dito rreo pollos 
|L360 ditos moynhos mais que o oyta- |L361 uo daquillo que a terra em que os |L362 

ditos moynhos estam edificados |L363 com suas leuadas poderiam rrem- |L364 derse 
semeadas & aproueitadas |L365 fossem a seus tempos & sazoões. |L366 E mais lhe 
nam pagaram por re- |L367 zam dos ditos moynhos. E com |L368 esta decraraçam 
& limitaçam man- |L369 dam aos ditos autores que dem |L370 & paguem ao dito 
reeo ho oytauo |L371 do que a dita terra que assy este- |L372 uer ocupada com os 
ditos moy- |L373 nhos & leuadas poderia uerda- |L374 deiramente remder, semdo 
apro- |L375 ueitada pollo modo susso dito. |L376 Porem, mandam ao dito reeo |L377 

que nam constranga os ditos au- |L378 tores que lhe dem & paguem mais |L379 que 
o dito oytauo pollo modo & |L380 guissa açima decrarado. E lhe nom |L381 leue o 
oytauo do que os ditos |L382 moynhos remdem nem outro |L383 nenhum foro nem 
tributo como a- |L384 tee quy o soya fazer & seia sem |L385 custas uisto o que se 
pollos au- |L386 tos mostra. § Pubricada em |L387 Lixboa a uimte & hum d’ abrill 
de |L388 mill quinhentos & dezaseis.

P12 |L389 § Partir dos foros

P13 |L390 E aallem dos sobreditos de- |L391 reitos & foros, nam se le- |L392 uam nem 
leuaram em nenhuum tempo |L393 ao diamte outros nem nenhuns |L394 de ne[n]hũa 
maneira nem nome

[F. 147v B]

|L395 que tenham pera recadaçam dos |L396 quaaes seram auissados os mor- |L397 

domos officiaaes ou remdeiros |L398 que uãao partir com os lauradores |L399 

no dia que pera ysso forem rreque- |L400 ridos ou atee outro dia aaquellas |L401 

oras porque nam hymdo atee esse |L402 tempo as partes partiram todas |L403 suas 
nouidades com duas teste- |L404 munhas sem mais esperarem & |L405 leixaram 
o dereito do senhorio nos |L406 lagares & temdaaes & heiras sem |L407 serem a 
mais obrigados nem por |L408 ysso emcorrerem em algũa pena dos |L409 quaaes 
lugares os senhorios se- |L410 ram obrigados aos leuarem aa sua |L411 custa a seus 
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çelleiros sem os laura- |L412 dores lhe serem por ysso em nenhũa |L413 obrigaçam. 
|L414 E os foros que pollos casaaes |L415 sam obrigados de pagar de- |L416 craramos 
que esses somente seram |L417 obrigados de leuarem ao çelleiro |L418 do senhorio 
aa sua custa desde Sancta |L419 Maria d’ Agosto atee Natall de ca- |L420 da hum 
anno quamdo quer que |L421 demtro deste tempo quesessem. E, |L422 se atee este 
tempo os nom leuarem, |L423 pagallosham aa mayor uallia se- |L424 gumdo nossa 
determinaçam. E, se |L425 peruemtura lhos nam quisessem |L426 reçeber no dito 
tempo, ficara em |L427 escolha dos pagadores emtrega- |L428 rem nos ao iuiz da 
terra ao quall man- |L429 damos so[b] pena de os pagar de sua |L430 casa que os 
receba. E aa custa dos |L431 ditos foros os mande guardar & |L432 emtregar ao 
senhorio sem serem |L433 obrigados os depositarios ao da- |L434 no que nas ditas 
cousas se seguir |L435 sem sua culpa delles ou o torna- |L436 ram as partes pera 
sua casa & pa- |L437 galloam a denheiro a como somente |L438 uallia ieralmente ao 
tempo que na
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|L439 dita terra ho emtregauam & lho nam |L440 quiseram reçeber quall dellas mais 
|L441 quiserem os pagadores. § E decra- |L442 ramos que o pam que os lauradores 
|L443 mazcotarem pera colhimento do seu |L444 pam o digam ao tempo que partirem 
|L445 ho outro pam so[b] pena de perderem to- |L446 do o que assy mazcotaram 
pera o se- |L447 nhorio. § E decraramos que na dita |L448 terra nam ha montados 
de ne[n]huuns |L449 gados porque estam em uizinhança |L450 & irmyndade com 
seus comarcaãos |L451 & ussaram huns com os outros per |L452 suas posturas. § 
E o tabaliam nam |L453 pagara pemsam uisto como se nam |L454 pagou. |L455 § 
Outra semtença dos mesmos |L456 foraaes sobre propiedades do comce- |L457 lho 
de que os mandam tornar aa pose. |L458 Acordam em rrellaçam os que |L459 uisto 
o libello & artigos dos |L460 autores & comtrariedade do |L461 reo & imquiriçoões 
& scprituras |L462 pollas partes offereçidas & como |L463 se proua que estamdo 
o comçelho au- |L464 tor em posse dos beens & cousas com- |L465 theudos em o 
primeiro artigo do libe- |L466 llo, conuem a saber: primeiramente, hum prado que 
|L467 ora Fernam Uaaz, escudeiro, traz o quall |L468 parte com o ribeiro que uay da 
Fonte |L469 d’ Ulbeira & com outro prado que foy |L470 de Fernam Martinz da Rua 
Noua. Item |L471 hũa orta que ora traz Ioham Fernam- |L472 dez, ferreiro, o quall 
parte com cortes |L473 d’ Afomsse Anes da Rrua Noua. § Item |L474 hũas casas que 
ora traz o dito Ioham |L475 Fernamdez que iazem no dito lugar |L476 d’ Ulbeira & 
partem com casas do com- |L477 celho della & com adro da igreia. |L478 § Item 
hũas casas na dita uilla |L479 que traz Pero Fernamdez, ferreiro, & |L480 partem 
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outrosy com casas do comçe- |L481 lho & com adro da igreia. § Item mais |L482 

hum chãao de pumar na dita uilla que

[F. 148r B]

|L483 trazem os filhos de Ioham Fernamdez |L484 Collaço & parte com a estrada 
pruuica |L485 que uay de Ulueira pera Cabanas & |L486 doutra parte com uinhas 
da dita |L487 uilla. § Item mais outra casa que |L488 traz Rodrigo Afomsso, 
çapateiro, que |L489 parte com casa de Fernam Uaaz, escu- |L490 deiro, & com casa 
do comçelho & com |L491 o pellourinho. § Item em Cabanas |L492 hum prado & 
Tapada Gramde que di- |L493 zem os filhos de Ioham Eanes de Fun- |L494 do de 
Uilla & parte com o ribeiro que |L495 uay do Aydo pera Fundo de Uilla & |L496 

doutra com herdades & chãaos ta- |L497 pados do dito Iohan Eanes. § Item |L498 

em Cabanas outra lameira & Sal- |L499 gueirall que traz Diegu[o] Eanes & |L500 

parte com estrada pruuica que |L501 uem dos Casaynhos pera Fumdo |L502 de Uilla 
& com linhar & cortinhal de |L503 Goncall[o] Eanes. Item hum grande cerrado 
em Caba- |L504 nas de Linhares & uinha & moutas de car- |L505 ualhos que se 
chama a Eira do Moirigo que |L506 traz Pero Fernamdez do Pedrogaão |L507 & 
parte com Linhares da Quyntaam |L508 de Fernam de Moraaes & doutra |L509 parte 
com caminho pruuico que |L510 uay da dita Quimtaam pera o Pedra- |L511 gam. § 
Item no dito lugar de Ca- |L512 banas hũas casas & cortes & |L513 resyo que traz 
Pedro Afomsso |L514 do Pedrogam que partem com Cor- |L515 tinhall de Ioham 
Pirez, çapateiro, |L516 & com casas d’ Afomss Eanes Bordas |L517 & com caminho 
pubrico que uay |L518 pera o Pedrogam. § Item no dito |L519 lugar de Cabanas 
outras casas |L520 que traz Ioham Uaaz do Aydo que |L521 partem com Cortinhall 
de Fernam |L522 de Moraaes & Ioham Gomez & |L523 com o caminho pubrico que 
uay |L524 pera a Correga. § Item mais no dito lu- |L525 gar de Cabanas hũa orta que 
|L526 traz Ioham Martiins que parte com
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|L527 caminho pruuico que uem dos Casay- |L528 nhos pera Fumdo de Uilla & 
com |L529 orta de Issabel Afomsso. § E mais |L530 em Berioos hũa casa que traz 
Gomça- |L531 llo Pirez & parte com casas d’ Aluaro |L532 Pirez & de Pedr[o] Eanes 
da Figueira |L533 os quaaes beens todos & prados |L534 & linhares & uinhas & 
pumares |L535 & ortas & todollos outros beens |L536 açima decrarados sam do dito 
com- |L537 çelho como dito he & por seus sam |L538 auidos nomeados & conhecido 
|L539 & he pruuica uoz & fama que sa |L540 seus & esteue muyto tempo delle 
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|L541 de posse como de suas cousas per |L542 seus offiçiaaes que as arremda- |L543 

uam & recolhiam a rremda dellas |L544 & deministrauam & gouernauam |L545 pera 
o dito comçelho o quall comçe- |L546 lho foy esbulhado da pose dos dito|L547 

beens sem o dito comçelho seer ata- |L548 do nem demandado mandam |L549 que 
o dito comçelho seia rrestitui- |L550 do a posse das ditas cousas. E tanto |L551 que 
restituido for o rreo podera |L552 demandar o dito comçelho em |L553 esta corte 
peramte o corregedor |L554 da corte dos feitos ciuis acerca |L555 da propiedade se 
emtender que |L556 comtra elle tem dereito. E assy |L557 decraram que os autores 
nam |L558 seiam constrangidos pello reo |L559 a lhe leuarem a rremda & foros |L560 

fora do comçelho em que elles |L561 sam obrigados de pagar. E o di- |L562 to reeo 
teraa seu çelleiro em |L563 o comçelho pera hy os autores |L564 leuarem a dita 
remda & foros. |L565 E assy mandam que o dito reeo |L566 nam mande premder 
os mora- |L567 dores do comçelho & se alguuns |L568 mereçerem de seer pressos 
seiam |L569 os iuizes requeridos pera os |L570 mandar premder. E assy man-
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|L571 dam que os autores paguem os foros |L572 que sam obrigados pagar ao reeo 
|L573 pella medida uelha & nam polla no- |L574 ua uisto como se proua que d’ 
amtiga- |L575 mente pagaram polla uelha, § pu- |L576 bricado a dezoyto de iulho em 
Lixboa |L577 de quinhentos & quatro. § E o gado |L578 do uemto, § e a pena pena 
d’ arma, § e a |L579 portaiem § e a pena do forall he tall |L580 como Lousaam & 
cetera. Dada na nossa muy |L581 nobre & sempre leall çidade de Lixboa |L582 aos 
uimte dias do mes de dezembro |L583 d’ ano do naçimento de Nosso Senhor |L583 

Ihesu Chrispto de mill & quinhentos & dezaseis. |L584 § E sobscprito pello dito 
Fernam de |L585 Pina, em dezoito folhas menos VIII |º| regras.

P01 |L1 [Rubrica] § Forall dado aa uilla & terra de Gooes |L2 per 
semtenças da noua rellaçam

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Posto que pollas semtenças |L5 que em nossa corte em outro |L6 na 
soçessam da dita uilla |L7 senhorio & rremdas della ouue se |L8 mostra seer ia 
a dita uilla & dereitos |L9 della patrimoniall. E, per comseguinte |L10 os foros & 
dereitos della se leua- |L11 rem sempre hy pellos foraaes & |L12 comtrautos que os 
senhorios da |L13 dita uilla com os moradores & |L14 pouos della fezeram como 
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em |L15 cousa sua. § Porem, por que se mos- |L16 tra a dita terra com seu senhorio 
|L17 see,r primeiramente, dada pollos |L18 reis destes rregnos aos anteçeso- |L19 res 
dos senhorios que ora sam, de- |L20 craramos os dereitos foros & tri- |L21 butos 
todos della se auerem daquy |L22 em diante leuar & rrecadar per no- |L23 ssas 
leix & foraaes segumdo temos |L24 determinado & feito em todollos |L25 outros 
lugares de nossos regnos. |L26 § E, portamto pera iustificaçam |L27 deste nosso 
forall, mandamos primei-|L28 ramente, com toda diligençia iusti-

[F. 149r A]

|L29 ficaçam & yssame liquidar & decra- |L30 rar os ditos contrautos. E assy ho |L31 

custume que per bem delles na dita |L32 uilla & terra ouue per bem dos quaees 
|L33 se mostra deuerem se hy de pagar os |L34 ditos dereitos & rremdas segumdo 
|L35 em nossa rellaçam per nossos de- |L36 sembargadores aos feitos dos ditos 
|L37 foraaes ordenados foy ora final- |L38 mente, semtençiado aquall semten- |L39 

ça aquy mandamos primeiramente, |L40 trelladar com algũas decraraçoões. |L41 E 
assy com todallos outros dereitos |L42 & cousas que se hy deuem de leuar |L43 & 
ussar segumdo se adiamte segue.

P04 |L44 § A sentença de Goes pera foral

P05 |L45 Acordam em rellaçam os do |L46 desembargo del-rey uisto ho |L47 libello 
& rrepricaçam dos autores |L48 & a comtrariedade & trepicaçam |L49 de Dona 
Briatiz, ree, & os ma- |L50 is artigos que aas partes foram |L51 reçebidos & aproua 
pollos ditos |L52 autores & ree dada & uistas as |L53 scprituras por hũa & outra 
parte |L54 offereçidas o que todo bem uisto |L55 com ho mais que se por este feito 
|L56 mostra decraram que a dita ree

P06 |L57 § Oitauo de Ual Boa

|L58 & os senhores que pollo tempo |L59 forem da uilla de Gooes & de seu |L60 

termo leuem em cada hum anno ho oy- |L61 tauo do pam, uinho & linho daquelle 
|L62 que os lauradores colherem de suas |L63 terras & uinhas desd’ a augoa de Ual 
|L64 Boa atee a dita uilla de Goões.

P07 |L65 § Nouea de Linhares

P08 |L66 E das Gouueas atee os Linha- |L67 res da dita uilla de Goões le- |L68 
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uem a nouea do pam, uinho & linho |L69 daquelle que hy colherem os ditos |L70 

lauradores. § E dos Linhares atee |L71 a dita uilla nom leuaram nada porquamto 
|L72 se mostra seer todo dizimo a Deus sem |L73 se hy pagar outro foro nem 
tribu-

P09 |L74 § Oytauo da Augoa Boa

|L75 to. § E da Augoa Boa atee a dita |L76 uilla leuaram ho oytauo do pam,

[F. 149r B]

|L77 uinho & linho que se hy oytauo colher.

P10 |L78 § Oytauo fora dos casaes

P11 |L79 E bem assy leuara a dita ree |L80 & os senhores que pollos tem- |L81 

pos forem ho oytauo do pam somen- |L82 te que os lauradores laurarem & |L83 

colherem fora do limite de seus ca- |L84 saaes em quaaesquer logares |L85 que seia. 
E esto com tal decraraçam |L86 & emtendimento que se o laurador |L87 que fora 
de seu casal laurar laura |L88 demtro do limite doutro casal dou- |L89 tro laurador 
que pollo tall casall |L90 pague ao senhorio cousa sabida |L91 que este tall laurador 
posto que |L92 fora do limite de seu casal laure |L93 nam seia theudo nem obrigado 
|L94 por ello pagar do dito senhorio |L95 cousa algũa somente ao senhor |L96 do dito 
casal em cuio limite assy |L97 laurou segumdo se com elle auier |L98 & comcertar. 
§ E bem assy le- |L99 uara o senhorio dos casaaes iu-

P12 |L100 § Iugada de Gooes

|L101 gadeiros que estam no limite de |L102 Gooes de cada iunta de bois |L103 uimte 
& quatro alqueires de pam, |L104 conuem a saber: doze alqueires de trigo & doze 
|L105 de çemteo. E, posto que com mais |L106 que com hũa iumta de boys la- |L107 

urem, nom pagaram mais que os |L108 ditos uimte & quatro alqueires |L109 de pam 
meado pollo modo susso |L110 dito. § E ysso mesmo leuara o

P13 |L111 § Iugada da Uarzea

|L112 senhorio de iugada dos laurado- |L113 res que laurarem na Uarzea |L114 uimte 
& quatro alqueires de pam |L115 terçado, conuem a saber: trigo, milho, çemteo 
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& |L116 bem assy leuara o dito senhorio |L117 do uinho que se na dita Uarzea |L118 

colher de noue hum.

P14 |L119 § Foros da Uarzea

P15 |L120 E de todo homem que uiuer |L121 na dita Uarzea posto que |L122 boys nom 
tenha se hy teuer fo- |L123 go & logo leuara o dito senhorio |L124 de cada hum em 
cada hum anno tres

[F. 149v A]

|L125 alqueires de pam terçado & assy lhe |L126 pagaram os sobreditos posto que 
|L127 boys nom tenham como na dita |L128 Uarzea teuerem fogo & loguo hum |L129 

molho de linho atado com tres fe- |L130 uaras do mesmo linho com tal de- |L131 

claraçam que quem linho nom a |L132 colher nom seia theudo nem obriga- |L133 do 
por hy ter fogo & loguo pagar |L134 o dito molho de linho ao dito senho- |L135 rio. 
§ E bem assy leuara o dito

P16 |L136 § Iugada de Çellauiisa

|L137 senhorio de todo o laurador que |L138 laurar no limite & iulgado de Çe- |L139 

lauisa de iugada se com hũa iunta |L140 de boys laurar ou com mais ium- |L141 

tas doze alqueires de trigo & |L142 doze de çenteo somente & de todo |L143 uinho 
leuara o dito senhorio de |L144 noue hum & hum molho de linho ata- |L145 do com 
tres feuaras pollo modo |L146 açima dito & bem assy daram os |L147 sobreditos de 
Çellauissa dorna ao se- |L148 nhorio pera rrecolher seu uinho co-

P17 |L149 § Iugada da Serra

|L150 mo sempre fezeram. § E leuara |L151 de todo laurador que laurar na |L152 Serra 
& hy tem seu casall dezoyto |L153 alqueires de pam meado, conuem a saber: trigo 
|L154 & çenteo & hũa galinha de foro |L155 & do uinho leuara o dito senhorio |L156 

dos sobreditos que na serra teue- |L157 rem uinhas a nouea & do linho |L158 nom 
leuara nada posto que na |L159 Serra os ditos lauradores colham

P18 |L160 § Geiras

|L161 linho. § E bem asy decraram que |L162 todo o morador que uiuer & mo- |L163 
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rar na dita uilla de Gooes & seu |L164 termo & hy beens de rraiz teuer |L165 dam ao 
sobredito senhorio hũa |L166 geira em cada hum anno aa sua |L167 custa delle dito 
morador. E, se am- |L168 tes quiser comer a custa do se- |L169 nhorio, darlhea duas 
ieiras ca- |L170 da hum anno como sempre feze- |L171 ram com tall decraraçam & 
em-
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|L172 tendimento que os orfaãos que este- |L173 uerem sob o gouerno & aministraçam 
|L174 de seus pays ou mays emquamto |L175 assy sob seu poder & gouerno esteue- 
|L176 rem nom seram theudos nem obrigados |L177 pagar a tal geira ao dito senhorio.

P19 |L178 § Moendas

P20 |L179 Rregatos

P21 |L180 E ysso mesmo pagaram os que |L181 moynhos teueram nos ribei- |L182 

ros o quarto das maquias que |L183 ouuerem & allem do dito quarto pa- |L184 

garam os senhores dos ditos moy- |L185 nhos & os herdeiros que em taaes |L186 

moynhos herdarem pollo seu paão |L187 que nelles moerem tamto que fo- |L188 

rem casados nom pagamdo maquia |L189 tres meyos alqueires cada hum |L190 de 
pam terçado, ficamdo, porem em |L191 escolha dos ditos herdeiros pa- |L192 garem 
amtes a maquia ou os |L193 tres meyos alqueires sobreditos |L194 ao senhorio quall 
elles mais quy- |L195 serem & lhes aprouuer. § E os

P22 |L196 § Moendas da Rrybeira

|L197 que teuerem moynhos na Ribeira |L198 Gramde pagaram o terço do pam que 
|L199 ouuerem das maquias ao dito se- |L200 nhorio como se sempre custumou |L201 

fazer. § E ysso mesmo leuara |L202 senhorio aos que uierem montar

P23 |L203 § Montado

|L204 & pastar seus gados de fora aa serra |L205 que estaa dentro do termo da dita 
|L206 uilla & seus limites de quoremta |L207 cabeças de carneiros ou de ouelhas |L208 

hum carneiro. E por cada cabeça de |L209 porco leuara aos que tambem uie- |L210 

rem de fora pastar aa dita Serra se- |L211 us porcos çimquo reaaes. E de |L212 gado 
uacum nom leuara nada o |L213 dito senhorio segumdo sempre se cus- |L214 tumou 
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de fazer. E esto com tall decra- |L215 taçam & emtendimento, conuem a saber 
se nom |L216 teuerem feita auença porque temdo |L217 a auemça feita, pagaram 
segumdo |L218 auemça que fezerem. § E os mora- |L219 dores da dita uilla & termo 
nom le-

[F. 150r A]

|L220 uara do montado per rezam de seu ga- |L221 do quallquer que seia cousa 
algũa.

P24 |L222 § Fazer imliçoões

P25 |L223 E quamto ao fazer das emliçoões |L224 dos iuizes & ouuidor perpeto 
& |L225 alcayde mandam aa dita ree & aos |L226 senhores que pollo tempo forem 
que |L227 façam as imliçoões segumdo polla |L228 hordenaçam em tal caso he 
determina- |L229 do sob pena de perdimento da iurdiçam |L230 que a dita ree teuer 
na dita uilla & |L231 bem assy seus sobçessores que pollos |L232 tempos forem 
teuerem. E allem desta |L233 pena, emcorrerem nas mais penas con- |L234 theudas 
no forall que sera dado aa dita |L235 uilla de Gooes.

P26 |L236 § Pousentaderia

P27 |L237 E, quamto aa pousentaderia & ca- |L238 mas decraram que os autores |L239 

seiam theudos & obrigados, darem aa |L240 pousentaderia & camas do senhorio 
|L241 pollos officiaaes da dita uilla & com- |L242 çelhos auemdo rrespeito aas 
pessoas |L243 que comsigo o senhor da terra trouxer |L244 & isto sera tam somente 
por uimte dias |L245 quamdo em cada huum anno aa dita |L246 uilla o dito senhor 
for. E, posto que |L247 mais tempo que os ditos uimte dias |L248 hy estee ou mais 
uezes que hũa em |L249 cada hum anno aa dita uilla & seu ter- |L250 mo for, nom 
lhe sera mais dada a di- |L251 ta apousemtaderia de pousadas nem |L252 camas que 
pollos ditos uimte dias |L253 & hũa uez em cada hum anno quamdo |L254 for de 
chegada aa dita uilla como |L255 dito he.

P28 |L256 § Mantimentos, lenha

P29 |L257 E, quamtos aos mantimentos |L258 & lenha estamdo o senhor na di- |L259 

ta terra todo o tempo que quiseer estar |L260 & lhe bem uier, lhe seram dados os 
di- |L261 tos mantimentos pollas iustiças |L262 & offiçiaaes da dita uilla pollos pre- 
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|L263 ços que comummente uallerem segum- |L264 do ho estado, damdo, porem |L265 

o dito senhor logo o denheiro pera os |L266 ditos mantimentos que assy ouuerem 
|L267 mester aos ditos offiçiaaes pera lhos

[F. 150r B]

|L268 comprarem pera sy & seus homens & bestas |L269 que comsigo trouxer & 
doutra maneira |L270 nam os tomara nem lhe seram dados

P30 |L271 § Palha

P31 |L272 E, quamto aa palha, mandam que os |L273 ditos offiçiaaes lha dem pollo 
mo- |L274 do acima decrarado por seu denheiro com |L275 tall decraraçam & 
emtendimento que aos |L276 ditos lauradores nom seia tomada pa- |L277 lha senam 
aquella que pera seus boys |L278 nom ouuerem mester aa quall palha que |L279 lhe 
assy tomarem sera tam somente pe- |L280 ra as bestas que o dito senhor da terra 
|L281 comsigo trouxer ou daquellas pessoas |L282 que o acompanharem & com elle 
conti- |L283 nuadamente uiuerem

P32 |L284 § Propios do comçelho

P33 |L285 E, quamto aos chaãos, terra & ma- |L286 ta de que o comçelho se agrauou 
|L287 que lhe a dita ree tinha tomadas, decla- |L288 ram que o chaão que estaa 
ao Porto do |L289 Mourinho que ouue Nuno da Costa & dous |L290 chaãos que 
soyam seer seruemtia do |L291 comçelho que uam da Foz d’ Aluez atee |L292 a 
Escarnida os quaaes ouuerem Gomça- |L293 llo Pirez & Diogo Fernamdez & o 
chaão. |L294 E o chaão que estaa em Cellauisa homde |L295 chamam as Trauesas 
decraram serem |L296 dos ditos comçelhos & de suas seruen- |L297 tias & portamto 
mandam que seiam |L298 rrestetuidos aos ditos comçelhos pera |L299 delles ussarem 
como sempre ussaram |L300 & pera que llo que lhes parecer & bem |L301 uier. § E, 
quamto aa mata de Capa-

P34 |L302 § Caparrosa

|L303 rrosa, a soluem o dito reeo uisto como |L304 os autores nom prouam estarem 
em |L305 alguum tempo em posse della amtes |L306 se mostra o dito senhorio a 
possoir sem- |L307 pre como cousa sua propria. § E, quanto
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P35 |L308 § Arcos

|L309 aos arcos, decraram que os ditos auto- |L310 res os tragam a adega da dita 
ree & |L311 os uam colher como sempre fezeram |L312 damdo lhe o senhor da terra 
ho mantimen- |L313 to acostumado quamdo os forem co- |L314 lher & bem assy 
quamdo lhos trouxerem |L315 aa dita sua adega.§ E bem assy de- |L316 craram que 
os ditos autores possam

[F. 150v A]

|L317 colher os arcos que quiserem na ma- |L318 ta da dita ree & colham os que 
ouue- |L319 rem mester pera sua louça & uasilhas |L320 sem lhe seer uedado nem 
comtradito |L321 polla dita ree nem pollos senhores |L322 que ao despois forem da 
dita terra |L323 nem outrem por seu mandado nem pa- |L324 garam por ysso trebuto 
nem foro alguum.

P36 |L325 § Iemtar & seruiço

P37 |L326 E, quamto ao gemtar & seruiço que |L327 os ditos autores sam obriga- 
|L328 dos dar & pagar ao senhor da terra em |L329 cada hum anno, decraram que os 
ditos |L330 autores lhe dem & paguem pollo dito |L331 gemtar & seruiço em cada 
hum anno tres |L332 mill seisçemtos & trimta reaaes so- |L333 mente os quaaes se 
mostra que a dita |L334 ree atee ora sempre rreçebeo dos ditos |L335 autores pello 
dito gemtar & seruiço |L336 em cada hum anno. § E, quamto ao que |L337 mais foy 
pedido pollos ditos autores |L338 sobre a propiedade da dita terra contra |L339 a dita 
ree, a soluem a dita ree & seia |L340 sem custas uisto o que se pollos autos |L341 

mostra.

P38 |L342 § Par[tir] dos foros

P39 |L343 E decraramos que os mordomos |L344 & offiçiaaes das remdas da |L345 dita 
terra ou seus remdeiros seram |L346 obrigados & deligemtes em hyrem par- |L347 

tir as nouidades sobreditas com os |L348 lauradores no dia que pollas partes |L349 

forem rrequeridos ou atee outro dia |L350 aaquellas oras porque nam hymdo |L351 

atee esse tempo as partes partiram |L352 suas nouidades com duas testemu- |L353 

nhas & leixaram o dereito do senhorio |L354 nas eiras lagares & temdaaes sem 
|L355 serem a mais obrigados nem emco- |L356 reram por ysso em algũa pena nem 
|L357 perda. E mais, decraramos que as |L358 taaes nouidades de que a de pagar 
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|L359 reçam assy pam, uinho como linho |L360 em quallquer maneira que seiam 
par- |L361 tidas o senhorio as ademandar leuar |L362 aa sua custa a seus çelleiros ou 
homde |L363 lhe prouuer sem os lauradores & pa-

[F. 150v B]

|L364 gadores lhes serem obrigados ao carre- |L365 to das taaes cousas nem lhes 
paga- |L366 rem por elle ne[n]hũa cousa.

P40 |L367 § Pam ao çelleiro

P41 |L368 E, quamto aas iugadas que sam |L369 postas em çerta cantidade de |L370 

pam & assy os outros foros çertos de |L371 pam que assy sam obrigados os mora- 
|L372 dores da terra de pagar segumdo neste |L373 forall atras ficam decrarados, 
manda- |L374 mos que estas todas se aiam de leuar |L375 aa custa dos lauradores & 
pagadores |L376 ao çelleiro do senhorio & adegas aa dita |L377 uilla de Gooes as 
quaaes leuaram des- |L378 de Santa Maria d’ agosto de cada hum anno |L379 atee o 
Natall seguimte do dito anno. |L380 § E em quallquer dia do dito tempo |L381 que o 
dito pam leuarem & lho nam po- |L382 derem ou quiserem reçeber os paga- |L383 

dores o tornaram pera casa sem serem |L384 obrigados de o la mais leuarem. E pa- 
|L385 galloam a denheiro pello preço que |L386 comumm & uerdadeiramente uallia 
na |L387 terra ao tempo que o dito pam leuauam |L388 & lhe nom foy rreçebido. § 
Ou ho em- |L389 treguem aos iuizes de Gooes aos quaaes |L390 mandamos so[b] 
pena de o pagarem todo |L391 de suas casas que o rreçebam dos di- |L392 tos 
pagagadores. E o mandem socres- |L393 tar & guardar aa custa de sua maão ser 
emtre- |L394 gue ao senhorio o quall senhorio nam |L395 o queremdo ysso mesmo 
reçeber da maão |L396 dos ditos iuizes decraramos os ditos |L397 iuizes nem os 
depositarios nam serem |L398 obrigados a perda ne[n]hũa nem dano |L399 que o dito 
pam nisso rreçeba. E leixamos |L400 em liberdade & escolha dos ditos paga- |L401 

dores pagarem amte o pam pollo dito |L402 preço ou ho emtreguarem como dito 
|L403 he quall mais amte quiserem. § E, se o |L404 dito pam nam leuaraem atee o 
dito tempo |L405 de Natall, decraramos que o ham de pa- |L406 gar ao senhorio a 
mayor uallya segum- |L407 do a determinaçam nossa em tall caso

P42 |L408 § Uemdagem

|L409 feita. § E decraramos que os mo-
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[F. 151r A]

|L410 radores da dita uilla & termo poderam |L411 uemder & dar & contrautar todas 
|L412 & cada hũa de suas propiedades |L413 que na dita uilla & termo tenham |L414 

liuremente a pessoas que paguem |L415 os ditos foros ao senhorio sem se- |L416 

rem obrigados a outras delligentias |L417 nem manifestaçoões comtanto que |L418 

paguem ao senhorio o dizimo do |L419 denheiro por que uemderem as di- |L420 tas 
nouidades sem mais outra pa-

P43 |L421 Tabaliam

|L422 ga nem obrigaçam. § E na paga |L423 dos tabaliaães, mandamos que |L424 se 
nam faça mudança de como sempre |L425 pagaram. § E assy no numero delles 
|L426 se nam acreçemtaram sem nosso es- |L427 peçiall mandado. § E o gado do 
uento, |L428 e a dizima das semtenças, e a pena |L429 d’ arma, § e a portaiem e a 
pena do |L430 forall he tal como Lousaam & cetera. Dada |L431 na nossa muy nobre 
& sempre leall |L432 çidade de Lixboa, aos uimte dias |L433 do mes de mayo, era 
do naçimento |L434 de Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de mill qui- |L435 nhentos & 
dezaseis annos. § E sob- |L436 scprito pello dito Fernam de Pina, |L437 § em noue 
folhas & mea.

P01 |L1 [Rubrica] Forall pera ao comçelho & terra de |L2 Penalua 
de Sam Giaão

P02 |L3 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L4 Primeiramente, qualquer la- |L5 urador ou pessoa que nom te- |L6 uer 
cauallo de marca de cada |L7 iugada de boys ou uacas com que |L8 laurar & colher 
pam pagara dezase- |L9 te alqueires per esta medida corremte |L10 pollo moyo 
que pollo dito forall se man- |L11 dou pagar sem embargo de o dito moyo |L12 de 
iugada em outros lugares comarcãos |L13 se emtrepetar & mandar pagar por elle 
|L14 dezaseis alqueires somente. § Os |L15 quaaes dezasete alqueires ham de |L16 

seer terçados, conuem a saber: trigo, çemteo & milho. |L17 E a dita iugada nam 
escusaram senam
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|L18 as pessoas que per nossas ordenaçoões |L19 o deuem de seer. § E per este 
rrespeito quem |L20 laurar o dito pam com duas iumtas |L21 de boys ou mais 
de tamtas pagara |L22 a dita iugada se primeiro nam fizer a- |L23 uemça com o 
mordomo ou rremdeiro. |L24 E quem laurar com hum soo boy & com |L25 outro 
que ia pague iugada pollo semgel |L26 em que amda este tall nam pagara |L27 

senam meya iugada. E, se aparçar com |L28 outro tal como sy, pagara outra meya 
|L29 iugada & ambos hũa soo iugada imteira. |L30 E estes lauradores de parçaria 
|L31 temdo laurado assy com cada hum |L32 seu boy toda a terra em que ouuerem 
|L33 de semear se ao tempo da sementeira |L34 meterem mais boys pera semear a 
|L35 terra somente que com os ditos dous |L36 boys teuerem assy laurada nam pa- 
|L37 garam outra mais iugada que a que |L38 sam obrigados pollos dous boys |L39 

com que a terra lauraram posto que |L40 atee ora doutra maneira se rrequere- |L41 

se ou fizesse. § E esta iugada se a de |L42 reçeber atee dia de Natall de cada |L43 

hum anno & nam se queremdo rreçeber |L44 leuamdo a os iugadeiros ao çelleiro 
|L45 ficara em sua escolha delles dhy adi- |L46 amte de a pagarem assy em pam co- 
|L47 mo eram obrigados em quallquer |L48 outro tempo do anno ou de a pagarem 
|L49 a denheiro a como geralmente ualia no |L50 dito comçelho quamdo leuaram o 
di- |L51 to pam & ouuera de seer a dita emtre- |L52 ga sem lho quererem receber. 
E, posto |L53 que acima diga atee dia de Natall, de- |L54 craramos que desde Santa 
Maria d’ a- |L55 gosto atee o dito Natall se ha de fazer |L56 a emtrega da dita iugada 
pera rreçe- |L57 bimento da quall o çeleiro sera aberto |L58 com seus offiçiaaes ou 
rremdeiros |L59 tres dias de cada hũa somana des- |L60 d’ o dito tempo de Samta 
Maria d’ agos- |L61 to atee Natall. E em quallquer dia

[F. 151v A]

|L62 do dito tempo que se nam rreçeber a dita |L63 iugada se fara o que acima temos 
man- |L64 dado açerca da escolha dos iugadeiros. |L65 E pagaram ho oytauo do 
uinho |L66 quaaesquer pessoas que o laura- |L67 rem & colherem & ysto no lagar & 
se- |L68 ram deligemtes os mordomos ou |L69 remdeiros de hirem partir o dito ui- 
|L70 nho no dia que os requererem ou no |L71 outro dia atee aquellas oras. E nam 
|L72 hymdo os donos do uinho, o partiram |L73 com hũa testemunha & leixaram 
a oy- |L74 taua no lagar sem mais serem obri- |L75 gados a outro requerimento 
nem |L76 emcorreram por ysso em algũa pena. |L77 E a cuba que comstrangiam 
os di- |L78 tos lauradores que lhe desem |L79 corregida & uedada emtrepetamdo a 
|L80 palaura do forall que dezia lagaradi- |L81 ga. Decraramos nam seer emtendida 
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|L82 bem a palaura porquamto no |L83 mesmo forall diz logo que se pagasse |L84 

della hum soldo que sam homze çeptis |L85 destes que fazem seis hum rreall 
corremte |L86 os quaaes homze çeptis pagara ca- |L87 da pessoa que colher uinho 
ou todos |L88 iumtamente daram a dita cuba como |L89 atee quy fezeram quall mais 
quiserem |L90 os ditos foreiros. E esta escolha fa- |L91 ram logo agora quamdo 
este forall |L92 primeiramente, lhe for pruuicado & |L93 o que hũa uez acordarem 
ysso pagaram |L94 day em diamte. |L95 E pagara mais quallquer pessoa |L96 que 
faz linhar & colher linho |L97 hũa maão de linho tascado & espada- |L98 nado por 
toda reçam & dereito de quam- |L99 to linho poder colher posto que o fo- |L100 rall 
mandase somente pagar por re- |L101 çam hum manipollo o quall foy emtre- |L102 

petado na dita maão como dito he. |L103 E pagase mais a nos & a coroa de |L104 

nossos regnos outros dereitos |L105 particulares doutras terras herda- |L106 des & 
courelas, conuem a saber: leuase de sete hum

[F. 151v B]

|L107 de hũa leira ao lameiro do Carualho. E |L108 doutra ao Ual da Barroca & de 
dous li- |L109 nhares ao rrego do forno. E doutra |L110 aos curraaes de Linhares. E 
destou- |L111 tras leua de çimquo hum, conuem a saber: em Alua |L112 de Penalua 
hum carrado que chamam |L113 ho Ameeiro, e outra na Estercada, e ou- |L114 tra 
na Corredoira, e outra ao Castanheiro |L115 Redomdo. E, porque no dito forall 
|L116 amtigo foram decraradas aalgũas |L117 outras cousas assy parada que era |L118 

iemtar como dereitos de monteiros |L119 & outras meudezas foy comcordado |L120 

per Fernam Gomez per composição |L121 feita amtre elle como senhorio da |L122 

dita terra & dereitos della com todo- |L123 llos moradores da dita terra presem- 
|L124 tes & uimdoiros que por todallas |L125 ditas cousas no dito forall postas |L126 

aalem das que aquy uaão ia decra- |L127 radas pagasem em cada hum anno |L128 

doze carneiros de dous annos ca- |L129 da carneiro & doze galinhas sem |L130 mais 
outra cousa a quall cousa |L131 nos aprouamos & comfirmamos |L132 pera sempre 
com todallas outras |L133 cousas deste forall. § E pagam |L134 mais os moradores do 
dito comçe- |L135 lho per sua rrepartiçam cada anno |L136 çemto & setemta & sete 
reaaes pe- |L137 ra soprimento da colheita que se pa- |L138 ga a nos na Babadella 
os quaaes |L139 pagaram ao diamte sem outra duuida. |L140 § Os tabaliaaes pagam 
a pemsam

P04 |L141 § Tabaliães

|L142 em Sea & nam no dito lugar. § E a-
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P05 |L143 § Montados

|L144 ssy o montado da dita terra tambem |L145 he de Sea. § Os maninhos sam do

P06 |L146 § Maninhos

|L147 comçelho com o sobredito foro da |L148 terra nos quaaes se guardara a no- 
|L149 sa ley das sesmarias. § E o re- |L150 lego he tal como em Lousaam saluo |L151 

que aquy sam dous meses somente, |L152 conuem a saber: d’ abril & mayo. § 
E o gado do uento, |L153 e a pena d’ arma, e a dizima das sem- |L154 temças, e a 
portagem e a pena do

[F. 152r A]

|L155 forall sam taaes como Lousaam & cetera. Dada |L156 na nosa muy nobre & 
sempre leal çida- |L157 de Lixboa, aos quatorze dias de mes |L158 d’ abril, era do 
naçimento de Nosso Se- |L159 nhor Ihesu Chrispto, de mill & quinhentos & |L160 

dezaseis annos. E uay escripto ho ori- |L161 ginal em doze folhas sooescripto & 
com- |L162 çertado pollo dito Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Fforal do concelho de |L2 Fontello da hordem de 
Sam Ioham pollas imquy- |L3 riçoões do dito comçelho

P02 |L4 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrasse pollo dito foral que se |L6 paga aa dita hordem & comenda |L7 

pollo dito comçelho em cada hum |L8 anno sessemta & quatro alqueires |L9 de 
pam quartado, conuem a saber: trigo, çemteo, çeuada, |L10 milho da qual soma 
se a de descomtar aa dita |L11 comenda homze alqueires por algũas |L12 terras 
particullares que ouue do dito |L13 comçelho obrigadas ao dito foro. E paga |L14 

mais o dito comçelho em cada hum anno |L15 aa dita hordem homze puçaaes de 
uinho |L16 & mais doze alqueires que sam seis |L17 almudes, leuando o puçal em 
oyto almu- |L18 des da quall soma se descomta ao comen- |L19 dador hum puçal 
& seis almudes de uy- |L20 nho doutras terras que ouue das |L21 obrigadas ao dito 
foro. E pagam lhe |L22 mais de bragal quoremta & duas |L23 & descontase lhe hũa 
uara pollo pardieiro |L24 que ouue pera a orta. § E de castanhas |L25 seis alqueires 
de que descomtam pella |L26 dita maneira tres quartas dellas a em- |L27 trega & 
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assy das outras cousas. E pa- |L28 ga mais o dito comçelho seis galinhas. |L29 E de 
lynho quynze affusaaes & comtasse |L30 por hum affisal doze estrigas & cada hũa 
|L31 ha de emcher a argolla do dedo meiminho |L32 os quaaes direitos todos acima 
decra- |L33 rados sam repartidos pollos moradores |L34 do dito conçelho segumdo 
cada huuns traz |L35 ou trouxer de beens. E farsea a dita repar-

[F. 152r B]

|L36 tiçam agora nouamente. E mandamos |L37 aas iustiças que a façam fazer iusta- 
|L38 mente em que os pobres nam seiam em- |L39 ganados. § E tem mais a dita 
comen- |L40 da & ordem no dito lugar outros casaaes |L41 de que lhe pagam quartos 
& outros direitos |L42 segumdo prinçipalmente se contem nas |L43 escripturas & 
prazos que delles sam |L44 feitos a prazer das partes. § E os ma- |L45 ninhos qua 
nam emtraram amtigamente |L46 no foro que o comçelho paga ha hordem |L47 

seram seis da ordem com decraraçam |L48 que todollos que trazem demtro ou 
nas |L49 saydas & seruyntias das terras |L50 aforadas ao dito comçelho sam liure- 
|L51 mente do dito comçelho sem delles |L52 pagar outros mais foros dos acima 
de- |L53 crarados. § E, per este respeito, nam |L54 ha hy montados porque tudo 
he do comçelho |L55 & elle husara com seus uezinhos per |L56 suas posturas do 
comçelho. § E a pem- |L57 ssam do taballiam se pagara como sem- |L58 pre pagou. 
§ E o gado do uemto sera |L59 do senhorio da iurdiçam quamdo se perder |L60 

segumdo nossa hordenaçam com limitaçam |L61 que a pessoa a cuio poder for 
ter ho uenha |L62 escreuer a dez dias primeiros seguyntes |L63 so[b] pena de lhe 
seer demandado de furto. |L64 E assy a penna d’ arma sera do meiry- |L65 nho da 
terra ou dos iuizes se a |L66 tomarem nos arroydos com decraraçam, |L67 conuem 
a saber que as ditas pennas se nam leuaram |L68 quando apunharem espada & 
cetera ho mais |L69 deste capitollo atee o fym em tudo he |L70 tal como lamego ut 
supra. § E nam |L71 se leuaram no dito lugar agora nem |L72 em nynhum tempo 
outros ninhuns foros |L73 nem trebutos saluo os acima decrara- |L74 dos na maneira 
per nos decrarado. |L75 E o capitollo da pena do foral tambem |L76 he tal em tudo 
atee o fym como Lamego. |L77 Dada no nossa muy nobre & sempre |L78 leall 
çidade de Lixboa, a dezasete dias de |L79 mayo de mill & quinhemtos & quatorze

[F. 152v A]

|L80 annos. E uay escripto ho original em |L81 quatro folhas sooescripto & 
comçertado |L82 pollo dito Fernam de Pina.
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P01 |L1 [Rubrica] Fforal da Uilla da Coe- |L2 lheira da ordem 
d’ Ospritall dado pollas imqui- |L3 riçoões da dita uilla

P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Posto que no dito lugar nam |L6 ouuesse ora memoria de foral |L7 amtigo 
ou escriptura por |L8 onde os direitos reaaes |L9 se deuam de pagar prouasse, |L10 

porem polla imquiriçaam que particular- |L11 mente neste lugar mandamos tirar 
|L12 que os direitos delle se pagam como |L13 adiante se derara no qual lugar ha |L14 

dous lugares anexos ao dito titollo |L15 de Uilla Coua, conuem a saber: o Touro 
e a Pouoa. E, pry- |L16 meiramente, em Uilla Coua se paga iuga- |L17 da, conuem 
a saber: de iumta de bois doze alqueires |L18 de pam meado, conuem a saber: 
çemteo & milho polla |L19 medida de Samtarem que hũa quarta |L20 por alqueire 
menos desta corremte. |L21 E fazem os ditos doze alqueires |L22 per este respeito 
noue alqueires desta |L23 medida corrente. E da dita iugada |L24 se paga assy dos 
que lauram com bois |L25 como com boy & uaca. § E quem |L26 laurar com uacas 
sem bois paga |L27 mea iugada, conuem a saber: quatro alqueires & |L28 meo desta 
medida. § E de uinho nam |L29 se paga iugada nem outro direito. |L30 E pagara 
qualquer pessoa iugadeira |L31 ou que colher linho na terra hum many- |L32 pollo 
de linho espadanado quamto |L33 se meta na manilha do dedo pollegar |L34 com 
outro dedo iunto com elle atee |L35 a prymeira iunta do dedo. § E os que |L36 nam 
laurarem pam ou lynho nam |L37 pagam o dito manipollo. E os que |L38 lauram 
com boys d’ aluguer alheos |L39 de graça ou de dinheiro nam pagam |L50 iugada. 
§ E paga todo morador

[F. 152v B]

|L51 do dito lugar & dos outros dous seguyn- |L52 tes cada huum dous coelhos os 
quaaes |L53 dizem que foram por se lhe soltar huũa |L54 coutada que soya de seer 
da dita comen- |L55 da da qual se nam paga outro direito nem |L56 coyma. § E 
pagam os ditos tres lu- |L57 gares em cada hum anno aa dita comen- |L58 da çento 
& dous reaaes repartidos |L59 per todollos moradores segumdo cada |L60 huum 
monta com mais gado ou rega |L61 com mais agoa na terra. E iazem dentro 
|L62 deste limyte de Uilla Coua çinquo casaaes |L63 da ordem de que se pagam 
preços de desuay- |L64 rados de pam, carnes & aues segundo |L65 craramente se 
contem nos tombos & |L66 custume em que sempre esteueram & |L67 estam de 
pagar. E assy pagaram ao diante |L68 sem outra emnouaçam. § E iaz mais |L69 na 
iurdiçam & termo de Uilla Coua ho |L70 lugar do Touro omde se pagam outros 
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|L71 direitos de pam, galinhas & ouos & linho |L72 segundo os casaaes & terras 
da ordem |L73 estam aforadas assy em fitiota como de |L74 çemsso como outros 
a que nouamente |L75 sam feitos prazos em uidas segumdo |L76 as escripturas & 
posse dos quaaes se |L77 fara & pagara ao diante sem outra mu- |L78 dança nem 
emnouaçam. E pagamsse |L79 mais de tres casaaes tres carneiros |L80 segumdo 
estam pubricamente a todos sa- |L81 bidos. E dentro do dito termo iaz o lugar 
|L82 do Pouoa omde pagam todollos mora- |L83 dores do lugar em cada hum 
anno doze |L84 quarteiros de çenteo estreme polla sobre- |L85 dita medida de 
Samtarem que fazem |L86 desta d’ agora noue quarteiros a respeito |L87 de tres 
quartas nouas por alqueire |L88 uelho. E pagam mais estes da Pouoa |L89 uinte & 
tres gallynhas com çynquo |L90 ouos cada hũa as quaaes gallynhas |L91 & assy 
os quarteiros do pam sam repar- |L92 tidos pollos moradores do dito lymi- |L93 te 
segumdo antiigamente estaa repartido |L94 per todos segundo as terras que cada 
hum traz.

[F. 153r A]

P04 |L95 § Limitaçam da contenda da corte

P05 |L96 E, porquamto nos passamos |L97 ora hum mandado a requirimento |L98 

de Frey Amdre do Amaral, co- |L99 mendador da dita comenda, pera se de- |L100 

marcarem as terras todas da dita |L101 comenda sobre que pende comtenda |L102 

em nossa rollaçam. Portanto, decrara- |L103 mos que em qualquer maneira que 
|L104 per sentença final da dita rollaçam foi |L105 determinado o que se aia de 
fazer ou pagar |L106 nas ditas terras isso mandamos |L107 que se pague & faça sem 
embargo deste |L108 foral. E nas outras cousas delle se use |L109 como aquy uam 
decraradas sem outra |L110 emnouaçam. § E nos montados

P06 |L111 Montados e maninhos

|L112 dos gados de fora husaram com seus |L113 uezinhos & comarcãos por suas 
postu- |L114 turas. § E na dada & tomada dos many- |L115 nhos se guardaram 
nossas ordenaçoões, |L116 inteiramente. § Ho taballiam paga a nos |L117 de penssam 
duzemtos reaaes. E o |L118 gado do uemto sera da ordem o qual se le- |L119 uara 
segumdo nossas ordenaçoões & cetera ho |L120 mais deste capitollo atee o fym he 
tal |L121 como Lamego ut supra. § Da pena |L122 d’ arma se leuaram duzentos reaaes 
|L123 & as armas as quaaes seram do |L124 iuiz da terra ou do meyrynho da comarca 
|L125 nam sendo passados tres dias despois |L126 do aroydo com decraraçam que 
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quando |L127 apunharem espada ou qualquer outra |L128 arma & cetera, todo o mais 
deste capitollo |L129 atee o fym. § E assy a portaiem per cargas |L130 com todollos 
capitollo adiçoões & decra- |L131 raçoões sem acreçentar nem demynuyr |L132 atee 
o fym do capitollo da pena do foral |L133 em tudo he este lugar tal como Lamego 
|L134 ut supra. Dada na nossa muy nobre & |L135 sempre leal çidade de Lixboa, 
aos uinte |L136 & hum dias de iulho de mill & quinhentos |L137 & quatorze. E uay 
escripto ho original |L138 em omze folhas & mea sooescripto |L139 & comçertado 
pollo dito Fernam de Pina.

[F. 153r B]

P01 |L1 [Rubrica] Fforal do conçelho de |L2 de Mondym do moesteiro 
de Sam Ioham |L3 de Tarouca dado pollas inquiriçoões

P02 |L4 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrasse polla dita imquyriçam |L6 & iustificaçam nam auer no |L7 dito 
lugar foral propeo da |L8 dita terra por omde os foros |L9 & direitos della se 
ouuessem espeçificada- |L10 mente de pagar. E, portamto ouue amtre |L11 o dito 
moesteiro & os moradores da |L12 terra algũas uezes com rendas & de- |L13 manda 
as quaaes polla dita iustifi- |L14 caçam decraramos na forma seguinte.

P04 |L15 § Oytauo

P05 |L16 Mostrasse polla dita iustificaçam |L17 que no dito lugar se pagou sem- 
|L18 pre & pagara ao diante no dito moesteiro |L19 ho oytauo do uinho & linho 
que hy co- |L20 lherem sem pagarem do pam por cuio res- |L21 peito muitas uezes 
ouue comtenda an- |L22 tre ho moesteiro & comçelho se pagariam |L23 doutras 
nouidades quando sse de hũa |L24 pera outras mudassem sobre as quaes |L25 

cousas nos mandamos aas partes |L26 rezoar, particullarmente, de direito. E uistas 
|L27 as rezoões d’ amballas partes deter- |L28 minamos que de quaaesquer terras 
|L29 que ora sam postas em pam ou casta- |L30 nhas ou outros fruitos afora o dito 
|L31 uinho & linho de que ora nam pagam |L32 oytauo que destas taaes nam se 
pagara |L33 o dito oytauo. Nem, per comseguinte |L34 se pagaram das semelhantes 
nouyda- |L35 des que nouamente se posserem em |L36 terra noua com decraraçam 
que se |L37 estas ditas terras nouas & uelhas |L38 postas nas ditas cousas de pam 
& |L39 fruitas de que nam ham de pagar oy- |L40 tauo se poserem ou mudarem em 
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terra |L41 de uinho ou linho que pagaram ho |L42 oytauo delles. E assy o pagaram 
toda- |L43 llas terras que agora pagam o dito |L44 uinho & linho com limitaçam 
que

[F. 153v A]

|L45 se a terra que da linho ha mudarem em |L46 pam ho anno seguinte nam 
pagaram oy- |L47 tauo do tal pam o qual nam escusara se- |L48 nam ho anno 
seguinte soomente em que |L49 tiuerem ho linho como dito he porquanto |L50 se 
ouue emformação que as terras da |L51 comarqua se mudam assy polla calidade 
della.

P06 |L52 Rellego

P07 |L53 E ffoy mais imposto & usado no |L54 dito comçelho pera ho uinho que 
|L55 hy ouuer dos ditos oytauos rellego pera |L56 se uemder no mes d’ agosto 
somente no |L57 qual tempo se nam a outro uinho |L58 atauernado aas medidas 
senam ho do |L59 dito moesteiro com esta decraraçam |L60 que se nam uendera no 
dito tempo do |L61 rellego outro ninhum uinho senam dos |L62 ditos oytauos que se 
hy ouuerem. E, se |L63 se uender ante de ser acabado ho tempo do |L64 dito mes, 
nam durara mais & qualquer |L65 do pouoo uendera o uynho que quyser sem |L66 

pena. E os que uenderem no dito tempo |L67 sem licença do rellegueiro pagaram 
|L68 pella primeira uez & segumda noue reaes |L69 pera ho rellego. E a terçeira uez 
perdera |L70 ho uinho pera ho rellego. |L71 E decraramos que os almoxerifes, |L72 

moordomos ou remdeiros seram

P08 |L73 Do partir dos foros

|L74 delligentes de hyrem partir as ditas |L75 nouydades no dia que pera isso forem 
|L76 requeridos atee ho outro dia aaquellas |L77 oras porque nam hymdo emtam os 
|L78 lauradores partiram suas nouidades |L79 com duas testemunhas & leyxaram |L80 

ho direito do senhorio na eira & lagar & |L81 temdal. E leuaram ho seu pera omde 
quy- |L82 serem sem serem a mais obrigados |L83 a ninhũa cousa nem emcorreram 
por |L84 isso em ninhũa pena nem coyma. |L85 E pagasse mais per todollos mo- |L86 

dores de Mondym assy do de

P09 |L87 Colheita
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|L88 Çima como de Baixo ao dito moesteiro |L89 hũa colheita cad’ ano de çenteo 
& sessenta |L90 reaaes desta moeda de seis çeitiis ho real |L91 per dia de Sam 
Martinho a qual he repar-

[F. 153v B]

|L92 tida per todollos ditos moradores soldo |L93 a liura segumdo a fazenda que 
cada hum tem.

P10 |L94 Porteiro

P11 |L95 E paga mais cada morador pera |L96 pagar ho abade ho porteiro que |L97 

serue ho comçelho hũa quarta d’ alqueire |L98 desta medida d’ agora de castanhas 
pisadas |L99 ou meo alqueire de cascudas sequas. §

P12 |L100 Souto del-rey

|L101 Item ha no dito comçelho hum souto que |L102 chamam Souto Del-rey dado 
pollo dom abade |L103 a çertas pessoas as quaaes lhe pagam |L104 çertos bragaaes 
& dinheiro segumdo nos |L105 aforamentos & titollos particulares de |L106 cada 
hum se comtem.§ E tem mais o dito

P13 |L107 Casaaes propios

|L108 moesteiro no dito termo tres casaaes & |L109 herdades suas propias aforadas 
a pessoas |L110 particullares per desuayrados preços & con- |L111 thias segundo nas 
escprituras se comtem.

P14 |L112 Çemsos

P15 |L113 E aalem dos ditos casaaes propios |L114 do dito moesteiro ha outras 
herdades & |L115 casas de çemso no dito comçelho que sam |L116 propios dos 
que os trazem de que pagam |L117 çerto foro ao moesteiro de çemso. E no |L118 

Mondym de Çima ha somente tres casaaes |L119 deste foro. § E nam se paga 
montado

P16 |L120 Montado
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|L121 dos gados de fora porque estam em ue- |L122 zinhamça com seus uezinhos & 
comarcaã- |L123 os & usaram todos per suas posturas.

P17 |L124 Maninhos

P18 |L125 E no dito comçelho nam ha sesmarias |L126 nem maninhos porque 
todallas terras |L127 sam aforadas. E os maninhos que ouuer |L128 seram dos 
casaaes pertencentes a elles |L129 de que pagam seu foro. E, quamdo alguns 
se |L130 podessem dar per bem da nossa ley das |L131 sesmarias, mandamos que 
emtam se guar- |L132 de a dita ley, imteiramente, pera nam se |L133 fazer dapno aos 
uezinhos da tal sesmaria.

P19 |L134 Açougaiem

P20 |L135 E allem dos ditos direitos atras |L136 que se pagam ao moesteiro se pague 
|L137 tambem hy ao comde de Marialua que ora |L138 tem a iurdiçam os coraçoões 
dos bois |L139 pollos carniçeiros. E pagam por elles por |L140 auença em cada hum 
anno oytenta reaaes.

P21 |L141 Taballiaaes

|L142 E da çitaçam segundo sempre se leuou |L143 se leuara. § E pagasse mais ao 
dito

[F. 154r A]

|L144 comde a penssam de dous taballiaaes |L145 que hy ha, conuem a saber: por 
cada hum anno trezentos |L146 reaaes. |L147 E, porquamto amtre o dito comçelho

P22 |L148 Coutada

|L149 & moesteiro ouue comtenda em |L150 nossa corte sobre ho cortar da le- |L151 

nha & madeira nos soutos & coutadas |L152 do dito moesteiro sobre a qual cousa 
foy |L153 ora dada sentença final em nossa rolla- |L154 çam, mandamos que a dita 
sentença se |L155 trellade na fym deste foral. E assy quaaes- |L156 quer outras 
sentenças que teuerem das |L157 pesqueiras. |L158 O gado do uemto se recadara 
pera ho com- |L159 de segundo nossa hordenaçam com |L160 decraraçam & cetera 
o mais deste capitollo |L161 atee fym. E assy o capitollo da pena d’ arma |L162 em 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 601

Capítulo II: Edição interpretativa do Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira

tudo sam taaes como Lamego. E a- |L163 ssy tambem o capitollo das forças he |L164 

tudo como Lamego ut supra. |L165 E nam se paga no dito comçelho por- |L166 taiem 
nem se pagaua em ninhum tempo. |L167 E o capitollo da pena do foral em tudo 
he |L168 como Lamego. Dada em a nossa muy |L169 nobre & sempre leal çidade de 
Lixboa, aos |L170 uimte dias do mes d’ agosto, anno de |L171 Nosso Senhor Ihesu 
Chrispto, de mill & quynhentos |L172 & dezassete. E uay escripto ho original |L173 

em seis folhas sooescripto & comçertado |L174 çertado pollo dito Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Fforal da Uilla de Beluer |L2 da ordem da Sam 
Ioham & dos outros com- |L3 çelhos seus anexos, conuem a saber: Emuedo, 
|L4 Caruoeiro dado pollas imquiryçoões

P02 |L5 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L6 Tem a dita ordem & comenda |L7 no termo do dito lugar casaes |L8 propios 
& terras que se dam |L9 per prazos. E pagam dellas |L10 o dizimo & reçam 
segumdo, particularmente,

P04 |L11 Terras propias

|L12 com o senhorio & seus ofiçiaaes se com- |L13 çertam. E o dito direito assy 
estes taaes

[F. 154r B]

|L14 ham de pagar assy o dizimo como reçam

P05 |L15 Do partir dos foros

|L16 emtregam nas eiras. § E sseram |L17 auysados os almoxarifes, mordomos |L18 

ou rendeiros das ditas temdas que |L19 uam partir ou reçeber suas nouidades |L20 

nas ditas eiras o dia que isso forem |L21 requeridos ou atee ho outros dia aquellas 
|L22 oras porque nam hymdo demtro deste |L23 tempo os lauradores partiram suas 
|L24 nouidades com duas testemunhas sem |L25 serem a mais obrigados. E poderam 
leuar |L26 as suas pera omde quyserem sem por isso |L27 emcorrerem em ninhũa pena.

P06 |L28 Peego da Barca
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P07 |L29 Item o peego da Foz d’ Eiras atee |L30 o Porto da Barca he da ordem no 
|L31 qual se nam pesca com barco & rede sem |L32 liçença ou auença do senhorio 
no qual ty- |L33 nha tambem pesqueiras da ordem antii- |L34 gas. E assy outras de 
pessoas particula- |L35 res como patrimoniaaes. E em hũas & |L36 outras & assy 
no pescar do pego mandamos |L37 que se nam faça mudança de como sempre |L38 

fizeram. § Outrossy he da dita ordem

P08 |L39 Foz d’ Eiras

|L40 a foz da Rybeira d’ Eiras. E a pescaria della |L41 que pertence & anda com o 
dito castello. |L42 Na qual ysso mesmo mandamoss que ysem |L43 como estam em 
costume aprouado.

P09 |L44 Poluorosa

P10 |L45 Item na comenda da Poluorosa, termo |L46 de Beluer, tem a dita ordem 
hũa cou- |L47 tada que se guarda todo ho anno & he coymei- |L48 ra pollas posturas 
amtiigas saluo na- |L49 quelles que sam auyndos com os offiçi- |L50 aaes ou 
remdeiros que arrendam |L51 a dita coutada na qual coutada ha tres |L52 lauradores 
foreiros que lauram a terra |L53 & pagam della dizimo & reçam ao |L54 senhorio. E 
os gados destes lauradores |L55 pastam nesta coutada de graça. § E |L56 dos gados 
a que nam sam auindos na dita |L57 coutada estam em costume de pagarem |L58 de 
rebanho de gado uacuum seiscentos |L59 reaaes. E por cabeça de boy & uaca dez |L60 

reaaes quamdo assy emtrarem sem li- |L61 çença ou auença. E isto se nam entenda

[F. 154v A]

|L62 saluo quando o dito gado teuer todo ho |L63 malham descoberto. E nos outros 
gados |L64 & bestas alem dos aquy decrarados man- |L65 damos que se nam faça 
mudança nem |L66 emnouaçam ninhũa de como atee quy |L67 nas ditas cousas se 
costumou sem |L68 comtradiçam.

P11 |L69 Costa do Sor

P12 |L70 Item a mesma ordem em a comen- |L71 da termo de Beluer na Costa de 
Sor |L72 outra terra que se chama a Costa de Soor |L73 que parte com a coutada de 
Poluorosa |L74 atras & he coymeira na qual nom pasta |L75 ninhum gado sem ser 
auyndo com os rem- |L76 deiros da ordem no tempo da montanheira |L77 o qual he 
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desde Sa[m] Miguel de setembro atee |L78 dia de Natal primeiro seguinte que sam 
|L79 tres meses de cada hum anno. § As |L80 sesmarias & maninhos se daram pollos

P13 |L81 Sesmarias

|L82 almoxariffes da ordem guardamdo em |L83 todo nossas leis & ordenaçoões as 
quaes |L84 se daram liuremente sem outro foro & em |L85 lugares que nam façam 
dapno a outrem. |L86 E os montados dos gaados que |L87 uem de fora pastar ao 
termo da

P14 |L88 Montados

|L89 dita uilla despois que se comçertam com |L90 os senhorios da lande & pasto 
aos donos |L91 propios destas cousas. Os outros pas- |L92 tos nos maninhos sam 
do comçelho |L93 a quem pagaram o dito segundo se comçer- |L94 tarem em cada 
hum anno per suas auenças |L95 ou posturas com quem tiuerem irmyn- |L96 dade. 
§ E pagaram ao alcayde os

P15 |L97 Taballiaães

|L98 tabaliaães de penssam em cada hum anno |L99 çemto & quorenta & quatro 
reaaes |L100 segundo sempre pagaram. |L101 E, porquanto o pouoo reçebe gran- |L102 

de apressam em uirem fazer ha |L103 azeitona ao lagar ou lagares de Beluer

P16 |L104 Azeitona

|L105 os do Emuendo nem doutros lugares |L106 da ordem posto que no tempo 
passado |L107 ho custumassem quando nam auya tanta |L108 azeitona. Portanto, 
decraramos nem |L109 serem obrigados a fazer nem trazer sua |L110 azeitona ao 
lagar de Beluer saluo os

[F. 154v B]

|L111 moradores do dito lugar de Beluer. E nos |L112 outros lugares do Emuendo, 
Bicheira, Caruo- |L113 eyro fazendo sse lagares em auondança man- |L114 damos 
que toda a azeitona dos ditos luga- |L115 res se faça no lagar de cada hum 
lugar. E nam |L116 se lhe fazendo em abastança as partes pode- |L117 deram fazer 
lagares ou hyrem fazer sua azei- |L118 tona omde lhes aprouer sem outra pena 
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|L119 nem coyma. E pagaram a maquia & cousas |L120 ordenadas aa dita moenda 
segundo sempre |L121 esteueram em posse de pagar & dar sem mais |L122 outro 
acreçentamento nem emnouaçam de |L123 como atee quy se fez.

P17 |L124 Gado do uento

P18 |L125 E os direitos do dito mordomo sam |L126 estes, conuem a saber: o gado 
do uemto quando se |L127 perder segundo nossas ordenaçoões, conuem a saber: 
andan- |L128 do tres meses em pregam em todollos dias |L129 das audiançias com 
decraraçam da coor & |L130 synaaes que qualquer alimaria perdida |L131 tiuer com 
decraraçam que a pessoa a cuia |L132 maão & poder for ter ho uenha escrepuer 
atee |L133 dez dias primeiros seguintes so[b] pena de lhe |L134 seer demandado de 
furto. § E assy sera do

P19 |L135 Dizima das sentenças

|L136 dito moordomo a dizima da eixecuçam das |L137 sentenças quando soomente 
se derem a eixe- |L138 cuçam & nam doutra maneira. E de tanta |L139 parte se 
leuara a dita dizima de canta se fizer |L140 a dita execuçam posto que a sentença 
de |L141 moor conthia seia a qual se nam leuara |L142 se ia se leuou a dita dizima 
polla dada della |L143 em outra parte.

P20 |L144 E a pena d’ arma, isso mesmo, he do comen- |L145 dador ou alcayde & 
cetera. A qual he tal |L146 como na Melhorada. E assy ho capitollo |L147 das forças, 
e assy a portagem per |L148 cargas & ho capitollo da pena do foral. |L149 Dada em 
a nossa muy nobre & sempre |L150 leal cidade de Lixboa, aos dezoito dias |L151 

do mes de mayo, anno do naçimento de |L152 Nosso Senhor Ihesu Chrispto, de 
mill & quinhentos |L153 & dezoito. E uay escripto ho original |L154 em § < > folhas 
sobescripto & assynado |L155 pollo dito Fernam de Pina.

[F. 155r A]

P01 |L1 [Rubrica] Fforal da uilla da Mo- |L2 xagata da ordem de 
Chrispto dado pollas |L3 inquiricõees

P02 |L4 DOM MAQNUEL & cetera.
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P03 |L5 Posto que na dita uilla & |L6 terra ouuesse memoria d’ a- |L7 uer foral, 
antiiguamente, |L8 dado pella horde em agora. |L9 Porem, nam sse usaua 
originalmente |L10 do dicto forall somente custumauam |L11 as cousas delle per 
esta maneira, conuem a saber: |L12 posto que o foral antiiguo manda- |L13 sse pagar 
de iugada seis alqueires |L14 de pam quartado, conuem a saber: trigo, cemteo & 
|L15 milho agora, porem estam em costume |L16 comsemtido pellas partes pagarem 
|L17 quatro alqueires de trigo estreme |L18 cada anno de iugada pollas pessoas |L19 

que o laurarem ora laurem com mui- |L20 tos boys ora com poucos nam pa- |L21 

garam menos nem mais.

P04 |L22 § Iugada

P05 |L23 A qual iugada nam paguara |L24 o que teuer cauallo de marqua |L25 ou 
egoa com suas armas |L26 hordenadas segumdo sse decraraua |L27 no seu foral 
amtigo nem pagaram |L28 a dita iugada os que, nouamente, ca- |L29 sarem na dita 
uilla do dia que casa- |L30 rem a tres annos segumdo estam em |L31 costume. E 
nam sse emtemdera em |L32 uiuuas nem, ysso mesmo, a paga- |L33 ram os iuizes 
ordenayros da dita |L34 uilla o anno somente de seu iulga- |L35 do segumdo estam 
em costume. E |L36 a iugada sobredita sse arrecadarraa |L37 pollos comendadores 
& seus almo- |L38 xarifes, mordomos ou rremdeirros |L39 nas eyras quamdo os 
paães se |L40 colhem. E, sse a esse tempo o nam forem |L41 reçeber, notificamdo 
lho primeiro |L42 huum dia, nam seram obrigados a mais |L43 esperar & leyxaram 
a dita iugada nas |L44 eyras peramte duas testemunhas

[F. 155r B]

|L45 sem serem obriguados a mais nem |L46 emcorrerem por ysso em algũa pena. 
|L47 E pagua mais o dito comçelho |L48 por direito rreal aa coroa de |L49 nossos 
regnos em cada huu |L50 anno por dia de Sam Ioham Baptista |L51 trezemtos & 
dezassete rreaaes desta |L52 moeda ora corrente de seis çeptis o rre- |L53 al os 
quaes ham d’ emtregar aos uere- |L54 adores de Lomgroyua pera esses o man- |L55 

darem a nossa cydade da Guarda emtre- |L56 gar ao nosso almoxarife della.

P06 |L57 Tabaliaães

P07 |L58 E pagaraa mais de pemsam |L59 a dita hordem cada huum ta- |L60 balliam 
por anno setemta reaaes.
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P08 |L61 Gado do uemto

P09 |L62 E o gado do uemto he, ysso mes- |L63 mo, da hordem o qual sse rre- |L64 

cadaraa segumdo nossas hordena- |L65 çoões com decraraçam que a pessoa |L66 a 
cuia mão for teer o uenha escre- |L67 uer atee dez dias primeyros segim- |L68 tes 
sob pena de lhe seer demanda- |L69 do de furto.

P10 |L70 § Dizima das semtenças

P11 |L71 E nam sse leua nem leuara hy |L72 em nem huum tempo nenhuumas |L73 

dizimas de semtemças assy da da- |L74 da como da execução.

P12 |L75 § Maninhos

P13 |L76 E os maninhos sam do comce- |L77 lho proprios pera ussar del- |L78 

les como quiser nam os dam- |L79 do contra a nossa hordenaçam das |L80 

sesmarias nem em lugares que fa- |L81 çam pubrico dapno a sseus uezinhos |L82 ou 
comarcãos.

P14 |L83 § Montados

P15 |L84 E per este respeito, sam do dito |L85 comçelho os montados dos |L86 guados 
de fora com que nam |L87 tiuerem uizinhamça ou irmandade. |L88 E nam poderam, 
porem leuar do gaa- |L89 do que emtrar sem uizinhança ou |L90 liçemça mais que a 
real por cabe- |L91 ça de gaado meudo. E do uacuum a |L92 seys reaaes. E do porco 
a dous |L93 reaaes. E nam auera coutada

P16 |L94 Coutada

[F. 155v A]

|L95 de ryo nem de monte no dicto lu- |L96 gar.

P17 |L97 Pena d’ arma & de sangue

P18 |L98 E a pena do sangue nam se le- |L99 uara nunca na dita comenda. |L100 

E da penna das armas sse leuaram |L101 soomento dozentos rreaaes & as armas 
|L102 repartidas pollo comçelho a metade |L103 & a outra pera a dita hordem. 
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E nam |L104 aueraa hy alcayde pequeno nem gran- |L105 de senam quem o 
comçelho quiser. |L106 E, porquamto ao fazimento |L107 desto foral por parte do 
dicto |L108 comçelho de Moxagata nos foram |L109 apresamtadas muitas escrituras 
que |L110 tocauam a comtrautos & uizinhamças |L111 amtre a dita comenda & 
a comenda de |L112 Lomgroyua. § Nos auemos, por beem, |L113 & decraramos 
que sem embarguo de |L114 nam hyrem neste foral com as outras |L115 cousas 
delle ellas lhe fiquem em |L116 toda sua força & uigor segumdo per |L117 ellas 
foy semtenceado & determina- |L118 do as quaes mandamos que se cum- |L119 

pram, imteyramente, segumdo for |L120 achado per iustiça que se deuem de |L121 

comprir.

P19 |L122 Seruentias

P20 |L123 E mandamos & defemdemos |L124 ao comendador que ora he ou for 
|L125 ao diamte da dita terra ou |L126 dos direitos della que nam obrigue |L127 os 
moradores della presemtes nem |L128 uimdoyros nam lhe seiam obriga- |L129 dos 
de lhe darem nem seruirem com |L130 seu pam, uinho, carne, aues, palha, |L131 

lenha nem outras cousas con- |L132 tra suas uomtades nem lhes Seia |L133 feyto 
sobre ysso nenhuum constramgi- |L134 mento. E, quamdo cada hũa das di- |L135 

tas cousas ouuer mester o dito se- |L136 nhorio pera sua despesa estamdo na |L137 

terra, lhe seram dadas pello oficia- |L138 ães do comçelho pello preço que, iee- 
|L139 ralmente, na terra a esse tempo ualle- |L140 rem comtanto que dee & pague 
lo-

[F. 155v B]

|L141 go o dinheiro dellas & nam doutra |L142 maneira nem, per comseguimte, sse 
|L143 siruiraa dos corpos dos homens nem |L144 de suas bestas, carros nem boys 
de |L145 graça. E, quamdo os ouuer mester |L146 pera seu seruiço nas cousas da 
mesma |L147 terra, lhe seram dados por seu dinhey- |L148 ro pelos ditos ofiçiaães 
na ma- |L149 neyra açima escrita dos mantimentos. |L150 E a portagem & a pena 
do foral |L151 he segumdo Lomgroyua. Da- |L152 da na nossa cidade d’ Euora, aos 
uin- |L153 te dias do mes de dezembro, anno |L154 do naçimento de Nosso Senhor 
I[h]esu Chrispto, |L155 de mill & quinhentos & dezanoue. Uay |L156 scrito o proprio 
original em treze fo- |L157 lhas. E uay comçertado & soescrito per |L158 mym, 
Fernam de Pina.
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P01 |L1 [Rubrica] Fforal pera a uilla da |L2 Meda da hordem de 
Christus dado pollas |L3 imquirições

P02 |L4 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Porquamto a dita ordem |L6 estaa em costume de leuar |L7 ora de cada 
iugada de pam |L8 na dita uilla quatro al- |L9 queires de pam, conuem a saber: 
dous alqueires |L10 de trigo & huum de centeyo & outro |L11 de milho per hum 
contrauto que o di- |L12 to comçelho fez com Garcia de Mee- |L13 llo, comendador, 
que foy da dita co- |L14 menda & das outras de Moxaga- |L15 ta & Lomgroyua. 
Portamto, mam- |L16 damos que os ditos quatro alquei- |L17 res se paguem assy sem 
embargo |L18 do que ora allega por parte do con- |L19 celho que nam deuiam de 
pagar |L20 mais que tres alqueires segundo |L21 fora en nossa rollaçam determina- 
|L22 do que pagassem ssomente os iu- |L23 deiros de Lomgroyua por ser ho |L24 seu 
comtrauto tal como o do dito lu-

[F. 156r A]

|L25 gar. E, porem, sem embargo de assy aqui |L26 hyrem os ditos quatro alqueyres 
por |L27 iugada declaramos que em qualquer |L28 tempo que ho comtrayro for 
acordado |L29 em nossa rellaçam que se pague ysso |L30 soomente se pagaraa 
sem embargo deste |L31 assento.§ E declaramos que ao tem- |L32 po da emtrega 
deste forall ao comce- |L33 lho sera posto termo na fim delle escri- |L34 to com 
testemunhas do tempo a que |L35 se ouuer de pagar a dita iugada. E a |L36 esse 
tempo se pagara di por diamte com |L37 as outras leis & determinações |L38 das 
emtegas das outras iugadas |L39 segumdo he decrarado en nossas ordena- |L40 

cões. § A qual iugada nam pa- |L41 garão as pessoas que nouamente hy |L42 a 
primeira uez casarem. E isto os primei- |L43 ros tres anos segumdo estam em 
cos- |L44 tume. § E serão escusos da dita iuga- |L45 da quem teuer cauallo ou egoa 
de mar- |L46 ca de sella & freyo & armas ordena- |L47 das. § E a sobredita iugada 
se paga- |L48 ra ora laurem com muytos boys ora

P04 |L49 § Seareyros

|L50 poucos. § A qual se nam pagara pel- |L51 los seareyros & pessoas que laurarem 
|L52 de graça ou por amor de Deus porque |L53 os que laurarem & colherem pam 
com |L54 boys por dinheiro posto que alheos |L55 seiam pagaram a dita iugada. § 
E a- |L56 ssy a pagarão se os trouxerem alugados.
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P05 |L57 § Iamtar

P06 |L58 Item os moradores da dita |L59 uilla estam em costume de |L60 darem & 
darão em cada huum |L61 anno ao comendador dy ou a seu mo- |L62 ordomo ou 
rendeiro ho primeiro do- |L63 minguo de mayo huum gemtar na di- |L64 ta uilla & 
nam em outro lugar pe- |L65 ra ho qual darão huum carneiro & hum |L66 cabrito 
& cymquoenta paães aluos |L67 & huum alqueire & meo de ceuada & |L68 tres 
alqueyres de uinho pollas quaes |L69 cousas ficam obreigados os comen- |L70 

dadores ou seus mordomos ou ren-

[F. 156r B]

|L71 reiros de darem de gentar no dito dy- |L72 a aos iuizes, uereadores, procurador 
|L73 & scriuam da camara da dita uilla. |L74 E, sse o nam uem receber & dar ho 
dito |L75 gentar os officiaes o fazem per sy |L76 & o que sobeia he & sera do 
comendador.

P07 |L77 § Tabaliam

P08 |L78 E pagasse mais de pemsam ao |L79 comendador de hum tobaliam |L80 que 
hy ha por anno sesenta reaes. |L81 E pagar se ha na dita uilla pe- |L82 ra ho dito 
concelho a dyzima

P09 |L83 § Dizima da execuçam das sentenças

|L84 da execuçam das sentenças |L85 soomente & nam pella dada. E de tanta |L86 

parte se leuara somente a dita dizi- |L87 ma de quamto se fezer a execuçam de- 
|L88 lla posto que a sentença de moor con- |L89 thia seia a qual se hy mais nam |L90 

leuara se ia se leuou polla dada de- |L91 lla em outra parte. |L92 E os montados dos 
gados de |L93 fora com que nam teuerem ui- |L94 zinhança ou irmindade serão |L95 

do comcelho. Nam leuamdo mais de |L96 coyma que a real por cabeça de gado 
|L97 miudo & a seis reaes por gado uacu- |L98 um & a dous reaes por porco.

P10 |L99 § Maninhos

P11 |L100 E os maninhos sam, ysso mesmo, |L101 do comcelho na dada dos quaaes 
|L102 guardarão inteiramente a |L103 nossa ordenaçam das sesmarias nam |L104 sse 
damdo em dayno dos uezinhos & |L105 comarcaãos.
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P12 |L106 § Coutada

P13 |L107 E declaramos que nam ha nem |L108 auera numca no dito lugar |L109 

coutada de ryo nem de monte. |L110 E pagarão os moradores do |L111 dito concelho 
em cada hum anno |L112 por direito real a nos & aa co- |L113 roa de nossos regnos 
trezemtos

P14 |L114 § Trezentos & dezasete rreaes

|L115 & dezasete reaes desta moeda ora |L116 corrente de seis ceptiis ho real. § 
Os |L117 quaes se pagarão por todollos beens |L118 & fazemda do dito comcelho 
segum- |L119 do cada hum tem. E o procurador

[F. 156v A]

|L120 do comcelho os ha d[e] arecadar & em- |L121 tregar em cada hum anno aos 
ofici- |L122 aes de Lomgroyua pera ho leuar aa |L123 Guarda ao almoxarife della.

P15 |L124 § Composiçam

P16 |L125 Item declaramos que a com- |L126 posiçam amtre ho comenda- |L127 dor & 
ho comcelho seia ualio- |L128 sa, conuem a saber: de ho comendador auer ho for- 
|L129 no pera sy que era do comcelho & ho |L130 comcelho leuara a portagem de 
com- |L131 praa & uemda posto que a passagem hy |L132 fosse tirada per sentenca 
de nossa re- |L133 llaçam. |L134 E ho gado do uemto & seruenti- |L135 as, e a portagem 
& a pena do |L136 foral he tal como a Moxagata. Da- |L137 da em a nossa cidade 
de Euora ao pri- |L138 meyro dia de iunho, anno do naçimen- |L139 to de Nosso 
Senhor I[h]esu Chrispto, de mill & |L140 quinhentos & dezanoue uaay scri- |L141 

to o propry[o] oriiginal em quymze fo- |L142 lhas & comçertado & sobescrito per 
|L143 mym, Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Fforal pera Figueyro |L2 da Grania do moesteiro 
de Sam Ioham |L3 de Tarouqua da ordem de Sam Bernar- |L4 do dado pollas 
imquyrições�

P02 |L5 DOM MANUEL & cetera.
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P03 |L6 Mostrasse polla dita par- |L7 ticular imquiriçam que |L8 o dito moesteiro 
& or-

P04 |L9 Nouea

|L10 dem tem no dito lugar |L11 a nouea, conuem a saber: de noue huum |L12 de 
todo pam, uinho & linho que se co- |L13 lher no limite do dito lugar. E isto |L14 

de raçam. E o dito pam leuam aa |L15 tulha. E o uinho ao celleyro & adega 
|L16 da dita uilla. E o lhinho manda por |L17 elle o senhorio ao temdal. |L18 E 
pagam mais todollos mo- |L19 radores do dito lugar hum |L20 foro que se chama 
de casari-

[F. 156v B]

|L21 as, conuem a saber: cinquoenta alqueyres de tri- |L22 go medidos polla 
medida uelha, a io- |L23 eira. E de cemteo outros cimquoenta |L24 alqueyres polla 
dita medida o qual |L25 foro se paga por Natal de cada huum an- |L26 no. E mais 
com cada quarteyro de |L27 trigo quatro ceytiis. |L28 E os moradores & foreyros 
|L29 sobreditos tem aa propriada- |L30 de das ditas terras com os |L31 ditos foros 
pera as poderem liure- |L32 mente uender, dar & trocar sem ninhũa |L33 cautella 
nem dilligencia nam semdo |L34 a pessoa defesa em direito & isto com |L35 o 
dito foro.

P05 |L36 § Montados

P06 |L37 E montado dos gados de fora |L38 que hy uierem pacer em ui- |L39 

zinhança ou a uenda que te- |L40 nham com ho comcelho pagaram |L41 de gado 
uacuum que nam for d[e] arado |L42 ou de corte a seis reaes por cabeça. |L43 E 
do miudo huum real. E esta remda |L44 he repartida per meyo amtre ho com- 
|L45 lho & o senhorio.

P07 |L46 § Maninhos

P08 |L47 E os maninhos & terras no- |L48 uas se daram pollo senhorio |L49 segumdo 
ho costume em que |L50 estam com limitacam que guardara |L52 ordenaçoões & 
nam se damdo nas |L53 saydas & logramentos dos outros |L54 moradores.

P09 |L55 Dizima das sentenças
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P10 |L56 E nam auera no dito lugar di- |L57 zima das semtenças nem de |L58 pana de 
samgue nem arma |L59 nem pemssam de taballiaaes uisto |L60 como nunca se hy 
leuaram. Nem, per |L61 comseguimte, coutadas nem moen-

P11 |L62 Coutadas

P12 |L63 Moendas

|L64 das tributarias aa dita ordem.

P13 |L65 Rellego

P14 |L66 E decraramos que auera re- |L67 llego no dito lugar pera os |L68 uinhos 
soomente da nouea |L69 os tres meses de iunho, iulho, agosto |L70 de cada hum 
anno nos quaaes se nam

[F. 157r A]

|L71 uemdera nenhum uinho atauernado |L72 na dita uilla senam ho das ditas no- 
|L73 ueas. § E per grosso poderam uender |L74 os do lugar ou leuar pera omde 
qui- |L75 serem sem pena. § E quem hy sem licen- |L76 ça uemder atauernado 
pagara noue |L77 reaaes polla primeira & polla segun- |L78 da uez que o fizerem. 
E a terceira uez |L79 perdera o uinho pera ho rellego. § E, |L80 se o uinho das 
noueas se uender an- |L81 te que os tres messes seiam passa- |L82 dos nam durara 
mais tempo do |L83 dito rellego. § E quallquer do pouoo |L84 podera hy uemder 
os uinhos que qui- |L85 serem sem ninhũa obrigaçam nem pe- |L86 na. § E, sse 
o uinho das noueas for |L87 tanto que sse nam possa uender nos |L88 ditos tres 
messes, nam se uendera |L89 hy mais atauernado. |L90 E o gado do uemto & a 
portagem |L91 & a pena do foral he tal como |L92 Cellorico da Beyra. Dada em a 
nossa |L93 muy nobre & sempre leal cidade de |L94 Lixboa, aos uimte & quatro 
dias do |L95 mes de iulho, anno do nascimento de |L96 Nosso Senhor I[h]esu 
Chrispto de mill & quy- |L97 nhemtos & dezoyto. Uay escrito ho |L98 proprio 
original em oyto folhas & |L99 meya & comçertado & sobescrito per |L100 mim, 
Fernam de Pina.
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P01 |L1 [Rubrica] Fforal pera a uilla da |L2 Reygada & dos lugares 
de Fomtana- |L3 res Pereyro & çymquo uillas da or- |L4 dem & 
mestrado de Chrispto dado pollas |L5 imquirições

P02 |L6 Dizimo

P03 |L7 DOM MANUEL & cetera.

P04 |L8 & oytauo

P05 |L9 Mostrasse pollos foral & tom- |L10 bo amtigo da dita comen- |L11 da & 
lugares que |L12 a terra toda dos ditos |L13 lugares he foreyra aa |L14 dita ordem &, 
per comseguinte, se

[F. 157r B]

|L15 paga nelles o foro seguimte, conuem a saber: per to- |L16 das pessoas que 
nella laurarem pam |L17 & uinho pagaram aa dita ordem o |L18 dizimo & oytauo 
que alguũas |L19 das ditas terras seiam suas pro- |L20 prias & do uinho pagaram 
soomen- |L21 te o dizimo a Deus como pagaram |L22 das outras nouidades que 
lhe |L23 Deos na dita terra der & assy dos |L24 gados primicias & outras seme- 
|L25 lhantes que pertencem aa igreia se |L26 pagaram segumdo a constituiçam |L27 

do prellado domde sam & for decra- |L28 rado em suas uisitações & consti- |L29 

tuicoões.

P06 |L30 § Moendas

P07 |L31 E sam mais da dita ordem |L32 as moendas d’ agoa homde |L33 nimguem 
podera fazer moen- |L34 das sem prazer & comsemtimento |L35 da ordem & 
segumdo com ella se com- |L36 certarem os poderam fazer & nam |L37 doutra 
maneira.

P08 |L38 § Foro da terra

P09 |L39 E pagara mais todo morador |L40 dos ditos lugares que hy |L41 laurar com 
boys per dya |L42 de Natal por foro tres alqueyres |L43 de ceuada & tres quartas de 
trigo |L44 & hũa gallinha & doze ouos & pa- |L45 gara mais cada huum dos ssobre- 
|L46 ditos treze reaaes & meo de seis |L47 ceptis o real pollo meyo marauydy |L48 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira614

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

que pollos ditos foraaes & tom- |L49 bos se mandou pagar. § O qual |L50 pam sera 
desta medida corrente. |L51 E as uiuuas ou uelhas ou quallquer |L52 outra pessoa 
proue que nos ditos |L53 logares morar pagara de foro pello |L54 dito dia de Natal 
tres quartas de |L55 trigo. § Polla dita medida & hũa |L56 galinha & doze ouos 
& seys rreaes & |L57 meyo pollo quarto do marauydi que |L58 aos taaes pollos 
tombos se man- |L59 dou pagar. § E pagara mais

P10 |L60 § Almocreues

|L61 qualquer pessoa que per almocre-

[F. 157v A]

|L62 uaria uiuer ao menos a moor par- |L63 te do anno com bestas muares |L64 ou 
caualares. Uinte & sete reaes |L65 dos sobreditos pollo marauidi que |L66 auiam de 
pagar & se uiuer na dita |L67 maneyra per bestas asneres paga- |L68 ra treze reaaes 
& meyo soomente.

P11 |L69 Armas

P12 |L70 E das armas em uoltas se le- |L71 uaram cemto & quoremta |L72 reaes & 
mais nam & as armas |L73 com as declarações das nossas orde-

P13 |L74 Forças

|L75 nacões. § E das forças que se |L76 hy demandarem quamdo forem iul- |L77 

gadas pollos iuizes se leuaram quo- |L78 remta & quatro reaes pollo forca- |L79 

dor das quaes arm[a]s & forças |L80 o comendador leuara a metade & o com- |L81 

celho a outra. E assy das coymas que

P14 |L82 Sentenças

|L83 se fezerem na dita comenda. § E ou- |L84 trosy se repartira per meyo a dizima 
|L85 da execuçam das semtemças que se |L86 derem a execuçam soomente & de 
tanta |L87 parte se leuara a dita dizima de quan- |L88 ta se fizer a execuçam posto 
que a sem- |L89 tenca de moor conthia seia a qual di- |L90 zima se nam leuara se 
se leuou ia pella |L91 dada della em outra parte. § E pa-
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P15 |L92 Pensões

|L93 garam mais cada huum dos dous |L94 tabaliaães por anno duzentos re- |L95 aaes 
de penssam. § O gado do uem-

P16 |L96 Uento

|L97 to sera do comendador polla ley do |L98 regno. E dos montados usaram com 
|L99 seus comarcaãos per suas posturas & por

P17 |L100 Terras proprias

|L101 § porque os moradores da dita comenda se agrauaram |L102 a nos que nouamente 
lhes foram |L103 tiradas certas terras proprias |L104 da ordem que amdauam mysticas 
|L105 de muyto tempo com outras dos |L106 moradores do comçelho pollas |L107 

darem a outras pessoas particulares |L108 em gramde seu dapno, querendo pa- |L109 

gar aa ordem o que paga |L110 dellas. Portanto, mandamos que |L111 as ditas terras 
seiam tornadas

[F. 157v B]

|L112 aas pessoas que as sempre trouxe- |L113 ram ou seus herdeiros, pagando |L114 

aa ordem o que sempre pagaram sem |L115 embargo de lhe serem tiradas.

P18 |L116 Do recadar dos foros

P19 |L117 E mandamos aos comemdadores pre- |L118 semte & uimdoyros & a seus 
moor- |L119 domos officiaes ou remdeiros que |L120 seiam delligentes em hyrem 
partir |L121 os ditos foros da ora que forem |L122 requeridos atee ho outro dia aque- 
|L123 llas oras porque nam hyndo os |L124 pagadores partiram suas nouida- |L125 des 
com duas testemunhas & ley- |L126 xaram todo o foro nas eyras tem- |L127 dal & 
lagar sem mais outra obri- |L128 gaçam nem pena & mais os comen- |L129 dadores 
os leuaram a seus celley- |L130 ros aa sua custa.

P20 |L131 Do tempo da paga

P21 |L132 E os outros foros que pagam |L133 por Natall lhe seram recebi- |L134 dos 
nesse tempo & nam lhos |L135 recebemdo nom seram mais obri- |L136 gados que 
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pagarem nos a dinheiro |L137 pollo preco que emtam na terra |L138 ualiam. E, se 
os a esse tempo nam |L139 quisserem pagar, conuem a saber: por Natal pa- |L140 

galasham de hy por diamte a como |L141 uallerem ao tempo que por ellas |L142 

forem penhorados.

P22 |L143 Seruentias

P23 |L144 E os moradores das ditas |L145 comendas nom daram a- |L146 os 
comendadores palha, |L147 lenha de graca nem bestas nem |L148 mantimentos 
senam dados pol- |L149 los iuizes & officiaaes da terra |L150 a quem primeiro os 
pediram dam- |L151 do lhe delles logo o dinheiro & nam |L152 doutra maneyra. § E 
o capitollo |L153 da pena do foral he tal como Almeyda. |L154 Dada na nossa cidade 
d’ Euora aos |L155 quimze dias do mes de nouembro, |L156 era do nacimento de 
Nosso Senhor |L157 I[h]esu Chrispto, de mil & V | c | XIX annos. |L158 Uay escrito 
o proprio original em

[F. 158r A]

|L159 seis folhas & comcertado & sobescri- |L160 to per mym, Fernam de Pina.

P01 |L1 [Rubrica] Fforal pera o concelho |L2 & uilla do Codeseiro 
dado pollas imqui- |L3 ricoões�

P02 |L4 DOM MANUEL & cetera.

P03 |L5 Mostrasse que a dita ter- |L6 ra he toda foreyra & tri- |L7 butayra ao comde, 
que |L8 ora he de Temtuguel, |L9 nosso muy amado sobrinho. E, per com- |L10 

sseguinte a sseus socesores & herdei- |L11 ros que na qual terra pagam os foros 
|L12 da terra segumdo se comcertam |L13 com os lauradores per seus tito- |L14 los 
& emprazamentos a prazer das |L15 partes. E assy se fara daquy adiante. |L16 

E decraramos que o dito senhorio |L17 nam tem na dita terra & comcelho |L18 

portagem nem pemssoões nem ou- |L19 tras direitos. § Saluo o gaado do uem- 
|L20 to sera seu guardando sse acerqua de- |L21 lle nossas ordenacoões em tudo. 
|L22 § E os montados dos gaados |L23 de fora com que ho comcelho nom |L24 

tiuer uizinhamça leuara o conce- |L25 lho montado assy & na maneyra a |L26 que 
nos outros comcelhos & terras |L27 lho leuarem sem outra emnouacam |L28 nem 
mudança. § E a pena d’ ar- |L29 ma sera dos iuizes ordenayros |L30 cada huns em 
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seu anno se a quiserem |L31 leuar a qual leuaram per nossas |L32 ordenacoões & 
menos ou nada |L33 se per todos for assy comcordado. |L34 Dada na nossa cidade 
d’ Euora, a do- |L35 ze dias de nouembro, anno do na- |L36 cimento de Nosso 
Senhor I[h]esu Chrispto, |L37 de mil & quinhentos & dezano- |L38 ue. Uay escrito 
ho proprio origi- |L39 nal em dezoyto regras & comcertado & |L40 sobescrito per 
mim, Fernam de Pina 87.

87 - Na coluna B a meio está escrito “Branca”. Esta coluna está trancada.





CAPÍTULO III

GLOSSÁRIO





Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira 621

Capítulo III: Glossário

Com a construção do glossário, pretendemos disponibilizar um vocabulário 
específico do discurso foraleiro manuelino, com os significados particulares ao 
Livro de Registos dos forais novos da Beira, Liuro dos Foraes da Comarqua 
da Beira. As definições semânticas terão em conta os sentidos fornecidos na 
própria fonte e os dispensados em dicionários etimológicos. Todos os vocábulos 
e expressões estão contextualizados linguisticamente com extratos discursivos 
do referido Liuro dos Foraes. Os contextos linguísticos apresentam extensões 
variadas, de acordo com a explicação fornecida no discurso em análise, ou seja, 
há vocábulos e expressões que se compreendem num extrato mais curto, porém 
existem outras expressões muito datadas e peculiares a este tipo de discurso que 
necessitam, por vezes, duma explicação mais alongada.

Os vocábulos e expressões características do discurso foraleiro manuelino 
escolhidos para este glossário enquadram-se nas temáticas mais frequentes no 
discurso analisado, tais como: os diferentes tipos de impostos, os diversos tipos 
de pagadores, os tipos de propriedade e áreas de cultivo, as moedas, as medidas, 
as cargas, o funcionalismo, os donatários, a justiça, o direito, as classes sociais, 
entre outras.

Pretendemos, assim, facultar um instrumento de trabalho a outros 
investigadores das mais diversas áreas do saber: língua, história, direito, 
economia, entre outras, bem como a um público heterogéneo que queira ler os 
forais novos e entender vocábulos e expressões duma época pretérita.

AÇOUGAGEM, n.f. - era um imposto também designado por brancagem 
quando exprimia o direito pago pelas reses que se matavam nos talhos. Veja- 
-se o exemplo: “P04 |L7 Acougaiem P05 |L8 Recadarsea, primeiramente, |L9 por 
direito real na dicta uilla |L10 somente & nam no termo o direito da |L11 brancaiem 
que se chama, antiga- |L12 mente, acougaiem polla quall se |L13 pagara as cousas 
seguintes & |L14 mais nam, conuem a saber, de cada boy ou uaca, |L15 hum real. 
E do porco, quatro çeptis. |L16 E do carneiro ou ouelha, tres |L17 ceptiis. E do 
bode ou cabra, dous |L18 ceptis § E do cordeiro ou cabrito, |L19 hum çeptill, o 
qual direito se pagara |L20 daquellas reses que se matarem |L21 ao talho & doutras 
nam. Contanto |L22 que os acouges em que as dictas car- |L23 nes cortarem seiam 
feitos & repaira- |L24 dos per nos ou por aquellas pesoas |L25 que os dictos direitos 
teuerem”. Registo do foral novo de Pinhel, f. 8r B.

AÇOUGUE, n.m. – lugar de matança e corte de carnes; correspondia também 
ao atual mercado ou feira, ou seja, locais onde se vendiam bens de consumo 
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(Viterbo 1993 Vol. I: 206). Tem também o significado semelhante ao do imposto 
da “açougagem” ou direito dos açougues ou ainda “brancagem”. Atente-se no 
exemplo: “P05 |L8 Auemos d’ auer na dicta uilla |L9 ho direito dos açougues que 
|L10 chaman brancagem, conuem a saber: de cada boy |L11 ou uaca que se matar da 
dicta uilla pera |L12 uender a peso hum rreal. § E de porco |L13 & de todo outro gaado 
meudo tres ceptiis. |L14 § E de ceruo & corco dous ceptiis. |L15 § E de cabrito ou 
codeiro hum ceptill. |L16 E isto se pagara somente na uilla, sen- |L17 do os açougues 
coregidos a custa...”. Registo do foral novo da vila de Penamacor, f. 21v B.

AFORAMENTO, n.m. – era um tipo documental que estipulava um contrato 
enfitêutico ou de arrendamento. A principal finalidade do aforamento era 
proporcionar, a uma família ou grupo de famílias, as condições necessárias à 
exploração agropecuária ou outra. As propriedades eram cedidas por um senhor 
concedente (rei, nobre, clérigo) mediante o pagamento de determinados impostos, 
em géneros e/ou em numerário. Os aforamentos poderiam ser individuais, 
quando concedidos a uma só pessoa ou família, ou coletivos - quando outorgados 
a grupos de famílias e até, muitas vezes, a pequenas povoações. Os documentos 
que estabeleciam esses contratos também se denominavam por aforamentos 
ou cartas de aforamento. Veja-se o exemplo: “|L37 E assy ho seram ao diante, 
segundo |L38 seus aforamentos & costumes |L39 prouados. P04 |L40 E aalem do 
dicto oytauo que |L41 se paga de toda a terra forey- |L42 ra aa dicta comenda ha 
hy |L43 particulares casaaes nella que paguem |L44 outros foros, conuem a saber: 
uarzeas & em seu |L45 limite sam trinta & dous casaaes”. Registo do foral novo 
da terra e comenda do casal da Ordem de Avis, f. 34r A.

AFORAR, v. – conceder por contrato de aforamento mediante o pagamento 
dum imposto; é o mesmo que arrendar. Tome-se como exemplo: “|L185 E os 
senhorios os nam poderam |L186 aforar nem arremdar. E posto |L187 que alguns 
delles os da dita te- |L188 rra laurem nam pagaram por |L189 ysso mais iugada 
nem de outro de- |L190 reito do que pagarem por outras |L191 terras que laurarem 
porquanto |L192 os ditos maninhos sam pera |L193 pasto dos comçelhos”. Registo 
do foral novo do concelho de Senhorim, f. 115r B.

AFUSAL, n.m. – designava a quarta parte da pedra de linho ou dois arráteis de 
linho (Santana 1998 III: 1201). Vejam-se os exemplos: “...de pam cada hũa |L19 
dous alqueires de trigo & tres |L20 de çemteo & quatro de milho ou |L21 paymço 
e quatro de castanhas [F. 84r A] |L22 pysadas escolhidas per esta medida |L23 
corrente, e hum gorazil ou por elle |L24 sasemta rreaaes, e seis uaras de bra- |L25 
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gall de qualquer estopa grosa |L26 ou a dez rreaaes por uara, e tres |L27 afussaaes 
de linho de doze estrigas |L28 cada hum & hum frangaão cada fu- |L29 gueira”. 
Registo do foral novo da vila de São Martinho de Mouros, f. 83v B, f. 84r A.

ALCAIDE, n.m. – 1. nos forais antigos, o alcaide era o governador do castelo; 
era um funcionário do poder central, geralmente recrutado entre a alta nobreza, 
que estava incumbido do governo militar. Era responsável entre outras funções 
por chefiar o exército local, defender o castelo, zelar pela conservação das 
obras militares, recensear os efetivos militares; além de ser responsável pelo 
policiamento local, através dos seus funcionários coadjuvantes - alcaides pequenos 
e quadrilheiros - e, numa primeira fase, quando a máquina administrativa ainda 
era incipiente pela administração da justiça régia (Hespanha 1994: 251). Nos 
forais novos o alcaide era um oficial de justiça usava vara, prendia, penhorava e 
exercia outras funções a mandado do magistrado superior (Viterbo Vol I: 305). 
2. O alcaide também era o recebedor dos direitos da coroa e dos senhores. Atente- 
-se no exemplo:
1. “P05 |L9 Auemos d’ auer pollo |L10 dicto concelho & morado- |L11 res delle em 
cada hum anno dous |L12 miil & nouecentos & setenta reaes |L13 paguos ao alcaide 
do castello [F. 31v A] |L14 da dicta uilla sem mais auermos na |L15 dicta uilla 
outro direito nem direitos |L16 reaes ao[s] quaes direitos ho dicto con- |L17 celho 
ha d’ auer pera sy & areca- |L18 dar pollos dictos dous miil & no- |L19 uecentos & 
satenta reaes que asy |L20 delles auemos os quaes recadaram |L21 desta maneira, 
conuem a saber...”. Registo do foral novo de Penedono, F. 31r B - 31v A.
2. “P10 |L153 § A pena d’ arma sera do alcaide do |L154 moesteiro o quall leuara de 
pena |L155 somente çemto & quoremta rreaaes |L156 & mais as armas as quaaes |L157 
seram dos iuizes se as tomarem |L158 nos arroidos as quaaes se nam |L159 leuaram 
com estas decraraçoões |L160 & cetera”. Registo do foral novo de Alvares, f. 85v A.

ALCAIDE-MOR, n.m. – com a mesma aceção do anterior vocábulo, ou seja, 
de representante da coroa, no entanto juntou-se o termo “mor” a alcaide, para 
o distinguir doutros oficiais que lhe eram subalternos, denominados alcaides- 
-menores ou alcaides-pequenos (Costa 2012 I: 601). Veja-se o exemplo: “P10 
|L28 Os maninhos sam do conçe- |L29 lho dados pollos officiaes |L30 da camara 
sem pagarem a nos foro algum. |L31 A dizima da eixecucam das |L32 sentenças he 
nossa, e arecadarssea |L33 pera o alcaide-moor, § a quall somen- |L34 te se leuara 
de tanta parte quanta se |L35 fezer a eixecucam a quall se nam leua- |L36 ra se ia 
se leuou polla dada della em |L37 outra parte”. Registo do foral novo de Castelo 
Mendo, f. 6v B.
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ALFÂNDEGA, n.f. – local público onde se cobravam os direitos reais sobre as 
mercadorias entradas e saídas dos concelhos (Viterbo 1993 Vol. I: 340). Veja- 
-se exemplo: “E, |L91 quanto monta a portagem, he tal |L92 como ha da cidade 
da Guarda que esta |L93 em principyo que se comeca no capitollo |L94 que diz 
primeiramente decraramos atee |L95 fim de todollos capitoll[os] donde diz da- |L96 

da, saluo este lugar porquanto he |L97 porto de Castella & tem alfandega le- |L98 

uara mais este capitollo de seg[u]e”. Registo do foral novo da vila de Almeida, 
f. 20r B.

ALMOCREVE, n.m. – designava a profissão do homem que conduzia bestas de 
carga (Cunha 1989: 33), que pagava um ónus pela uenda das suas cargas. Atente- 
-se no exemplo: “P13 |L133 § Acougaiem P14 |L134 E pagaram os almocreues so- 
|L135 mente da dicta uilla que trou- |L136 xerem pescado a uender a dicta uilla |L137 
& praça della por anno dez reaes que |L138 chamam de brancaiem por acharem 
a pra- |L139 ça & alpenderes della pera isso core- [F. 9v B] |L140 gidos aa custa 
do senhorio & asy, man- |L141 damos que se faça”. Registo do foral novo da 
Covilhã, f. 9v A e B.

ALMOXARIFE, n.m. – oficial que tinha a seu cargo a cobrança dos direitos 
reais. Era administrador das propriedades da Casa Real ou antigo cobrador 
da portagem, possuindo também alguma competência contenciosa, em causas 
relacionadas com a arrecadação de rendas, de direitos, de impostos; podendo 
também tomar as designações de mordomos e prestameiros (Viterbo 1993 Vol. I: 
415). Veja-se exemplo: “P07 |L48 Item he nosso |L49 o reguenguo que chamam 
pa- |L50 sarela no termo da dicta uilla no quall |L51 paga toda pesoa que nelle laura 
sem eicei- |L52 cam de [ne]nhum priuilegio nem liberdade. O |L53 dicto moyo de 
desaseis alqueires na |L54 maneira que pagam os dictos iuga- |L55 deiros acima 
conteudos ora laurem |L56 pouco ora muito, saluo algũas peso- |L57 as de fora do 
dicto reguengo que por hi |L58 quererem laurar pouca cousa fazem |L59 auença 
com o nosso almoxarife”. Registo do foral novo da vila de Seia, f. 15v B.

ALMUDE, n.m. – medida antiga de capacidade para sólidos e líquidos. No 
século XVI, usava-se mais o almude do que o alqueire na medição do vinho 
(Viterbo 1993 Vol. I: 421). Esta medida era equivalente a 12 canadas, ou seja, 
24 litros. Um almude era o dobro de um alqueire, pois doze alqueires de vinho 
eram seis almudes. Também poderia designar o peso correspondente a 4 quartas 
ou 14 kg a 18 kg. Atente-se no exemplo: “P02 |L3 E auemos mais d’ auer no lu- 
|L4 gar & uilla de Paredes segum- |L5 do se mostra pollo forall d’ el- |L6 rrey Dom 
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Sancho, o primeiro, os direitos |L7 seguimtes, conuem a saber, porquamto pollo 
di- |L8 to forall foy imposto por trebuto rre- |L9 all que todo homem morador no 
di- |L10 to lugar pagasse ao senhorio pellas |L11 cousas contheudas no dito forall 
|L12 em cada hum anno, dous paães, conuem a saber: |L13 hum de trigo & outro de 
çemteo & hum |L14 almude de uinho & outro de çeuada (...)”. Registo do foral 
novo de Paredes, f. 47v A.

ALQUEIRE, n.m. – medida de capacidade variável na mesma época, entre 
concelhos e comarcas, razão pela qual sofreu diversas regulações ao longo do 
tempo. Poderia equivaler a 20 litros. Também poderia indicar um peso que 
variava entre 14 e 18 quilogramas. Um alqueire de vinho era metade dum 
almude. Atente-se no exemplo: “E paga |L14 mais o dito comçelho em cada hum 
anno |L15 aa dita hordem homze puçaaes de uinho |L16 & mais doze alqueires que 
sam seis |L17 almudes, leuando o puçal em oyto almu- |L18 des da quall soma se 
descomta ao comen- |L19 dador hum puçal & seis almudes de uy- |L20 nho doutras 
terras que ouue das |L21 obrigadas ao dito foro”. No Registo do foral novo do 
concelho de Fontelo, f. 152r A.

APOSENTADORIA, n.f. – designava o direito medieval de dar pousada ao 
rei e à sua comitiva. Nos forais novos, este direito é, habitualmente, pago aos 
senhorios. Considerem-se os exemplos: “P27 |L237 E, quamto aa pousentaderia 
& ca- |L238 mas decraram que os autores |L239 seiam theudos & obrigados, darem 
aa |L240 pousentaderia & camas do senhorio |L241 pollos officiaaes da dita uilla & 
com- |L242 çelhos auemdo rrespeito aas pessoas |L243 que comsigo o senhor da 
terra trouxer |L244 & isto sera tam somente por uimte dias |L245 quamdo em cada 
huum anno aa dita |L246 uilla o dito senhor for. E, posto que |L247 mais tempo 
que os ditos uimte dias |L248 hy estee ou mais uezes que hũa em |L249 cada hum 
anno aa dita uilla & seu ter- |L250 mo for, nom lhe sera mais dada a di- |L251 ta 
apousemtaderia de pousadas nem |L252 camas que pollos ditos uimte dias |L253 & 
hũa uez em cada hum anno quamdo |L254 for de chegada aa dita uilla como |L255 

dito he”. Registo do foral novo da vila e terra de Góis, f. 150 r A.

ARO, n.m. – “arredores, vizinhança” (Cunha 1989: 68). Considere-se o 
exemplo: “(...), conuem a saber: a- P05 |L14 § iugada |L15 uemos d’ auer de toda 
pesoa nom pri- |L16 uilligiada que laurar com iunta de |L17 bois no lemite & aro 
da dicta uilla, |L18 segundo esta hy demarcado no no- |L19 sso tombo”. Registo do 
foral novo da vila de Seia, f. 15v A.
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ARRÁTEL, n.m. – medida de peso que variava entre 358 e 459 gramas (Viterbo 
1993 Vol. I: 584). Veja-se o exemplo: “P09 |L83 E quallquer pessoa que no dito 
lu- |L84 gar uemder sua propiedade |L85 gramde ou pequena uemdella ha |L86 a tal 
pessoa que pague a nos nossos |L87 foros & nam seia das defessas |L88 em dereito. 
E pagara ao senhorio |L89 somente hum arratell de çera. § E a |L90 molher proue 
ou homens que nam |L91 pagar a nos ne[n]huns dos ditos fo- |L92 ros pagara 
somente hũa galinha”. Registo do foral novo do concelho de Gulfar, f. 78v A.

ARRECADAR, v. – recolher os impostos (Viterbo 1993 Vol. I: 588). Veja-se 
o exemplo: “§ E pagaram os |L47 que uemderem as ditas terras ho |L48 oytauo do 
denheiro porque forem |L49 uemdidas o quall pagara o uemde- |L50 dor somente 
& nam o comprador. E po- |L51 deram arrecadar o dito denheiro des- |L52 pois 
da uemda feita a tres anos |L53 & dhy em diamte nam os quaaes |L54 uemdedores 
nem compradores nom |L55 seram obrigados ao notificarem |L56 aos senhorios 
nem a seus mordo- |L57 mos, (...)”. Registo do foral novo do concelho de Lagares, 
f. 91r A.

ARROTEA, n.f. – tributo pago pelas pessoas que lavrassem terras incultas. 
Atente-se no exemplo: |L33 § E posto que a dita terra seia a- |L34 forada a terço 
& quarto como dito |L35 he sem embargo disso se dam de P04 |L36 § quarto |L37 
sexto algũas pessoas arroteas |L38 que nouamente se rrompem per |L39 prazer & 
graça do senhorio a quall |L40 nam durara mais que, emquanto |L41 lhe aprouer ou 
em sua uida se di- |L42 sso lhe fizer titollo per scpritura”. Registo do foral novo 
de Melres, f. 130v A.

ASSENTAR, v. – anotar por escrito; registar. Veja-se o exemplo: “P25 |L252 E 
tem a dicta comenda casaaes |L253 & foros em outros termos |L254 assy como 
Sam Martinho, |L255 Uilla Chaam termo de Sea, Frexio ter- |L256 mo de Linhares 
porque serem fora |L257 em outra iurdiçam se nom asentaram |L258 aquy onde 
ficara resguardado ho |L259 direito aa dicta hordem como sempre |L260 ouue & 
deue d’ auer”. Registo do foral novo da terra e comenda do Casal, f. 35r A.

ATAFONA, n.f. – engenho que servia para moer cereais, era normalmente 
movido manualmente ou por animais. “Moinho manual ou movido por 
cavalgaduras. XV”. (Cunha 1989: 79). Exemplo: “P67 |L612 E de moos de 
barbeiro, dous |L613 reaes. § E das de moinhos |L614 ou atafana, quatro reaes. § E 
de casca |L615 ou azeite, seis reaes”. Registo do foral novo da cidade da Guarda, 
f. 4r B.
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AVENÇA, n.f. – pacto, convenção, concerto ou assento entre partes, concórdia, 
união (Viterbo 1993 Vol. I: 654). Numa carta de avença, geralmente, celebrava- 
-se um contrato ou um acordo entre o rei e um senhorio ou um concelho (Santana 
2014 a: 146). Considere-se o exemplo: “P27 |L262 Os montados dos gaados de 
|L263 fora com quem os da dicta comen- |L264 da nom teuerem uizinhança ou |L265 
irmindade seram da dicta comenda |L266 & hordem. E leuaraão delles ho que 
|L267 se conçertarem, segundo suas auenças”. Registo do foral novo da terra e 
comenda do Casal, f. 35r B.

AUTOS, n.m.pl. – peças produzidas no decurso do processo judicial, portanto, 
constituem um conjunto de todos os documentos de diferentes tipologias que 
compõem um processo judicial ou administrativo (Bellotto 2008: 37). Atente- 
-se no exemplo: “P03 |L3 Mostrase pollos ditos autos |L4 & issames que a terra 
deste |L5 lugar foy rrepartida toda |L6 em uimte tres cabeças de casaaes |L7 a 
cada hum dos quaaes foy logo rre- |L8 partido o dereito que auyam de pagar, 
|L9 conuem a saber: cada hum dos ditos casaaes paga- |L10 ra cada hum anno 
quatro alqueires |L11 pella medida uelha que fazem desta |L12 noua quorremte tres 
alqueires com |L13 decraraçam que se laurarem trigo pa- |L14 garam delle a metade 
& outra |L15 de çemteo”. Registo do foral novo do concelho da Oliveirinha, 
f. 90r A.

BEBIDA, n.f. – era o mesmo que imposto pago em dinheiro ao mordomo. 
Exemplo: “P15 |L92 E pagara mais cada hum dos |L93 ditos casaaes por dia de |L94 
Sam Martinho sete rreaaes & meo |L95 que se chamou no dito foral bibida |L96 
ao mordomo. E daram em cada hum |L97 anno hum dia de seruiço ao senhorio 
|L98 sem iornall & darlhea somente o man- |L99 timento ordenado pera comer”. 
Registo do foral novo da terra e concelho de Guardão, f. 63v A.

BESTA, n.f. – cavalgadura; animal quadrúpede de carga (Machado 1990 Vol. I: 
423). Considere o exemplo: “§ E os moradores do dito |L79 lugar faram seruiço 
hum dia do anno |L80 aa ordem sem leuarem iornal somente |L81 o mantimento 
ordenado pera as pessoas |L82 ou bestas que leuarem. E, se for pera |L83 fora sera 
iornada de hum dia & mais |L84 nam segumdo forma do dito foral”. Registo do 
foral novo do concelho de Ervedal, f. 91v B.

BESTA-MAIOR, expressão – utilizada para designar um tipo de carga; de 
acordo com os diplomas as cargas de besta-maior referiam-se às cargas muares 
ou de cavalos e equivaliam a 10 arrobas (Costa 2012 Vol. I: 617). Veja- 
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-se exemplo: “E de uinho, uina- |L281 gre ou de sall & de cal quei a dicta |L282 

cidade & termo trouxerem homens |L283 de fora pera uender ou os dictos |L284 

homens de fora as conprarem & ti- |L285 rarem pera fora do termo pagaram |L286 

por carga de besta maior, conuem a saber: caua- |L287 llar ou muar, hum real. E 
por car- |L288 ga d’ asno quei se chama menor, meo |L289 real. E por costal quei he 
a metade |L290 de besta menor, dous ceptis & di pera bai- |L291 xo em quallqueir 
cantidade quando ui- |L292 er pera uender, hum çeptiil”. Registo do foral novo da 
cidade da Guarda, f. 2v A.

BESTA-MENOR, expressão – utilizada para designar um tipo de carga; no 
contexto dos diplomas foraleiros manuelinos as cargas de besta menor eram as 
cargas de asno e correspondiam a 5 arrobas (Costa 2012 Vol. I: 618). Veja-se 
exemplo: “E de uinho, uina- |L281 gre ou de sall & de cal quei a dicta |L282 cidade 
& termo trouxerem homens |L283 de fora pera uender ou os dictos |L284 homens de 
fora as conprarem & ti- |L285 rarem pera fora do termo pagaram |L286 por carga de 
besta maior, conuem a saber: caua- |L287 llar ou muar, hum real. E por car- |L288 

ga d’ asno quei se chama menor, meo |L289 real. E por costal quei he a metade 
|L290 de besta menor, dous ceptis & di pera bai- |L291 xo em quallqueir cantidade 
quando ui- |L292 er pera uender, hum çeptiil”. Registo do foral novo da cidade da 
Guarda, f. 2v A.

BRAGAL, n.m. – equivalia a oito varas pela medida antiga, no período 
manuelino pela medida nova eram apenas sete de pano de linho grosso. (Viterbo 
1993 Vol. II: 40). Ver exemplo: “§ E esta paga sobredita |L25 nesta terra do dito 
aaro foy amtiga- |L26 mente rrepartida per trimta & seis |L27 casaaes & pagada 
cada casall delles |L28 senhos, bragaaes de sete uaras o bra- |L29 gal o quall 
pagaram d’ estopa grosa |L30 ou a sete reaaes por uara qual ma- |L31 is quiserem 
os pagadores”. Registo do foral novo do concelho de Tendais, f. 75v B.

BRANCAGEM, n.f. – era um imposto similar à açougagem, pago pelo pão 
cozido, carnes, peixe, fruta, hortaliça, etc. que se vendiam nos açougues, 
mercados ou praças (Viterbo 1993 Vol. II: 41). Atente-se no exemplo: “P13 |L133 
§ Acougaiem P14 |L134 E pagaram os almocreues so- |L135 mente da dicta uilla que 
trou- |L136 xerem pescado a uender a dicta uilla |L137 & praça della por anno dez 
reaes que |L138 chamam de brancaiem por acharem a pra- |L139 ça & alpenderes 
della pera isso core- [F. 9v B] |L140 gidos aa custa do senhorio & asy, man- |L141 
damos que se faça”. Registo do foral novo da vila da Covilhã, f. 9v A e B.
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BRASIL, n. m. – árvore cuja madeira tinge de vermelho, por isso era utilizada, 
na tinturaria, era produto para tingir. Considere-se o exemplo. “P49 |L492 De 
graam, anil, brasil, e por |L493 todallas cousas pera tingir. |L494 § E por papell & 
toucados de seda |L495 ou d’ alguodam. § E por pimenta |L496 & canella & por toda 
espiciaria. |L497 § E por ruibarbo & por todallas |L498 cousas de botica”. Registo 
do foral novo da cidade da Guarda, f. 3v A.

BREU, n.m. – substância semelhante ao pez. Atente-se no exemplo. “P48 |L485 
De çera, mel, azeite, seuo, |L486 unto, queiios secos, man- |L487 teiga salgada, pez, 
razina, breu, |L488 sabam, alcatram por carga mayor, mayor no- |L489 ue reaes. § E 
quem conprar pera seu uso |L490 atee hum real de portagem nam pagara”. Registo 
do foral novo da cidade da Guarda, f. 3v A.

CABANEIRA, n.f. – designava a mulher pobre e que vivia sem homem. 
(Viterbo 1993 Vol. II: 54). Veja-se o exemplo: “§ E paga mais |L62 cada casa em 
que fezerem fogo mora- |L63 da hum capam & dez ouos por Sam Mar- |L64 tinho. 
E a molher cabaneira hũa ga- |L65 linha & çimquo ouos. § E as pessoas |L66 que 
hy matarem porco ou porcos des- |L67 de dia de Sam Martinho atee ho emtru- 
|L68 do pagaram hum gorazill segumdo |L69 costume”. Registo do foral novo do 
concelho de Ervedal, f. 91v B.

CABANEIRO, n.m. – designava o homem braceiro, que vivia do seu trabalho, 
e imposto que este pagava. (Viterbo 1993 Vol. II: 54). O historiador Armando 
Castro define “cabaneiros”, na Idade Média, como sendo “assalariados espo- 
rádicos” que tinham necessidade de “vender a sua força de trabalho quando isso 
fosse possível” (Castro 1978 Vol. II: 79). Exemplo: “§ E ha |L73 mais na dita 
tera outro foro |L74 que chamam casaaes cabanei- |L75 ros a Santa Cruz & sam 
sete & |L76 paga cada hum delles senhas |L77 medidas de trigo que chamam |L78 
cacifos que fazem quatro delles |L79 hum alqueire deste corremtes. |L80 § E tem 
a ordem do Espitall na |L81 dita terra tres casaaaes que lhe |L82 pagam seus foros 
hordenados. |L83 E a Santa Cruz nam pagam foro |L84 saluo hum casal cabaneiro 
como |L85 os de çima que paga a Santa Cruz |L86 o dito foro, conuem a saber: 
quarta de trigo & |L87 nam outra cousa”. Registo do foral novo do concelho de 
Oliveirinha, f. 90v A.

CACIFO, n.m – medida de sólidos, irregular. Nalguns casos, três cacifos 
faziam um alqueire. Noutros, o cacifo constava de uma quarta, e ainda noutros, 
cinco cacifos faziam um alqueire. (Viterbo 1993 Vol. II: 59). Exemplo: “§ E 
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ha |L73 mais na dita tera outro foro |L74 que chamam casaaes cabanei- |L75 ros 
a Santa Cruz & sam sete & |L76 paga cada hum delles senhas |L77 medidas de 
trigo que chamam |L78 cacifos que fazem quatro delles |L79 hum alqueire deste 
corremtes. |L80 § E tem a ordem do Espitall na |L81 dita terra tres casaaaes que lhe 
|L82 pagam seus foros hordenados. |L83 E a Santa Cruz nam pagam foro |L84 saluo 
hum casal cabaneiro como |L85 os de çima que paga a Santa Cruz |L86 o dito foro, 
conuem a saber: quarta de trigo & |L87 nam outra cousa”. Registo do foral novo 
do concelho de Oliveirinha, f. 90v A.

CALAÇA, n.f. – era uma porção de porco que se pagava por foro, podendo 
ser equivalente à costa ou cobro, ou seja, a peça entre os presuntos e a cabeça 
do porco (Viterbo 1993 Vol. II: 61). Considere-se o exemplo: “E, portamto |L48 

mandamos que os ditos foros |L49 do dito aaro decrarados no tombo |L50 que a 
çidade tem tal como tem ho |L51 mordomo dos ditos dereitos se |L52 guarde & 
cumpra como se nelle conthem |L53 com decraraçam somente que as |L54 qualaças 
que na dita imquiriçam |L55 se mandam pagar aos mordomos |L56 dos ditos 
dereitos quamdo os |L57 hyram rrecadar se guarde o dito ca- |L58 pitollo segumdo 
nelle estaa decra- |L59 rado, conuem a saber que paguem a dita cala- |L60 ça ao 
mordomo ou hum soldo por |L61 ella que sam homze çeptis quall |L62 mais quiser 
o pagador & nam dou- |L63 tra maneira (...)”. Registo do foral novo da cidade de 
Lamego, f. 133v B.

CÂMARA, n.f. – A partir dos séculos XV e XVI, os concelhos começaram a ter 
um espaço próprio (Paços do Concelho ou Câmara) e funcionários permanentes 
(vereadores, procurador do concelho, escrivão da câmara, quadrilheiros, 
vintaneiros entre outros), regendo-se por posturas (disposições municipais). 
Veja-se o exemplo: “P08 |L154 E os dereitos dos bamcos & |L155 açougaiem se 
nam pagaraa |L156 emquamto os açouges nam |L157 forem corregidos & rrepartidos 
aa cus- |L158 ta dos dereitos do mordomado nem, |L159 per seguimte, se leuaram 
as penas |L160 aos carniceiros que talharem carnes |L161 sem liçemça da camara 
porque, pois |L162 os ditos carniçeiros nam ham ora de |L163 pagar dereitos dos ditos 
bancos |L164 nem açougagem nam deuem per |L165 comseguimte, pagar penna ao 
dito |L166 mordomo os quaaes carniceiros |L167 pagaram as pennas aa çidade se- |L168 

gumdo suas posturas”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, f. 134v A.

CANADA, n.f. – medida de capacidade que indicava quatro quartilhos. Atente- 
-se no exemplo: “P02 |L3 E tem mais a coroa real |L4 no lugar & concelho de 
Sam |L5 Colmado segumdo se mostra |L6 polla composiçam antiga antre o se- |L7 
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nhorio & o pouoo estes dereitos, conuem a saber: ha |L8 no dito conçelho sete 
casaaes fo- |L9 reiros & paga cada hum delles de ui- |L10 nho ora se laure ora nam 
doze al- |L11 mudes & dez canadas desta medida |L12 corremte pollas uimte & 
oyto quar- |L13 tas que polla dita composiçam |L14 se mandauam pagar”. Registo 
do foral novo de S. Cosmado, f. 47r A.

CARGA, n.f. – tudo aquilo que podia ser transportado por pessoa, animal, carro 
ou barco. A carga-maior equivalia ao gado cavalar ou muar; a carga-menor 
correspondia ao gado asnal; a carga-costal ou o costal equivalia ao que era 
transportado às costas do homem e correspondia a um quarto da carga maior 
(Santana 1995: 31). Repare-se nos vários exemplos de cargas: “E assy de pes- 
|L251 cado ou marisco se pagara por carga |L252 mayor, conuem a saber: cauallar 
ou muar de cada hũa |L253 das ditas cousas hum rreall, de seis |L254 ceptis o rreall. 
E por carga menor que he |L255 d’ asno meo reall e por costall que hum |L256 
homem pode trazer aas costas dous |L257 ceptis & dhy pera baixo em quallquer 
|L258 cantidade em que se uemderem se pagara |L259 hum ceptil. E outro tamto 
se pagara quamdo |L260 se tirar pera fora”. Registo do foral novo da Lousã, 
f. 54r A.

CARNICEIRO, n.m. – homem que cortava a carne no açougue. Vejam-se os 
exemplos: “P08 |L154 E os dereitos dos bamcos & |L155 açougaiem se nam pagaraa 
|L156 emquamto os açouges nam |L157 forem corregidos & rrepartidos aa cus- |L158 

ta dos dereitos do mordomado nem, |L159 per seguimte, se leuaram as penas |L160 

aos carniceiros que talharem carnes |L161 sem liçemça da camara porque, pois 
|L162 os ditos carniçeiros nam ham ora de |L163 pagar dereitos dos ditos bancos 
|L164 nem açougagem nam deuem per |L165 comseguimte, pagar penna ao dito |L166 

mordomo os quaaes carniceiros |L167 pagaram as pennas aa çidade se- |L168 gumdo 
suas posturas”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, f. 134v A.

CARNICEIRO CADIMO, expressão – homem que cortava a carne no 
açougue, há muito tempo, ou seja, que usava, continuadamente, do seu ofício. 
(Viterbo 1993 Vol. II: 59). Veja-se o exemplo: “P16 |L161 E as lombadas leuara 
so- |L162 mente dos carniceiros ca- |L163 dimos que uemderem carne |L164 a talho 
& pesso segumdo foy deter- |L165 mynado per semtença de nossa re- |L166 laçam, 
ficamdolhe rresguardado con |L167 semtença ficou limytado e do car- |L168 neiro 
a talho ou ouelha meo rreall, |L169 e do bode ou cabra dous ceptiis”. Registo do 
foral novo do concelho e terra de Lafões, f. 67v B.
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CÁRREGA OU CARGA, n.f. – o mesmo que carga, aquilo que é ou pode 
ser transportado ou suportado por alguém ou algo. Vejam-se os exemplos: “E, 
quando |L307 as ditas cousas ou outras uierem |L308 ou forem em carros ou carretas 
pa- |L309 garsea por cada hũa dellas duas |L310 carregas mayores segumdo o preço 
|L311 de que forem. E, quamdo cada hũa |L312 das carregas deste forall se nam 
|L313 uemderem todas começandose a |L314 uemder, pagarsea dellas soldo aa |L315 

liura segumdo uemderem & nam |L316 do que ficou por uemder”. Registo do foral 
novo da cidade de Lamego, f. 135r B.

CARROS OU CARRETAS, n.m.pl. e n.f.pl. – o mesmo que carro pequeno, 
carroça puxada por animais ou pessoas. “E, quando |L307 as ditas cousas ou 
outras uierem |L308 ou forem em carros ou carretas pa- |L309 garsea por cada hũa 
dellas duas |L310 carregas mayores segumdo o preço |L311 de que forem. E, quamdo 
cada hũa |L312 das carregas deste forall se nam |L313 uemderem todas começandose 
a |L314 uemder, pagarsea dellas soldo aa |L315 liura segumdo uemderem & nam 
|L316 do que ficou por uemder”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, 
f. 135r B.

CARTA DE FORAL, expressão – diploma concedido pelo rei, por nobres ou 
eclesiásticos, contendo a “prescrição de normas de direito público e a concessão 
de privilégios, encerrando normalmente a criação, ou o reconhecimento oficial, 
de órgãos de governo e administração locais com um certo grau de autonomia 
para com quaisquer poderes senhoriais” (Herculano 1980 Tomo III: 591). 
Exemplo: “|L11 A quantos esta nossa carta de foral dado | L12 a cidade da 
Guarda uirem fazemos |L13 saber quei per bem das diligençias, isames |L14 & 
emqueriçoões quei em nossos reynos |L15 & senhrios mandamos, ieralmente, fa- 
|L16 zer pera iustificaçam & decraracam dos |L17 foraaes deles”. Registo do foral 
novo da cidade da Guarda, f. 1r A.

CASAL, s.m. – designava uma pequena propriedade rústica; uma granja, 
uma courela, uma herdade que poderia ser constituída pela casa de habitação, 
dependências agrícolas e terras de lavoura. Vejam-se os exemplos: “Com esta 
decraraçam que |L38 se algum casal ou erdade de dentro da |L39 dicta terra cuio 
senhorio uiuer fora da |L40 dicta terra. E o laurador ou caseiro |L41 que nelle 
teuesse ronper algũa terra |L42 ou mato brauo derador do dicto casal [F. 18v B] 
|L43 ou nas saidas & gouernamento delle |L44 a tall terra ou mato que asy aprouei- 
|L45 tar em quallquer maneira o tall caseiro |L46 ou laurador sera do senhorio 
do dicto ca- |L47 sal & nam do seu laurador ou caseiro que |L48 ho asy ronper, 
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estando no dicto casal |L49 da mão do senhorio dele”. Registo do foral da vila de 
Sobreira Formosa, f. 18v A e B.

CASAL ENCABEÇADO, expressão – “Assim designavam ao casal ou prazo 
fatiosim que, dividido por muitos ou alguns colonos, um só, a que chamavam 
cabeceira, cabeça ou cabecel é obrigado in solidum a responder pela pensão 
e foros, cobrando-os dos mais pessoeiros e, entregando-os, ele só ao direito 
senhorio (...)” (Viterbo 1993 Vol. II: 77). Atente-se no exemplo: “P05 |L50 § 
Montados P06 |L51 E nom ha hy montados nem |L52 maninhos na dita terra por- |L53 
que todo he dos moradores delle & |L54 dos casaaes que nella ha encabeçados”. 
Registo do foral novo do concelho de Pera, f. 50r B.

CASA MOVIDA, expressão – que designava a mudança do recheio duma casa. 
Veja-se o exemplo: “P30 |L337 E de casa mouida se nam ha |L338 de leuar nem 
pagar [ne]nhum direito |L339 de portagem de [ne]nhũa condicam & no |L340 nome 
que seia asy, indo como uindo, |L341 saluo se con a casa mouida trouxe- |L342 rem 
ou leuarem cousas pera uender & |L343 quei se aia & deua de pagar portagem, 
|L344 porquei das taaes se pagara honde so- |L345 mente as uenderem & doutra 
manei- |L346 ra nam a quall pagaram segundo a cali- |L347 dade de que forem como 
em seus |L348 capitolos adiante se contem”. Registo do foral novo da cidade da 
Guarda, f. 2v B.

CASEIRO, n.m. – arrendatário de propriedade rural. Vejam-se os exemplos: 
“P09 |L43 E os moradores da uilla & |L44 termo posto que nam seiam |L45 caseiros 
do dicto reguenguo podem |L46 pacer & cortar madeira & erua [F. 6r A] |L47 nelle 
como fazem os mesmos caseiros |L48 sem pena algũa contanto que nam |L49 seia 
na coutada dos bois nem facam |L50 dano nos semeados”. Registo do foral novo 
da vila de Sortelha, f. 5v Be 6r A.

CAVÃO, n.m. – homem que lavrava com enxada, sem possuir bois ou vacas. 
Nalgumas terras o cavão estava isento de imposto (Alvoco), noutros concelhos 
não estava, pagava imposto (Loriga). Vejam-se os exemplos abaixo: “|L14 § E 
se laurar com hum soo boy pa- |L15 gara a metade. E quem laurar com |L16 boys 
alheos que chamam seareiro |L17 pagara quatro alqueires ora laure |L18 muyto ora 
pouco do dito çemteo. |L19 § E o cauam que com emxada la- |L20 urar nam pagara 
ne[n]hum dereito [F. 85v B] |L21 do pam que assy colher”. Registo do foral novo 
do concelho de Alvoco, f. 85v A.
“P03 |L3 Pagara toda pessoa que |L4 laurar com iugada de bois |L5 ou uacas doze 
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alqueires |L6 desta medida corremte todos de çem- |L7 teo. E se laurarem com 
hum boy, a |L8 meatade. E se o seareiro & cauam |L9 que laurar pam pagara da 
medida |L10 uelha, hum alqueire”. Registo do foral novo do concelho de Loriga, 
f. 86r A.

CEPTIL OU CEITIL, n.m. – moeda portuguesa equivalente a um sexto do 
real. Esta moeda foi cunhada no reinado de D. João I, com a finalidade de 
comemorar a conquista de Ceuta (Machado 1990 Vol. II: 109). Atente-se no 
exemplo: “|L85 E pagasse mais per todollos mo- |L86 dores de Mondym assy do 
de P09 |L87 Colheita |L88 Çima como de Baixo ao dito moesteiro |L89 hũa colheita 
cad’ ano de çenteo & sessenta |L90 reaaes desta moeda de seis çeitiis ho real |L91 

per dia de Sam Martinho a qual he repar- [F. 153v B] |L92 tida per todollos ditos 
moradores soldo |L93 a liura segumdo a fazenda que cada hum tem”. Registo do 
foral novo do concelho de Mondim, f. 153v A e B.

CERNADA, n.f – pequena propriedade equivalente a herdade, chão, herdamento. 
Exemplos: |L85 § Item a cernada que foy de Gonçallo Ferrnandez. |L86 § Item 
a cernada de Ioham Gonçalluez. § Item |L87 a cernada de Lopo Rodriguiz ao 
Marco. § Item |L88 ho Uall do Freixo. § Item a erdade das |L89 Bregias. § Item 
a cernada da Corega |L90 do Sintram. § Item o casal dos Pereiros. |L91 § Item a 
cernada de Uicente Pirez. |L92 § Item a cernada d’ Oraqua com hũa si- |L93 lha. 
§ Item hũa cernada do Uall do |L94 Porco. § Item as cernadas de Ioaninho. |L95 § 
Item as cernadas da Uozalha. § Item |L96 as Guaridas. § Item a Foz das Barocas. 
|L97 § Item ho Muro do Ual do Grou com sua |L98 erdade”. Registo do foral novo 
da vila de Cerzedas, f. 12v A.

CHÃO, n.m. – pequena propriedade plana, equivalente a herdade, courela. 
Exemplo: “§ Item o cham de Cami- |L57 nho da Fonte de Pay Diaz. § Item ho |L58 
cham de Tras da Casa da Estalagem |L59 § Item o cham da Coredoira. § Item o cham 
|L60 de tras da casa de Rodrigue Annes |L61 da Telha. § Item o cham da Ladeira |L62 
de Sancta Margarida. § Item hũa coi- |L63 rella abaixo de Sancta Margarida. |L64 § 
Item outro cham caminho do ribei- |L65 ro. § Item outro cham na rua de Cima. |L66 
§ Item hũa coirella na Ladeira de San- |L67 cta Maria. § Item hum cham ao Can- 
|L68 panario com oliueiras. § Item detras |L69 da casa de Christouam Gonçalluez 
estaa hũa o- |L70 liueira”. Registo do foral novo da vila de Cerzedas, f. 12v A.

COIMA, n.f. – multa ou pena em dinheiro aplicada aos culpados de certos 
delitos. Exemplo: “P06 |L17 Os montados sam do conce- |L18 lho. E leuaram 
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de coima quem |L19 emtrar sem licença ou uizinhança |L20 de cabeça de gaado 
uacum, oyto reaes, [F. 6v B] |L21 e do miudo, emtrando porcos a re- |L22 al por 
cabeça”. Registo do foral novo da vila de Castelo Mendo, f. 6v A e B.

COLHEITA, n.f. – imposto pago anualmente pelos moradores do concelho ao 
rei. Era solvido em géneros ou numerário. Considere-se o exemplo: “P14 |L109 
E pagase mais na dicta uilla |L110 hũa colheita em cada hum anno, conuem a 
saber: |L111 de cada morador do dicto lugar dous |L112 alqueires de pam, conuem 
a saber: hum de triguo & ou- |L113 tro de centeo e dous reaes em dinheiro |L114 
desta moeda ora corente”. Registo do foral novo da vila Sobreira Formosa, 
f. 19r A.

COLHERES OU OCHAVAS, n.f.pl. – imposto medieval, direito real ou direito 
do casal pago à razão de uma colher por cada alqueire, dezasseis colheres faziam 
um alqueire e recaía sobre o pão, sal e legumes. Nos forais novos foi convertido 
noutro imposto ou retirado. Exemplos: “|L116 § E nom se leuara na dicta uilla 
P24 |L117 § Ochauas |L118 nem termo os direitos que se algum tempo |L119 leuaram 
das colheres, ochauas & aco- |L120 ugaiem, porquanto nom ha hy casas |L121 pera 
isso nem menos o lugar he conue- |L122 niente pera se poderem auer nem fazer”. 
Registo do foral novo de Sortelha, f. 6r B.

COMENDA, n.f. – fenómeno surgido na época medieval, mas é a partir do 
século XV que se vai desenvolvendo e aprofundando. É um meio de transferência 
de rendimentos da igreja. É uma fonte de redistribuição interna dos réditos 
senhoriais; as comendas são uma das bases de transferência de rendimentos da 
igreja para a classe laica, tanto o rei, a família real como a nobreza. As comendas 
eram no começo formas de assegurar o sustento de membros da igreja, mosteiros, 
ordens religiosas, militares que recebiam benefícios ou de administradores 
temporários enquanto o benefício ou privilégio não era provido. No início a 
comenda só poderia ser entregue a um clérigo, depois foi-se estendendo aos 
protetores das igrejas (rei e senhores laicos). O beneficiado deveria pagar a 
anata ou metade meia-anata à Santa Sé. No século XV a comenda encontrava- 
-se já muito transformada em proveito de senhores individuais, tanto clérigos 
como laicos. Há queixas dos povos nas cortes de 1472-73 e nas de 1481-1482 
(Castro 1992: 106-108). Veja-se o exemplo: “P05 |L8 Os montados do dicto lugar 
|L9 & termo sam arendado |L10 pollo conçelho. E da renda delles |L11 leua a ordem 
& comenda de Christos |L12 do dicto lugar as duas partes. E o |L13 concelho hũa 
o quall se recada de- |L14 sta maneira, conuem a saber: de uinte cabeças |L15 de 
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gaado uacum pera baixo a dez reaes |L16 por cabeça”. Registo do foral novo da 
vila de Touro, f. 28r B.

CONCELHO, n.m. – numa aceção restrita, designava, nos forais antigos, a 
assembleia dos povoadores duma comunidade que se reunia sob a orientação 
dum grupo de homens-bons para tratar dos interesses comuns. Até aos séculos 
XV e XVI os munícipes reuniam-se, geralmente, no largo da Igreja ou na 
praça e só eram discutidos e votados os assuntos mais graves anteriormente 
agendados, como por exemplo: eleições, defesa e liberdades, repartição de 
taxas, aprovação das despesas em obras públicas, preparação de atos solenes 
(visitas reais ou até senhoriais). A partir do período indicado, os concelhos 
começaram a ter um espaço próprio (Paços do Concelho ou Câmara), tendo 
funcionários permanentes (vereadores, procurador do concelho, escrivão da 
câmara, quadrilheiros, vintaneiros, entre outros). Atente-se no exemplo: “P05 
|L9 Primeiramente, nos auemos |L10 d’ auer em cada hum anno do |L11 concelho 
& moradores da dicta uilla |L12 noue mill reaes per contrauto que pellos |L13 reis 
pasados, nossos antecessores, |L14 foy feito com o dicto conçelho por to- |L15 
dollos direitos reaes que nos & a coroa |L16 do reino poderiamos auer na dicta |L17 
uilla os quaaes direitos reaes sam |L18 do dicto concelho em solido pera sem- |L19 
pre (...)”. Registo do foral novo da vila de Monsanto, f. 7v A.

CONDADO, n.m. – imposto pago pelos peixes capturados nos rio ou açudes. 
Veja-se o exemplo: “P08 |L82 E ha no Doiro hũa açudada |L83 em que ha quatro 
nynhos |L84 ou canaaes dos quaaes dous |L85 delles os mais chegados aa terra |L86 
do moesteiro lhe pagam por direito |L87 rreal em todo ho ano de quallquer |L88 
pescado que se nelles mata grande |L89 ou pequeno dous pexes de cada |L90 canall 
cada dia, conuem a saber: hum pella me- |L91 nhaã do que se mata de noyte & |L92 
outro aa noyte ou tarde do que se |L93 mata pella menhaã & de dia. |L94 Estes ham 
de seer os milhores |L95 que acharem. E chama se este |L96 dereito comdado”. 
Registo do foral novo de S. Martinho de Mouros, f. 84r B.

CONTADOR, n.m. – o mesmo que almoxarife, o oficial da fazenda que tinha a 
seu cargo a cobrança de vários impostos. Exemplo: [F. 5v A] |L838 Sumaryamente 
sabida a uerdade con- |L839 denem os culpados no dicto caso de |L840 degredo & 
asy do dinheiro atee con- |L841 tya de dous miil reaes sem apellacam |L842 nem 
agrauo & sem diso poder conhecer |L843 almoxarife nem contador nem outro o- 
|L844 ficial nosso nem da nossa fazenda em |L845 caso que ho hy aia”. Registo do 
foral novo da cidade da Guarda, f. 5v A.
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CONVÉM A SABER, expressão – caraterística dos discursos jurídicos que 
antecede uma explicação ou uma enumeração. Exemplo: “P05 |L8 Recadarsea, 
primeiramente, |L9 por direito real na dicta uilla |L10 somente & nam no termo 
o direito da |L11 brancaiem que se chama, antiga- |L12 mente, acougaiem polla 
quall se |L13 pagara as cousas seguintes & |L14 mais nam, conuem a saber, de 
cada boy ou uaca, |L15 hum real. E do porco, quatro çeptis. |L16 E do carneiro 
ou ouelha, tres |L17 ceptiis. E do bode ou cabra, dous |L18 ceptis § E do cordeiro 
ou cabrito, |L19 hum çeptill, o qual direito se pagara |L20 daquellas reses que se 
matarem |L21 ao talho & doutras nam”. Registo do foral novo da vila de Pinhel, 
f. 8r B.

CORAZIL OU GORAZIL, n.m. – parte da pensão da carne de porco nos 
antigos contratos e forais. O corazil abrangia a parte do presunto e do toucinho 
e deveria ter duas costas ou costelas da pá do corpo à cabeça do porco e pesar 
14 arráteis nos prazos antigos. (Viterbo 1993 V. II: 133). Repare-se no exemplo: 
“P05 |L53 § Gorazill P06 |L54 E pagara mais cada hum dos di- |L55 tos dezasete 
casaaes gorazill |L56 se matarem porco os herdeiros ou po- |L57 suidores delles. 
E, se mais porcos ma- |L58 tarem, nam pagaram mais goraziis no |L59 dito lugar 
que dezasete por respei- |L60 to dos tamtos casaaes per que a terra foy partida”. 
Registo do foral novo do lugar de Oliveira do Hospital, f. 143v B.

CORREGEDOR, n.m. – “magistrado judicial, de nomeação régia, a quem se 
assignava um território, a comarca. A sua principal função era a promoção da 
justiça. Contava-se, contudo nas suas atribuições a manutenção da ordem pública, 
a fiscalização da legitimidade dos agentes de saúde, a promoção de ações de 
quietação entre concelhos desavindos, a fiscalização da moralidade pública, a 
promoção do cumprimento das leis, a punição dos desobedientes, a convocação 
e presidência de eleições dos mais relevantes cargos concelhios. Era, assim, o 
mais importante interlocutor do governo com os povos e administrações locais 
e territoriais” (Silva 2007: 422-423). Repare-se no exemplo: “|L50 Nem os que 
sem arma tirarem san- |L51 gue com bofetada ou punhada |L52 nem quem em 
defemdimento de |L53 seu corpo ou apartar & estremar ou- |L54 tros em arroydo 
tirarem armas, |L55 posta que com ellas tirem sangue |L56 nem escrauo de quallquer 
ydade |L57 que sem ferro tirar sangue segum- |L58 do foy determinado per hũa 
sem- |L59 temça que foy dada per o corregedor |L60 da quomarca per comissam 
d’el-rey |L61 a quall segumdo se nella conthem (...)”. Registo do foral novo da 
terra e concelho de Álvaro, f. 58v B.



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira638

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

CORREIÇÃO, n.f. – comarca, determinada região ou território sob a direção 
dum corregedor, um letrado de nomeação trienal. As correições eram também as 
ações exercidas pelos corregedores. Estes altos funcionários eram coadjuvados 
por outros funcionários (meirinho da correição) e estavam encarregados de 
fiscalizar as ações da organização concelhia e de corrigir as ilegalidades 
jurídicas, administrativas e fiscais. Exemplo: “P23 |L151 Da pena d’ arma se 
leuaram |L152 duzemtos reaaes & as ar- |L153 mas perdidas a quall sera dos |L154 
iuizes se a tomarem ao aroydo ou |L155 do meirinho da terra ou da correiçam |L156 
de quem primeiro lamçar maão com |L157 decraraçam que huns nem outros |L158 
a nam demandaram nem leuaram, |L159 semdo passados tres dias despois |L160 do 
maleficio ou arroydo com estas |L161 decraraçoões & cetera como uam açima em 
|L162 Marialua”. Registo do foral novo da terra de Tavares, f. 52r B.

CORTINHAL, n.m. – é o mesmo que “terra lavradia, aproveitada, rota e 
frutífera, mas pouco extensa, e cercada de paredes altas, a modo de horta, 
jardim, ou pomar, a que também antigamente chamavam côrte ou almuinha”. 
(Viterbo 1993 V. II: 139). Exemplo: “. E mais duas |L199 espadoas & hum capam 
& çimquo |L200 ouos, e hum alqueire & meyo de tri- |L201 go de foro. § Item 
mais ha hy |L202 hum cham que chamam da Çernada |L203 que paga o quimto do 
que deus nelle |L204 der. § Item mais ha hy hum cham |L205 que iaz demtro no 
cortinhal do com- |L206 çelho de que se paga o sexto. A par |L207 deste cham iaz 
hũa uinha de que |L208 se paga o sexto”. Registo do foral novo do concelho de 
Nespereira, f. 121r A

COSTUMAGEM, n.f. – imposto equivalente à usagem. “Direitos ou foros que 
se pagavam por antigo costume e não por lei escrita” (Santana 1995: 31). Veja- 
-se o exemplo: “P63 |L563 As pessoas eclesiasticas de todo- |L564 llos moesteiros 
assy d’ homens |L565 como de molheres que fazem uoto |L566 de profissam e os 
clerigos de ordens sa- |L567 cras e assy os beneficiados de ordens |L568 menores 
posto que as nom tenham |L569 que uiuem como clerigos. E por taaes |L570 forem 
auidos todollos sobreditos |L571 sam yssemtos & priuilligiados de pa- |L572 garem 
ne[n]hũa portagem ussagem |L573 nem costumagem per quallquer no- |L574 nome 
que a possam chamar assy das |L575 cousas que uemderem de seus beens |L576 & 
beneficios como das que compra- |L577 rem, trouxerem ou leuarem pera seus |L578 

ussos ou de seus benefiçios & casas |L579 & familiares de qualquer calidade |L580 

que seiam assy per mar como per terra”. Registo do foral novo da cidade de 
Lamego, f. 136v A.
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COURELA, n.f. – propriedade rústica; granja, casal, herdade. São tipos de 
propriedade similares. Exemplo: “§ Item o uall de Esteuam |L46 Ioanis. § Item na 
erdade do uall |L47 de Ioham Paaez de seis quinhoões |L48 hum. § Item no uall do 
Grou hũa co- |L49 urela. § Item o casal do Pumar. |L50 § Item o casal do Sesmo. 
§ Item o ca- |L51 sal da Grade. § Estas sam as uinhas |L52 & Cham da Uilla. § 
Item o Uall de Pero |L53 Babado foy uinha”. Registo do foral novo da vila de 
Cerzedas, f. 12v A.

COUTADAS, n.f.pl. – segundo Viterbo, usava-se fazer coutadas na “Beira Alta 
quando algum proprietário fazia qualquer lavoura, ou sementeira, ou plantava 
alguma vinha, ou árvores, na sua propriedade (que antigamente não tinham 
paredes ou tapumes), a qual devia ser guardada e defendida dos gados para que 
a não danificassem” (Viterbo Vol. II: 141). Exemplo: “P13 |L75 E assy seram as 
forças, conuem a saber: cento |L76 & oyto reaaes, semdo, pry- |L77 meiramente, 
iulgadas & emxecuta- |L78 das & tornadas aa posse. E mandamos |L79 por neste 
forall as cousas iulgadas |L80 em nossa rrellaçam per semtença, conuem a saber 
que |L81 o comendador nem o prioll faram |L82 coutadas na dita terra: de caça nem 
|L83 de rryo nem de paçigos nem cons- |L84 tranga o comçelho que lhe dem mor- 
|L85 do[mo] pera lhe tomar bestas nem ga- |L86 linhas nem carneiros nem cadei- 
|L87 ras nem rroupa nem ne[n]hũa cousa |L88 comtra suas uomtades nem lhe |L89 

lamçam ospedes nem denheiro |L90 pera lhe fazerem nem rrefazerem |L91 rroupa 
nem seruir das pessoas nem |L92 bestas dos moradores da dita terra”. Registo do 
foral novo da vila de Oleiros, f. 131v B.

COUTO, n.m. – designava as terras imunes detidas por eclesiásticos que não 
se encontravam sujeitas a tributação, fiscalização e justiça régias. O acesso 
aos oficiais e agentes do soberano era interditado nas referidas propriedades 
(Santana 2014 a: 148). Atente-se nos exemplos: “P03 |L4 Outrosy he do dito 
bispo |L5 o dito lugar em que tem |L6 estes dereitos. Mostrasse |L7 seer a dita terra 
iugadeira & pagarse |L8 per toda pessoa que laurar nella de- |L9 zoyto alqueires 
de pam terçado por |L10 iugada, conuem a saber: trigo, çemteo, milho pella |L11 
medida uelha. § E quamdo lauram |L12 na terra do dito couto pagam ao |L13 bispo 
todo o dizimo. E quamdo la- |L14 uram fora pagam mea iugada & |L15 o dizimo 
homde quer que lauram |L16 fora do dito couto”. Registo do foral novo de São 
Sebastião de Riba de Alva, f. 41r B.

DESCAMINHADO, adj., part. passado – também designado por pena de 
descaminhado, ou seja, a pena de perdimento dalguma mercadoria, por subtração 
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ao pagamento aduaneiro estabelecido na lei. Atente-se na descrição desta pena: 
“P76 |L667 § Descaminhado P77 |L668 § E asy poderam descaregar na pra- |L669 ça 
ou acouges do lugar sem a dicta |L670 manifestaçam § dos quaes lugares |L671 nam 
tiraram as mercadorias sem primeiro |L672 o notificarem aos rendeiros ou offici- 
|L673 aes da portagem so[b] pena de as perderem |L674 aqueilas que soomente 
tirarem & sonega- |L675 rem & nam as bestas nem as outras cou- |L676 sas. § E, 
se no termo do lugar qui- |L677 serem uender, farão outro tanto se |L678 hy ouuer 
rendeiros ou officiaes |L679 da portagem & se os nam ouuer note- |L680 fiquem no 
ao iuiz ou uintaneiro ou qua- |L681 drilheiro do lugar honde quiser ue- |L682 nder se 
os hy achar ou a dous homens |L683 do dicto lugar ou a hum se mais hy nam |L684 
achar, com os quaes arecadara ou |L685 pagara sem ser mais obrigado a buscar os 
|L686 officiaes nem rendeiros nem emcorera |L687 por isso em algũa pena”. Registo 
do foral novo da cidade da Guarda, F. 4v A.

DIREITOS DE ALCAIDARIA, n.m.pl. determ. – era um imposto em moeda 
pago pelos moradores dum concelho ao alcaide-mor para que este exercesse as 
suas funções militares, jurisdicionais, administrativas (Viterbo 1993 Vol. I: 305). 
Na cidade da Guarda todos os moradores teriam de pagar 2000 reais anualmente 
ao seu alcaide-mor. Atente-se na explicação deste imposto no referido foral- 
-modelo. “|L52 Outrosy se paga na dicta ci-P09 |L53 Direito d’ alcaidaria |L54 dade 
outro direito quei chamam |L55 direitos do castello & d’ alcaidarya quei |L56 sam 
dous miil reaes pera a quall paga, isso |L57 mesmo, pagara toda pesoa, os quaes 
|L58 nos auemos d’ auer em cada hum anno |L59 per conçerto que com a dicta 
cidade an- |L60 tiguamente os reys, nossos antecesores, |L61 fezerom por todollos 
direitos & liberdades |L62 que ao dicto alcaide-moor & alcaidarya |L63 da dicta 
cidade podessem pertençer |L64 os quaaes a dicta cidade tem & ha |L65 de ter sem 
o dicto alcaide-moor poder |L66 hy ter alcaide-pequeno nem cadea nem |L67 corer 
a cidade de dya nem de noute nem |L68 isso messmo leuar penas das armas |L69 

nem [ne]nhũas outras, porquei todo o que |L70 a elle pertencya ou podia ao diante 
|L71 pertencer tudo he da dicta cidade & |L72 dos officiaaes della”. Registo do foral 
novo da cidade da Guarda, f. 1r A.

DIREITOS PESSOAIS, n.m.pl. – conjunto de penas pecuniárias do foro 
judicial, criminal, tais como: mordomado, pena de sangue, pena de arma, direitos 
de alcaidaria, pena de descaminhado na portagem, a pena do foral a solver, 
habitualmente, aos juízes (alcaide-mor, mordomo) dos concelhos. Repare-se no 
exemplo: “|L103 E, quamto aos outros dereitos |L104 do mordomado portagem & 
cetera |L105 que se chamam pessoaess, decrara- |L106 mos, primeiramente, que da 
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pena P06 |L107 § Sangue |L108 de sangue se leue somente de morte [F. 134r B] 
|L109 de homem noueçemtos reaaes |L110 ou de quem forçar ou tomar mo- |L111 

lher casada per força. E de sangue |L112 somente de sobrolho se leuara a mea- 
|L113 tade, conuem a saber: quatroçentos & çimquoenta |L114 reaaes § E os que 
morarem na |L115 Çerca de Çima pagaram somente |L116 das penas dos noueçemtos 
reaes |L117 çemto & çimquoemta reaaes. E de sam- |L118 ge sobrolhos setemta & 
çimquo |L119 reaaes. E pagarsea mais por |L120 dereitos d’ alcaydaria de quem 
quer |L121 que tirar arma pera fazer mall com |L122 ella duzemtos reaaes & as 
ar- |L123 mas perdidas com decraraçam |L124 que as pessoas que pagarem os |L125 

noueçemtos ou quatroçemtos |L126 & çimquoenta reaaes acima de- |L127 crarados 
da dita morte & sangue |L128 nam pagaram a dita pena de du- |L129 zemtos reaaes. 
E perderam so- |L130 mente as armas pera o alcayde. |L131 E cada hũa das ditas 
pemas |L132 se nam leuaram com estas limy- |L133 taçoões, conuem a saber: quamdo 
apunharem |L134 espada ou qualquer outra arma |L135 sem atirar nem os que sem 
prepo- |L136 sito em reixa noua tomarem |L137 paao ou pedra posto que fizerem 
|L138 mall. E, posto que de preposito as |L139 tomem se nam fezerem mal com 
|L140 ellas, nam pagaram nem a paga- |L141 ra moço de quimze annos & dhy |L142 

pera baixo nem molher de quall- |L143 quer hydade nem os que, castigando |L144 

sua molher & filhos & escrauos tirarem |L145 sangue nem os que sem arma tira- 
|L146 rem samgue com bofetada ou punha- |L147 da nem quem em defemdimento 
|L148 de seu corpo ou apartar & estremar |L149 outros em arroydo tirarem armas 
|L150 posto que com ellas tirem sangue |L151 nem escrauo de quallquer ydade 
|L152 que sem ferro tirar samgue”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, 
F. 134r A-B.

DIREITURAS, n.f.pl. – quantitativos tradicionais fixos das rendas, o mesmo 
que foragens ou foros miúdos. Designavam “pequenas prestações, podendo ser 
complementares duma renda básica (como ‘terrádigo’, ‘jugada’ ou outras) ou 
cobradas pelo cultivo de pequenas parcelas isoladas”. (Castro Vol. II 1978: 193). 
“Pensões miúdas, a que hoje chamamos foragens ou miunças, e que o enfiteuta 
costumava pagar além do foro principal” (Viterbo 1993 Vol. II: 197). Veja-se o 
exemplo: “P13 |L81 E pellas direituras do foral |L82 se pagara per cada hum dos 
di |L83 tos casaaes em cada hum anno homze |L84 ceptiis pollo soldo que pollo 
dito fo- |L85 ral se mandou pagar no qual man- |L86 da mais pagar hum capam ou 
gali- |L87 nha a quall paga determinamos |L88 que se faça desta maneira, conuem 
a saber: hum anno |L89 se pagara hum capam & ho outro anno |L90 se pagara a 
galinha”. Registo do foral novo da terra de Guardão, F. 63v A.
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DÍZIMA OU DÍZIMO, n.f., n.m. – imposto equivalente à décima parte do 
rendimento de todos os tipos de produções na agricultura, na pecuária e até na 
atividade artesanal. Também ocorre, com frequência, o vocábulo no masculino 
dízimo. Existia ainda a dízima eclesiástica e dízima secular; a primeira entregava- 
-se à igreja e a segunda ao senhorio (Viterbo 1993 Vol. II: 199). Atente-se nos 
exemplos: “P03 |L4 Outrosy he do dito bispo |L5 o dito lugar em que tem |L6 estes 
dereitos. Mostrasse |L7 seer a dita terra iugadeira & pagarse |L8 per toda pessoa 
que laurar nella de- |L9 zoyto alqueires de pam terçado por |L10 iugada, conuem 
a saber: trigo, çemteo, milho pella |L11 medida uelha. § E quamdo lauram |L12 na 
terra do dito couto pagam ao |L13 bispo todo o dizimo. E quamdo la- |L14 uram 
fora pagam mea iugada & |L15 o dizimo homde quer que lauram |L16 fora do dito 
couto”. Foral de São Sebastião de Riba de Alva do bispado de Coimbra, f. 41r 
B e “|L56 § E pagam mais os moynhos de ma- |L57 quya o dizimo por foro do que 
ga- |L58 nham & do que cada hum moe pera |L59 suas casas nos seus moynhos ou 
|L60 alheos nam se paga dereito. § E o |L61 caualeiro nam pagara iugada se- |L62 
gumdo foy logo decrarado no di- |L63 to foral. § E tem mais a ordem |L64 nesta 
terra hũa terra foreira que |L65 chamam padroões bem comfrom- |L66 tada da quall 
se paga de todo pam |L67 & uinho d’ omze tres, emtramdo |L68 aquy o dizimo”. 
Registo do foral novo de Álvares, f. 85r A.

EIRADÉGA, n.f. – imposto pago pelos foreiros nalguns lugares e concelhos aos 
senhorios (Viterbo 1993 Vol. II: 209) sobre os produtos granjeados. Exemplos: 
“P11 |L72 E dara cada hum destes casaaes |L73 por eiradega de linho meo mo- |L74 
lho, fazemdosse o molho de tres feua- |L75 ras do linho meaão que se colher & 
|L76 o linho de que este uinçilho da de seer |L77 cheo ham de chegar as pomtas de 
|L78 hum aas rraizes do outro & deste |L79 tal se ha de pagar o dito meo molho”. 
Foral da terra e concelho de Guardão, f. 63v A. “E pagase mais de oyto hum do 
|L11 uinho. E paga mais cada laurador de |L12 uinho d’ eiradega homze meas que 
|L13 fazem pella medida comũa da terra, |L14 hum almude. E allem deste foro rreal 
que |L15 se hy paga a messa episcopall pagam- |L16 se tambem outros foros per 
parti- |L17 culares prazos & aforamentos que |L18 tem & segumdo sempre foram 
em cos- |L19 tume de pagar & sam [e]scpritos no |L20 tombo do senhorio”. Foral 
de Nogueira do bispado de Coimbra, f. 41v B.

EMPRAZAMENTO, n.m. – designava o contrato de arrendamento entre 
o senhorio e o foreiro para utilização de uma terra ou de um prédio. Todo e 
qualquer contrato (Viterbo 1993 Vol. II: 214). Repare-se no exemplo: “P21 |L253 E 
a Pouoa do termo d’ Arganill |L254 por emprazamento do bispo |L255 de Coimbra, 
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ministrador de |L256 Folques, lhes foy feito forall porque |L257 pagasem de pam, 
uinho, linho de dez |L258 hum, conuem a saber: de homze dous, comtando o 
di- |L259 zimo. E assy das cebollas & alhos”. Registo do foral novo da vila de 
Arganil, f. 37r A.

EMPRAZAR, v. – ceder por contrato enfitêutico uma propriedade em troca de 
uma renda anual (foro) (Costa 2012 Vol. I: 656). Exemplo: “P19 |L136 E tem mais 
o senhorio na dita |L137 terra hũa quimtaan que se cha- |L138 ma da Bouça & outros 
casaaes como |L139 cousa sua propria & assy as aforara- |L140 rem & emprazara 
como lhe aprouuer”. Registo do foral novo da terra de Tavares, f. 52r B.

ENCOUTO, n.m. – 1. imposto a pagar ao encouteiro ou rendeiro se não se 
respeitassem os coutos dados pela coroa. 2. Também designava uma multa ou 
coima por transgressão de leis. Veja-se o exemplo “P28 |L257 § Emcoutos P29 
|L258 § Nem se leuaram os seiscentos |L259 rreaaes dos emcoutos porque nom |L260 
se achou auçam pera se deuerem P30 |L261 § Forças|L262 de leuar”. Registo do 
foral novo do concelho de Tendais, f. 77r A.

ENXIDO OU EIXIDO, IXVDO, IXVDEO, n.m. – designava uma pequena 
propriedade, um cerrado, quintal, hortejo, ou conchouso contíguo ou não longe 
da vivenda, pequenos prédios à saída das casas (Viterbo 1993 V. II: 210). 
Exemplo: “P05 |L8 Os montados da dicta uilla & |L9 termo sam da coroa de 
nossos |L10 reynos. E pagaram delles como ate |L11 qui fezeram sem n[en]hũa 
mais emnoua- |L12 cam nem outra contradiçam, tirando somente |L13 certa parte 
da dicta terra que chamam |L14 ho emxido, a qual senpre foy e que- |L15 remos 
que seia ao diante dos iuizes |L16 & oficiaes da dicta uilla o anno que forem”. 
Registo do foral novo da vila de Gouveia, f. 10r A.

ESPÁDUA, n.f. – era o “entrecosto de porco. Era como se estipulava: de sete, 
de oito, de nove, de dez, de onze, ou de doze costas ou costelas. E, outras 
vezes, era huma espadoa com todas sãs costas. Assim consta de muitos prazos e 
arrendamentos do séc. XIII, XIV e XV”. (Viterbo 1993 Vol. II: 571). Exemplos: 
“§ E decraramos que as P05 |L113 § Espadoas |L114 espadoas de porco que ha de 
pagar |L115 cada morador da terra se pagaram |L116 de porco como for de hum 
anno. E se o |L117 senhorio as nom quizer tomar na |L118 maneira que lhas assy 
ham de dar |L119 pagar lhe am por cada hũa sesemta |L120 reaaes & mais nam a 
quall esco- |L121 lha ficara no senhorio”. Registo do foral novo do concelho de 
Fermelo, f. 64v B.
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ESPARTO, n.m. – designava a planta medicinal, gramínea, cujas folhas serviam 
para fazer esteiras, cordas, vassouras, etc. (Ferreira 1980: 714). Exemplo: “P55 
|L489 § Esparto |L490 da & por laurar. § E outro tanto |L491 por todallas cousas feitas 
d’ es- |L492 parto, palma ou iumco assy gro- |L493 sas como delgadas e assy de |L494 

tabua ou fumcho”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, f. 136r A.

ESTORAQUE, n.m. – designava o arbusto ornamental de origem asiática. 
Resina odorífera extraída do estoraque e usada em farmácia (Ferreira 1980: 
736). Exemplo: § E por uidro & cousas delle |L501 quei nam tenham barro. § 
E por estora- |L502 que & por todollos perfumes ou chei- |L503 ros ou aguoas 
estilladas por carga |L504 mayor de cada hũa das dictas cou- |L505 sas & de todallas 
outras suas seme- |L506 lhantes se pagara, noue reaes”. Registo do foral novo da 
cidade da Guarda, f. 3v A.

FAZENDA, n.f. – propriedades ou bens. Exemplo: “P04 |L8 Toda pesoa que 
teuer cassa |L9 na dicta uilla & termo ou |L10 fazenda pagara por direito reall em 
|L11 cada hum anno, hum alqueire de ceuada |L12 ou de centeo & outro alqueire de 
ui- |L13 nho per esta medida corente, posto |L14 que pollo dicto foral por respeito 
dos |L15 dictos alqueires se mandase pagar |L16 hum almude por cada hum”. 
Registo do foral novo de S. João da Pesqueira, f. 16v A.

FEITOR, n.m. – cobrador de impostos, em especial, dos donatários, cargo 
equivalente a almoxarife, mordomo, rendeiro. Exemplo: “P05 |L65 E seram 
auissados os mor- |L66 domos, feitores ou rem- |L67 deiros das rremdas da |L68 dita 
çidade que ou mandem par- |L69 tir com os lauradores & foreiros |L70 ao tempo 
que pera ysso forem re- |L71 queridos ou atee ho outro dia aa- |L72 quellas oras 
porque, nam hymdo |L73 ou mandando ao dito tempo as |L74 partes (...)”. Registo 
do foral novo da cidade de Lamego, f. 134r A.

FINTA, n.f. – designava um imposto extraordinário. Eram impostos, geralmente, 
de iniciativa municipal aos quais os concelhos recorriam para fazer face a 
encargos imprevistos e para os quais não tinham receitas. Exemplo: “P17 |L63 
E quando os direitos |L64 acima conteudos nom soprirem |L65 aa dicta copia dos 
dictos dez miil & oy- |L66 tocentos reaes ho dicto conçelho lancara |L67 finta 
antre sy per todollos beens & pro- |L68 piedades que ouuer no dicto concelho, 
|L69 a quall faram de sete em sete annos por se mais |L70 uerdadeiramente fazer”. 
Registo do foral novo da vila de Aguiar, f. 12r A.
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FOGAÇA, n.f. – designavam as bolas ou pães delgados, cozidos debaixo da 
cinza ou rescaldo. No século XVI, a fogaça era uma medida que equivalia a um 
alqueire (Viterbo 1993 Vol. II: 275) ou a um almude. Exemplo: “(...) conuem a 
saber: de pam & uinho & linho |L49 & legumes. E assy pagara cada hum |L50 hum 
gorazill por Natall & hum capam |L51 & dez ouos & hum almude de trigo por |L52 

fogaça por Sam Miguell. E por elle |L53 meo alqueire desta medida”. Registo do 
foral novo da vila e terra de Oliveira do Conde, f. 145v B.

FOGO, n.m. – é o mesmo que o núcleo-familiar ou uma família. Exemplo: “. § 
E pagara mais cada |L48 fogo por Natall hũa oytaua de |L49 trigo pella medida de 
Coimbra |L50 que fazem de quatro, tres na ma- |L51 neira que sempre pagaram”. 
Registo do foral novo do concelho de Alvoco da Serra da Estrela, f. 85v B.

FOGUEIRA, n.f. – designava o casal ou o imposto, que anualmente era pago 
à coroa pelos moradores dos concelhos. É equivalente a fogos ou fumadêgos. 
(Viterbo 1993 V. II 277). Exemplo: “P09 |L112 E allem dos foros contheudos |L113 
& decrarados nos ditos rre- |L114 guemgos se paga a nos por |L115 dereito rreal no 
dito comçelho hum |L116 dereito que chamam fogueiras, conuem a saber: |L117 
hũa que se paga por primeiro dia de |L118 março de treze liuras & seis soldos |L119 
y oyto denheiros que sam desta moe- |L120 da quatroçemtos & oytemta rreaaes 
|L121 & tres galinhas & mais tres alqueires |L122 de pam pella medida uelha de 
Coym- |L123 bra que fazem quatro da dita amti- |L124 ga tres desta quorrente”. 
Registo do foral novo do concelho e terra de Lafões, f. 67v A.

FORÇADOR, n.m. – designava não só o que força mulher, mas também aquele 
que se introduz na posse de coisa ou fazenda alheia (Viterbo 1993 Vol. II: 
279). Exemplos: “P15 |L77 E as forças seram, ysso mesmo, |L78 do comçelho 
com decraraçam |L79 que se nam leuaram senam quando |L80 forem iuducialmente 
demandados |L81 & iulgadas hordenadamente. E quan- |L82 do o forçado for 
metido em posse |L83 da cousa forçada emtam se leuaram |L84 cemto & oyto 
reaaes aa custa do |L85 forçador & nam doutra maneira”. Registo do foral novo 
do concelho de Castro Daire, f. 73r A.

FORÇAS, n.f.pl. – imposto aplicado ao violador ou ao que se apodera de 
propriedade alheia. Exemplo: “P15 |L77 E as forças seram, ysso mesmo, |L78 do 
comçelho com decraraçam |L79 que se nam leuaram senam quando |L80 forem 
iuducialmente demandados |L81 & iulgadas hordenadamente. E quan- |L82 do o 
forçado for metido em posse |L83 da cousa forçada emtam se leuaram |L84 cemto 
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& oyto reaaes aa custa do |L85 forçador & nam doutra maneira”. Registo do foral 
novo do concelho de Castro Daire, f. 73r A.

FOREIRAS, n.f.pl. – propriedades arrendadas a peões com o usufruto perpétuo 
da terra cultivada. Exemplo: “(...) |L66 terra outras terras foreiras & |L67 casaaes as 
quaaes sam empra- |L68 zadas pelo dito moesteiro & fora |L69 das per desuairados 
preços a |L70 particulares pessoas segumdo |L71 nas scprituras & titollos de cada 
|L72 hũa se comthem”. Registo do foral novo da vila de S. Martinho de Mouros, 
f. 84r B.

FOREIRO, n.m. – aquele que paga o foro ao senhorio ou o que recebe os foros 
(Santana 1995: 32). Veja-se exemplo: “E, porque auya |L87 ora duuia amtre o 
senhorio & mora- |L88 dores & foreiros da dita aldea se se pa- |L89 gariam as ditas 
direituras somen- |L90 te nomeadas ou pagaria cada pesso |L91 particularmente 
per sy o dereito da |L92 dita dereitura decraramos que as di- |L93 tas trimta & 
oyto dereituras se ham |L94 de pagar como acima he decrarado a- |L95 imda que 
nam aia na terra foreira |L96 dellas mais que hum soo caseiro ou |L97 posuidor”. 
Registo do foral novo da vila de Valhelhas, f. 87v B.

FORO, n.m. – imposto a pagar em géneros, dinheiro ou em quota mista ao 
proprietário de acordo com o contrato estabelecido (Santana 1995: 32). Veja-se 
o exemplo: “§ E pollos sobreditos |L105 dereitos que assy pagam ao moes- |L106 
teiro sam issemtos & liures de to- |L107 do outro tributo & foro uisto o |L108 dito 
titollo posto que mais cou- |L109 sas nelle seiam decraradas uisto |L110 a posse 
em que ora estam de mais |L111 nam pagar aprouada pollo dito |L112 moesteiro”. 
Registo do foral novo do concelho de Valença, f. 101r B.

FOSSADEIRA, n.f. – terra obrigada a pagar um tributo, a que davam o 
nome de fossadeira (Viterbo 1993 Vol. II: 280). Era um imposto medieval de 
contribuição para a guerra. Exemplo: “§ E paga mais cada hum dos |L168 lugares 
seguimtes em cada hum anno |L169 do dereito que, amtigamente, se chamou |L170 

fossadeira trimta & seis rreaaes, conuem a saber: os |L171 moradores de Tomda 
& o Couello & |L172 o casal & os moradores d’ Aluarym, e o |L173 Barreiro & o 
lugar do Casall”. Registo do foral novo do concelho de Besteiros, f. 133r A.

FREAMA, n.f. – designava uma leitoa grande, que ainda não tinha parido, mas 
que também já não era de espeto. (Viterbo 1993. V. II: 394). Exemplo: “§ E 
pagam mais os |L196 ditos casaaes tres goraziis & |L197 meyo & sete maãos de 
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ly- |L198 nho e hũa freama ou por ella |L199 meyo marauidi que sam uimte |L200 & 
quatro rreaaes & meyo. § E pa- |L201 gam mais hũa teiga de trigo. |L202 § E pagam 
mais, iumtamente, |L203 estes tres casaaes & meyo em ca- [F. 76v B] |L204 da hum 
ano sessenta & tres almudes de |L205 uinho mole aa bica”. Registo do foral novo 
de Tendais, F. 76v B.

GADO DO VENTO, expressão – era um outro direito real que obrigava a 
pessoa que encontrasse gado extraviado a ir inscrevê-lo à câmara da vila ou 
concelho, até dez dias seguintes, para não ser acusada de furto. Exemplo: “P37 
|L396 O gado do uemto he dereito |L397 rreall & arrecadarsea no dito |L398 lugar per 
nossa hordenaçam |L399 com decraraçam que a pessoa a cuia |L400 maão ou poder 
for ter o dito gado o |L401 uenha scpreuer a dez dias primeiros |L402 seguimtes 
so[b] pena de lhe seer deman- |L403 dado de furto”. Registo do foral novo da vila 
de Arganil, f. 37v B.

HERDADE, n.f. – toda a propriedade que rendia fruto ao cultivador. Pode ser 
equivalente a casal, granja, herdamento, propriedade, aldeia (Viterbo Vol. II 
309). Exemplo: “P10 |L111 Item no Loguo d’ Almacada |L112 ha fora ha da Foz do 
Uall d’ Ei- |L113 ra pera cima. § Item no Uall da Fonte |L114 da Foz d’ Aguilhada 
pera riba. § Item |L115 no Ameal de Fundo da Selhada pera |L116 riba. § Item no 
Emgreual o Uall d’ A- |L117 guoa. § Item outra erdade Antre-os- |L118 Breios. § 
Item outra herdade no Enger- |L119 uall ho Uall d’ Agroia. § Item o Carua- |L120 
lhal do Corisco. § Item mais a erdade |L121 do Uall do Criado. § Item os Poeyros. 
|L122 Item Alcaria de Cabalhos de Rey. |L123 § Item outra no Uidigall”. Registo do 
foral novo da vila de Cerzedas, f. 12v B.

HERDAMENTO, n.m. – casais, reguengos, propriedades, prédios rústicos, 
quintas, etc. Exemplo: “P19 |L111 E alem dos dictos direitos reaes |L112 & cousas 
conteudas sam ain- |L113 da tambem nossos os reguengos ca- |L114 saes & 
herdamentos & casas & propios |L115 que na dicta uilla & termo estam por |L116 
nossos & da coroa de nossos reinos, |L117 segundo largamente estam escritos & 
|L118 demarcados nos liuros dos nossos |L119 propios & contos da nossa cidade |L120 
da Guarda pollo quall mandamos que |L121 daqui adiante se arrecadem”. Registo 
do foral novo da vila de Linhares, f. 17v B.

HOMEM-BOM, n.m. – era o indivíduo “sem qualquer espécie de dependência 
familiar ou profissional, que tinha o direito de participar na vida pública do 
município - era por conseguinte chefe de família, do sexo masculino (...) que não 



Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira648

Maria Olinda Rodrigues Santana / Cármen Augusta Silva Alves

trabalhava por conta de outrem” (Reis 1994: 68). Veja-se exemplo: “Portamto 
man- |L42 damos que o senhorio com os |L43 lauradores da terra emleiam boons- 
|L44 homens que nisso possam bem em- |L45 temder com os quaaes metam |L46 
outros taaes de fora da dita terra |L47 & comarcaaõs a ella pera iustamente |L48 
ueiam os titollos & emprazamen- |L49 tos que cada huns trazem”. Registo do 
foral novo do concelho de Pombeiro, f. 65v B.

INQUIRIÇÃO, n.f. – as inquirições eram processos contenciosos que tinham 
como finalidades primeiras legitimar as queixas dos concelhos em relação aos 
senhorios ou à própria coroa e certificar juridicamente os direitos e deveres das 
partes envolvidas. (Santana 2011: 27). As inquirições manuelinas conduzidas 
por Fernão de Pina tiveram como objetivo verificar a autenticidade dos diplomas 
dos senhorios pelos quais arrecadavam os tributos aos seus foreiros. Exemplos: 
“P03 |L3 E o lugar de Santa Comba com |L4 os dereitos seguimtes: he |L5 tambem 
do dito bispado. Ms- |L6 trase pella particular imquiriçam ti- |L7 rada na dita terra 
nom auer hy foral |L8 autentigo per que os dereitos reaaes |L9 della se deuesem de 
pagar. E, somente, |L10 se leuam & rrecadam per tombos per |L11 que os offiçiaaes 
dos senhorios de- |L12 lles costumaram de rrecadar & rrece- |L13 ber os dereitos 
& foros da dita terra |L14 os quaaes por nom terem algũa |L15 autoridade nem se 
mostrar per quem |L16 fossem dados nem em que tempo |L17 nos nam podemos per 
os ditos |L18 tombos mandar asemtar neste no- |L19 sso forall as cousas delles princi- 
|L20 palmente os tributos & foros que |L21 se pagam por rrespeito de particula- 
|L22 ridades de terras ou eramças. E por- |L23 tamto, nestes dereitos daremos a 
|L24 conclusam na fym deste forall despois |L25 de aquy mandarmos asemtar os 
|L26 outros que se seguem”. Registo do foral novo de Santa Comba, f. 42v B.

JANTAR, n.m. – renda fixa em géneros ou em numerário paga por um concelho 
ao senhorio. Veja-se o exemplo: “P05 |L28 Primeiramente, se pagara aos |L29 
bispos que forem de Coimbra [F. 43r A] |L30 quamdo pesoalmente forem ao dito 
|L31 lugar hũa uez no anno hum gentar |L32 ou colheita & por elle seisçemtos 
reaes|L33 em denheiro & mais nam de seis cep- |L34 tis o rreall desta moeda ora 
corrente |L35 da quall nam seram escussos ne[n]huns|L37 priuilligiados”. Registo 
do foral novo de Santa Comba, f. 42v B - 43rA.

JEIRA, n.f. – o mesmo que o serviço de um jornaleiro em cada dia e respetivo 
salário. Atente-se no exemplo: “E se o senhorio os nam |L92 quiser receber 
pagarlheam por |L93 cada hum setemta rreaaes quall |L94 mais quiser o senhorio. 
§ E as |L95 galinhas reçeberam por Natall. |L96 E as geiras nam senam reque- |L97 
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ridos por ellas os dias que oue- [F. 66r B] |L98 rem de semear ou uimdimar ou de- 
|L99 bulhar seu pam & dar lhe am manti- |L100 mento segumdo se daa quaaesquer 
|L101 outros semelhantes trabalhadores |L102 na terra”. Registo do foral novo do 
concelho de Pombeiro, f. 66r A e B.

JUGADA, n.f. – imposto pago pelos lavradores ou “pessoa não privilegiada” 
que lavrasse com uma junta de bois, eram obrigados a pagar um moio de pão 
à coroa, por exemplo, na vila e arredores de Seia. Noutros lugares, só pagavam 
os lavradores que semeassem o cereal com a sua junta de bois, ficando isentos, 
se lavrassem com bois alheios, noutros, como em Longroiva, pagavam a jugada 
mesmo que lavrassem com bois emprestados. Apenas ficariam isentos do 
pagamento da jugada se lavrassem com enxada. Atente-se nos exemplos: “Nos 
estamos em posse |L12 somente de auermos & se recadarem |L13 pera nos as cousas 
seguintes, conuem a saber: a- P05 |L14 § Iugada |L15 uemos d’ auer de toda pesoa 
nom pri- |L16 uilligiada que laurar com iunta de |L17 bois no lemite & aro da dicta 
uilla, |L18 segundo esta hy demarcado no no- |L19 sso tonbo hum moyo de pam da 
me- |L20 dida antiga que fazem destes al- |L21 queires d’ agora, dezaseis alquei- 
|L22 res, leuando ho alqueire d’ agora, |L23 por quatro dos antigos”. Registo do 
foral novo da vila de Seia, f. 15v A.

JUGADEIRO, n.m. – é o mesmo que tributário, o que paga o imposto da 
jugada. Exemplo: “P03 |L3 Outrosy he do dito bispo & bis- |L4 pado o lugar 
de Nogueira |L5 com estes dereitos, conuem a saber: pagara, |L6 primeiramente, 
todo iugadeiro de dous |L7 bois segumdo ora pagam o moyo de |L8 pam terçado, 
conuem a saber: uimte & hum alqueires |L9 pela medida uelha. E por hum boy 
mea |L10 iugada”. Registo do foral novo de Nogueira, f. 41v B.

JUIZ, n.m. – nos forais novos, designava o magistrado camarário que, em 
nome do concelho, administrava a justiça dentro do território municipal. A sua 
competência era alargada e abrangia as apelações dos almotacés e dos vereadores” 
(Santana 2009 b: 45). Exemplos: “E os iuizes porem |L73 nom demandaram as 
penas que lhe pertençe- |L74 rem senam perante o nosso almoxarife nem |L75 

mandaram penhorar por ellas os dictos |L76 iuizes senam quando lhe forem pollo 
|L77 dicto almoxarife iulgadas, conuem a saber: duzentos |L78 reaes & a arma 
perdida”. Registo do foral novo da cidade da Guarda, f. 1r B.

JUIZ DA TERRA, expressão – designava o juiz local ou do concelho. Era 
equivalente ao cargo de magistrado camarário. Exemplo: “P16 |L153 E a pena 
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d’ arma sera do com- |L154 mendador. E se o iuiz da terra |L155 a tomar no 
aroido sera sua & dou- |L156 tra maneira nam sera de nynguem. |L157 E leuarseam 
duzemtos reaaees |L158 & as armas & et cetera”. Registo do foral novo do 
concelho de Silvã, f. 71v B.

JULGADO, n.m. – território da jurisdição do juiz municipal. Nos forais novos, 
o julgado era o território geograficamente equivalente ao concelho. Exemplo: “§ 
E bem assy leuara o dito P16 |L136 § iugada de Çellauiisa |L137 senhorio de todo o 
laurador que |L138 laurar no limite & iulgado de Çe- |L139 lauisa de iugada se com 
hũa iunta |L140 de boys laurar ou com mais ium- |L141 tas doze alqueires de trigo 
& |L142 doze de çenteo somente & de todo |L143 uinho leuara o dito senhorio (...)”. 
Registo do foral novo da vila e terra de Góis, f. 149v A.

JURADO, n.m. – era o representante das populações na administração do 
município. Era um elemento de ligação entre o concelho e o meio. Tinha como 
principais funções a vigilância em tempo de peste, a recolha dos tributos, zelar 
pelo estado de conservação dos caminhos e fontes, averiguar do cumprimento 
das posturas, presidir ao tribunal da comunidade, verificar a distribuição dos bens 
comuns e defender os interesses da população junto das instâncias superiores. O 
jurado ou jurado da terra também era conhecido como o juiz do povo. Exemplo: 
“E mays |L54 iazem hy çertas herdades de que |L55 se pagam seis alqueires de pam 
|L56 meado, conuem a saber: çemteo, milho. E mays |L57 hum guorazill & hum 
frangãa. E çim- |L58 quo ouos, e em denheiro çemto |L59 & quoremta & quatro 
reaaes. E este |L60 denheiro & foros ha de rreçeber o |L61 dito mordomo da maão 
do iurado |L62 do dito lugar”. Registo do foral novo do concelho de Nespereira, 
f. 120r B.

LAMEIRO, n.m. – campo de erva, terra húmida produtora de feno e pasto. 
Veja-se o exemplo: “|L103 E pagase mais a nos & a coroa de |L104 nossos regnos 
outros dereitos |L105 particulares doutras terras herda- |L106 des & courelas, conuem 
a saber: leuase de sete hum [F. 151v B] |L107 de hũa leira ao lameiro do Carualho. 
E |L108 doutra ao Ual da Barroca & de dous li- |L109 nhares ao rrego do forno. E 
doutra |L110 aos curraaes de Linhares”. Registo do foral novo do concelho e terra 
de Penalva de S. Gião, f. 151v A-B.

LIBERDADE, n.f. – o mesmo que privilégio. Exemplo: “|L152 E, porquanto 
pollo dicto fo- P15 |L153 § Liberdade |L154 ral foy concedido & outorga- |L155 do 
aa dicta cidade por priuillegio es- |L156 espicial & liberdade que nunca fosem 
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da- |L157 das a outra pesoa senam quei fosem sempre |L158 nossos liuremente & da 
coroa de nossos |L159 reinos”. Registo do foral novo da cidade da Guarda, f. 1v B.

LIVRA, n.f. – antiga moeda portuguesa equivalente a trinta e seis reais, no 
período manuelino (Santana 2014 a: 151). Repare-se no exemplo: “P04 |L6 
Auemos d’ auer pollos mora- |L7 dores da dicta uilla & termo |L8 miil & 
quinhentos & doze reaes pollas |L9 liuras. § E o dicto concelho recadara P05 |L10 
§ sentenças |L11 pera sy a dizima da eixecuçam das |L12 sentenças, que chamam 
do mordomado”. Registo do foral novo da vila de Jarmelo, f. 7r A.

LUTOSA OU LUTUOSA, n.f. – certa peça ou pensão que se pagava por morte 
de alguma pessoa que, por direito ou costume, a devia. A lutosa seria a melhor 
joia ou peça móvel que ficasse do reguengueiro encabeçado (Viterbo 1993 
Vol. II: 369). Esse bem era pago pelos herdeiros que sucediam nos prazos. Por 
vezes, a viúva ficava isenta desse pesado imposto. Atente-se no exemplo: “P10 
|L180 E decraramos que as luto- |L181 sas na dita terra se paga- |L182 ra ao diamte 
nesta maneira, conuem a saber: |L183 nas pessoas que tem titollos |L184 nouos & 
aforamentos pagara |L185 per eles em tudo segumdo ne- |L186 lles he decrarado 
sem outra em- |L187 nouaçam. § E nas outras |L188 pessoas que pagam na maneira 
|L189 que no primeiro titollo deste fo- |L190 rall fica asemtado (...)”. Registo do 
foral novo do concelho de Fermedo, f. 65r A.

MAÇUCO, n.m. – tal como o contexto linguístico esclarece é o mesmo que 
ferro em barra (Viterbo 1993 Vol. II: 259) ou maciço. De acordo com Viterbo, 
é um vocábulo específico dos forais manuelinos. Exemplo: “§ E do ferro em 
barra P45 |L440 § Ferro |L441 ou maçuco & de quallquer obra [F. 136r A] |L442 delle 
grosa se pagara quatro reaaes P46 |L443 § Cousas delle |L444 por carga mayor. § 
E, se for limada, |L445 estanhada ou emuernizada pagara |L446 oyto reaaes com as 
outras dos |L447 metaaes de çima”. Registo do foral novo da cidade de Lamego, 
f. 135v B e f. 136r A.

MALEGA OU MALGA, n.f. – peças de louça, malga, tigela. Exemplos: “§ E 
por carga mayor P73 |L647 § Obra de barro |L648 de quallquer telha ou teiollo & 
outra |L649 louça de barro aimda que seia uidra- P74 |L650 § Malega |L651 da & do 
rregno & de fora delle se pa- |L652 garam os ditos tres rreaaes. P75 |L653 § Obra 
de pao |L654 § E outros tres rreaaes por carga |L655 de todallas arcas & de toda 
louça & |L656 obra de paao laurada & por laurar”. Registo do foral novo da vila 
de Arganil, f. 39r A.
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MANINHO, n.m. – terreno inculto, baldio, e sem dono, e que nada produz a 
não ser lenhas, estrumes, ervas e matagais (Viterbo 1993 Vol. II: 384). Veja-se 
o exemplo: “§ E os |L61 maninhos sam dos ditos moradores: § Çerzedo |L62 com 
o dito foro: § Cerzedo. |L63 E no lugar do Çerzedo do dito |L64 termo se pagara 
a oytaua |L65 parte de todo pam, uinho, li- |L66 nho que hy ouuerem”. Registo do 
foral novo de Nogueira, f. 40r A.

MÃO DE LINHO OU PESO DE LINHO, expressão – molho de linho 
atado com um atilho de três pés do mesmo linho, ficando as mãos grandes 
se o linho for comprido e pequenas se o linho for curto. Um molho de linho 
são dezassete estrigas maçadas e espadeladas (Viterbo 1993 Vol. II: 379). 
Exemplo: “O casal de Ioham Gill paga de |L316 trigo XIIII |º| alqueires & de 
çenteo & milho |L317 quorenta & noue alqueires de centeo XXIX alqueires, 
|L318 e de milho XX alqueires, e de uinho sete almu- |L319 des & duas mãos 
de linho & hũa |L320 marraã & hum par de capoões & hum [F. 121v B] 
|L321 par de frangaãos”. Registo do foral novo do concelho de Nespereira, 
f. 121v A.

MARAVEDI, n.m. – moeda antiga que equivalia a 27 soldos ou 48 reais e 
meio, conforme explícito no foral. Exemplo deste vocábulo: “§ E depois muda- 
|L9 do o dito foro per el-rey Dom Afonsso, |L10 seu filho, a dinheiro, conuem a 
saber: mudaram o dito |L11 foro da iugada & de todollos direitos |L12 da terra por 
duzentos e uimte & cim- |L13 quo marauedis d’ ouro em tres pagas |L14 em cada 
huum anno, conuem a saber: pollos primei- |L15 ros dias de março & por dia de 
Sam |L16 Pedro & dia de Sam Martinho”. Registo do foral novo do concelho de 
Nespereira, f. 121v A.

MARRÃ, n.f. – pode designar a carne de porco fresca ou fumada e, neste caso, 
seria o presunto. O historiador José Marques considerou que, na zona Norte, 
este termo designava a carne de porco e, sobretudo, o presunto (Marques 1996: 
253). Atente-se no exemplo: “§ E a neste |L47 lugar çimquo casaaes cada hum 
dos |L48 quaaes paga hum alqueire de trigo |L49 & hũa galinha. § E pagara mais 
|L50 cada morador dous alqueires de çe- |L51 uada & meo alqueire de trigo & hũa 
|L52 galinha. E mais todollos morado-|L53 res da terra iuntamente pagaram |L54 hũa 
marram por Natall polla quall |L55 pagaram somente çemto & uimte |L56 reaaes 
ou marram de quoremta a- |L57 rrateees quall amte quiserem os pa- |L58 gadores”. 
Registo do foral novo da Póvoa, termo de Arganil, f. 40v B.
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MARTINEGA, n. f. – era um imposto também designado dos “fogos, pessoas 
ou vizinhança”, solvido pelas famílias que tivesse “fazenda móvel ou de raiz”, 
bens móveis ou imóveis. No foral novo de Almendra, no dia de S. Martinho 
os moradores da vila que tivessem casa teriam de pagar 27 reais pelos antigos 
“15 soldos”. Esse imposto também chamado “moeda foreira” era pago de 7 em 
7 anos. Este imposto medieval oneroso foi atualizado na reforma manuelina 
apenas para os lugares de Trás-os-Montes e Beira. Veja-se o exemplo: “P04 |L7 
Pagaram a nos & a coroa |L8 de nossos reinos os mora- |L9 dores da dicta uilla 
& termo em ca- |L10 da hum anno por dya de Sam Martinho |L11 uinte & sete 
reaes pollos quinze sol- |L12 dos que, antigamente, hy pagauam |L13 pollo direito 
que chamam martiinega [F. 20v B] |L14 & as pesoas & moradores s’ enten- |L15 
deram toda a cassa morada por |L16 hũa pessoa. |L17 Em a dicta maneira se pa- |L18 
garam os dictos uinte & se- |L19 te reaes de sete em sete annos pollo direito |L20 
que chaman moeda foreira (...)”. Registo do foral novo da vila de Almendra, 
f. 20v A-B.

MEDIDA, n.f. – era um direito real pago pelos compradores de fora dos con- 
celhos que aí vinham comprar vários produtos (vinho, azeite, mel). A quantidade 
a pagar diferia de concelho para concelho. Considerem-se os exemplos: “P23 
|L108 O alcaide ha de ter as medidas |L109 do uinho, alqueire & almude |L110 & 
leuara huum real de todallas cargas |L111 de uinho que os homens de fora uierem 
|L112 conprar a dicta uilla ou termo. § E |L113 o dicto alcaide sera obrigado de 
teer |L114 as dictas medidas nos lugares hon- |L115 de se o dicto uinho custuma de 
uender (...)”. Registo do foral novo da vila da Sortelha, f. 6r B.
“P13 |L42 Paguase mais na dicta uilla |L43 soomente & nom no termo por |L44 
direito real das pesoas que uem con- |L45 prar aa dicta cousas que ham de |L46 
medir per alqueire. Os da uilla |L47 & termo pagaram polla medida |L48 do pam 
que lhe dam hum ceptiil. E |L49 he de fora pagara hum real por |L50 carga. E este 
real pagaram os de |L51 fora outrosy por carga de uinho, mel |L52 ou azeite que 
se conprar na dicta uil- |L53 la”. Registo do foral da vila de Penamacor, f. 22r A.

MEIRINHO DA CORREIÇÃO, n.m. – o meirinho era um oficial subalterno 
do corregedor e, tal como os seus superiores, intervinha nas áreas judicial, 
fiscal e militar (executava prisões, citações, penhoras, mandados). A sua 
nomeação necessitava de aprovação régia. Veja-se o exemplo: “§ E a pena d’ 
arma leua- |L36 ram, ysso mesmo, se o meyrinho da |L37 correiçam primeiro 
a nom tomar |L38 a quall pena leuaram segumdo |L39 a hordenaçam, conuem 
a saber: duzemtos reaees |L40 & arma perdida com estas limy- |L41 taçoões & 
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cetera. E o mais deste capitolo (...)”. Registo do foral novo do concelho de 
Algodres, f. 86r B.

MILHO, n.m. – milho-miúdo ou painço, uma vez que o milho maís, trazido da 
América para a Europa, só mais tarde viria a ser difundido em Portugal (Silva 
2008: 38). Atente-se no exemplo: “(...) conuem a saber: |L13 quoremta de pam, 
conuem a saber: milho & çenteo |L14 e outros quoremta de uinho. |L15 § E dos 
alqueires do uinho fazem |L16 dous alqueires, hum almude”. Registo do foral 
novo do lugar de Ferreiros, f. 82r B.

MOENDA, n.f. – maquia do cereal ou azeitona moídos ou o conjunto de 
instrumentos de moagem de cereais ou azeitona. Exemplo: “|L25 § E tem mais a 
dita ordem nos rryos |L26 que pasam darredor da dita uilla ca- |L27 sas de moendas 
d’ azeite nos quaaes |L28 podera fazer as que quiser por estar |L29 em posse dellas. 
E pagase de dereito |L30 e maquya nos ditos moinhos dous |L31 dizimos, conuem a 
saber: hum a Deus & outro por foro |L32 & hum rreall de seis çeptis de moedu- |L33 ra 
& mais nam. E dam de comer so- |L34 mente aos lagareiros que fazem |L35 a azeitona. 
E as outras moendas |L36 de pam aforamse aa ordem pellos |L37 preços & comthias 
que se em elles |L38 comçertam”. Registo do foral novo da vila da Sertã, f. 94r A.

MOIO, n.m. – medida de capacidade para sólidos (cereais) e líquidos (vinho). O 
moio grande, mais frequente, continha de 56 a 64 alqueires; o pequeno andava 
pelos 16 alqueires. Nos forais manuelinos, o moio equivalia a 16 alqueires pela 
medida corrente. Como consta no exemplo do foral de Seia. “P07 |L48 Item 
he nosso |L49 o reguenguo que chamam pa- |L50 sarela no termo da dicta uilla 
no quall |L51 paga toda pesoa que nelle laura sem eicei- |L52 cam de [ne]nhum 
priuilegio nem liberdade. O |L53 dicto moyo de desaseis alqueires na |L54 maneira 
que pagam os dictos iuga- |L55 deiros acima conteudos ora laurem |L56 pouco 
ora muito, saluo algũas peso- |L57 as de fora do dicto reguengo que por hi|L58 
quererem laurar pouca cousa fazem |L59 auença com o nosso almoxarife”. Foral 
da uila de Seia, f. 15v B. Outro exemplo em que aparece a medida para cereal e 
vinho. “P02 |L4 § DOM MANUEL & cetera. P03 |L5 Posto que no dito lugar |L6 
fossem postos os dereitos |L7 pollos bispos de Lame- |L8 go per casaaes & moyos 
de pam |L9 & uinho”. Registo do foral da vila de Aveloso e terras e lugares e 
concelhos do bispado de Lamego, f. 123r A.

MONTADO, n.m. – imposto pago normalmente em espécies e a que estavam 
sujeitos os donos de gado bovino e ovino, sempre que os seus gados pastavam 
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nos terrenos de um concelho ou senhorio (Santana 1995: 32). Veja-se o exemplo: 
“§ E portamto os |L18 montados sam liuremente do comçe- |L19 lho homde se nam 
paga ne[n]hum dereito |L20 porque estam em uizinhança com seus |L21 comarcaaos. 
§ E assy sam os |L22 maninhos todos do dito concelho. |L23 E a ordem nom tem 
nelles ne[n]hũa |L24 auçam somente o sesmeiro da ordem |L25 os dara, guardamdo 
sobr’ isso a orde- |L26 naçam. E seram porem, sem ne[n]hum fo- |L27 ro aa ordem 
nem ao comçelho”. Registo do foral do concelho de Pedrogão Pequeno, f. 95r A.

MORADOR, n.f. – chefe de família que vivia na área do concelho, vila 
ou cidade e que tinha o direito de participar na vida pública do município, 
comparticipando nos impostos concelhios. Exemplo: “|L24 § E pagase mais no 
dito comçelho |L25 em cada hum anno de colheita mill & |L26 duzemtos rreaaes 
per Natall rrepar- |L27 tidos pelos moradores do comçelho |L28 segumdo sempre 
fezeram & faram”. Registo do foral novo de Lalim, f. 97v B.

MORDOMADO, n.m. – designava os foros pagos por casais igrejários ao 
mordomo. Atente-se no exemplo: “E as outras todas fara o P11 |L89 § Mordomado 
|L90 mordomo & leuara os dereitos |L91 de todas ellas ao dito mordoma- |L92 do 
pertemçentes, imteiramente, |L93 segumdo estam estam decraradas |L94 nos tombos 
& cartorios da dita |L95 çidade os quaaes na dita cidade |L96 foram aprouados pella 
imquiri- |L97 çam & issame que la mandamos |L98 fazer, tiramdo somente as ditas 
[F. 119r B] |L99 cousas atras decraradas que fa- |L100 ram & leuaram os ditos 
meirinhos |L101 da cidade & nam outros de ne[n]hũa |L102 calidade que seiam. E 
todas as |L103 outras fara & rrrecadara o dito |L104 mordomo per sy ou per outrem 
|L105 segumdo no dito tombo estaa de- |L106 crarado”. Registo do foral novo da 
cidade de Viseu, f. 119r A-B.

MORDOMO OU OFICIAL, n.m. – o mesmo que cobrador de impostos; 
antigo magistrado incumbido de cobrar os impostos. Nos forais novos, os 
cargos de oficial, mordomo, rendeiro ou almoxarife evoluíram, tendo-se tornado 
fundamentalmente executores fiscais dos donatários. Atente-se no exemplo: “E 
sam |L138 assy pella dita comta de trigo |L139 doze alqueires. E de çemteo trimta 
|L140 & seis da dita medida noua. E a |L141 dita paga se arrecada em cada hum 
|L142 anno pollo procurador do comçe- |L143 lho per aquellas pessoas que o |L144 
dito foro he rrepartido. E de sua |L145 maão se emtregara ao mordomo |L146 ou 
offiçiall do dito bispo com os |L147 ditos oytemta reaaes § em |L148 denheyro”. 
Registo do foral novo da vila de Aveloso e terras e lugares e concelhos do 
bispado de Lamego, título de Valongo, f. 123v B.
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NOVENA, n.f. – designava a nona parte de qualquer produto (cereal, vinho, 
linho), etc. Exemplo: “P07 |L65 § Nouea de Linhares P08 |L66 E das Gouueas atee 
os Linha- |L67 res da dita uilla de Goões le- |L68 uem a nouea do pam, uinho & 
linho |L69 daquelle que hy colherem os ditos |L70 lauradores”. Registo do foral 
novo da vila e terra de Góis, f. 149r A.

OITAVA / OITAVO, n.f./m. – designava a oitava parte de qualquer produto 
(cereal, vinho, linho), etc. Exemplo: “P06 |L57 § oitauo de Ual Boa |L58 & os 
senhores que pollo tempo |L59 forem da uilla de Goões & de seu |L60 termo leuem 
em cada hum anno ho oy- |L61 tauo do pam, uinho & linho daquelle |L62 que os 
lauradores colherem de suas |L63 terras & uinhas desd’ a augoa de Ual |L64 Boa atee 
a dita uilla de Gooes”. Registo do foral novo da vila e terra de Góis, f. 149r A.

ORDENAÇÕES, n.f.pl. – eram compilações de leis régias que estavam em 
vigor no reino, o seu objetivo era haver uma sistematização das normativas 
legais emanada em sucessivos reinados e de atender à validade das normas do 
direito. As ordenações referidas são as Manuelinas. Existiram as Ordenações 
Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas publicadas por determinação de D. 
Afonso V, D. Manuel I e Filipe I, respetivamente (Costa 2012 Vol. I: 687). 
Exemplo: “§ E na dada & tomada dos many- |L115 nhos se guardaram nossas 
ordenaçoões, |L116 inteiramente. § Ho taballiam paga a nos |L117 de penssam 
duzemtos reaaes. E o |L118 gado do uemto sera da ordem o qual se le- |L119 uara 
segumdo nossas ordenaçoões & cetera ho |L120 mais deste capitollo atee o fym 
he tal |L121 como Lamego ut supra”. Registo do foral novo da vila da Coelheira, 
f. 153r A.

PACIGO OU PASSIGO, n.m. – prado, campo, lugar destinado à pastagem dos 
animais (Viterbo 1993 Vol. II: 457). Exemplo: “P11 |L78 § Pasigos P12 |L79 § E 
assy foy determinado que o |L80 comendador & comendadores uin- |L81 doiros 
nam tolhesem nem pedisem |L82 a seruentia que o concelho tem & de |L83 que 
se senpre seruio do caminho & |L84 seruentia que uay pella ueiga abay- |L85 xo 
atee o Espadanal pera por ella po- |L86 derem senpre dar & dem pasto a seus |L87 
gaados. Registo do foral novo de Longroiva, F. 29v B.

PALMA, n.f. – o mesmo que o ramo da palmeira. Exemplo: “P72 |L636 De 
palma, esparto, iunça ou |L637 iunco seco pera fazer enprei- |L638 ta delle por 
carga mayor, dous reaes. |L639 § E quem leuar pera seu usso de meia |L640 aroua 
pera baixo nam pagara nada |L641 § E por todallas alcofas, esteiras, |L642 seiroões 
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& acafates, cordas & obras |L643 & cousas quei se fezerem da dicta palma, |L644 
esparto & cetera por carga maior, seis reaes”. Registo do foral novo da cidade 
da Guarda, f. 4r B

PÃO MEADO, PÃO TERÇADO OU QUARTADO, n.m., part. passado – 
pão de dois cereais: milho painço e centeio, ou metade trigo e a outra metade 
centeio; pão de três cereais: milho painço, centeio, trigo ou cevada ou quarto: 
trigo, centeio, cevada e milho painço. Vejam-se os exemplos: “P07 |L25 Quallquer 
pessoa que laurar |L26 pam em sua herdade com iu- |L27 go de boys pagam seis 
quarteiros |L28 de pam meado, conuem a saber: çemteo & milho. |L29 E quem 
laurar com uaca & com boy |L30 pagam hum moyo & sesteiro”. Registo do foral 
novo da terra e concelho de Alva, f. 141v A.
“§ E ysso mesmo leuara o P13 |L111 § iugada da Uarzea |L112 senhorio de iugada 
dos laurado- |L113 res que laurarem na Uarzea |L114 uimte & quatro alqueires de 
pam |L115 terçado, conuem a saber: trigo, milho, çemteo & |L116 bem assy leuara 
o dito senhorio |L117 do uinho que se na dita Uarzea |L118 colher de noue hum”. 
Registo do foral novo da terra e vila de Góis, f. 149r B.
“P03 |L5 Mostrasse pollo dito foral que se |L6 paga aa dita hordem & comenda 
|L7 pollo dito comçelho em cada hum |L8 anno sessemta & quatro alqueires |L9 de 
pam quartado, conuem a saber: trigo, çemteo, çeuada, |L10 milho da qual soma 
se a de descomtar aa dita |L11 comenda homze alqueires por algũas |L12 terras 
particullares que ouue do dito |L13 comçelho obrigadas ao dito foro”. Registo do 
foral novo do concelho de Fontelo, f. 152r A.

PARDIEIRO, n.m. – casebre ou casa em ruínas que pagava imposto. Exemplo: 
“E paga |L14 mais o dito comçelho em cada hum anno |L15 aa dita hordem homze 
puçaaes de uinho |L16 & mais doze alqueires que sam seis |L17 almudes, leuando o 
puçal em oyto almu- |L18 des da quall soma se descomta ao comen- |L19 dador hum 
puçal & seis almudes de uy- |L20 nho doutras terras que ouue das |L21 obrigadas 
ao dito foro. E pagam lhe |L22 mais de bragal quoremta & duas |L23 & descontase 
lhe hũa uara pollo pardieiro |L24 que ouue pera a orta”. Registo do foral novo do 
concelho de Fontelo, f. 152r A.

PEDIDA, n.f. – o mesmo que finta, um imposto. Exemplo: “E por eiradega 
hum alqueire |L31 de trigo & outro de milho de cada hum ca |L32 sall e hum 
alqueire de trigo amasado |L33 & hum frangão de pedida de cada hum ca- |L34 sal 
na quimtaam de Liofreu”. Registo do foral novo do concelho de Sanguinheda, 
f. 58r A.
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PENA, n.f. – multa a pagar por infração cometida (Santana 1995: 33). Pena 
de arma ou de sangue eram punições aplicadas a quem causasse ferimento que 
fizesse sangue (pena de sangue) ou usasse e ferisse outrem com arma (pena de 
arma). Estas condenações eram remíveis em numerário e obrigavam à entrega da 
arma usada. Atente-se em: “P39 |L406 E a pena d’ arma se leuaram |L407 duzemtos 
rreaes & as armas |L408 perdidas as quaaes pennas |L409 se nam leuaram quando 
apunharem |L410 espada ou quallquer outra arma sem [F. 38r A] |L411 atirar nem 
os que sem preposito em |L412 rreixa noua tomarem paaoo ou pe- |L413 dra, posto 
que fezessem mall”. Registo do foral novo da vila de Arganil, f. 37v B- 38r A.

PENA DE DESCAMINHADO, expressão – era a pena a pagar por subtrair os 
produtos ao pagamento dos direitos aduaneiros. Exemplo: “P80 |L693 E nam o 
fazemdo assy des- |L694 caminharam & perderam |L695 as mercadorias somente 
|L696 de que assy nom pagarem o dito |L697 dereito da portaiem & nam outras |L698 
ne[n]hũas, nem as bestas, nem carros, |L699 nem as outras cousas em que as |L700 
leuarem ou acharem”. Registo do foral novo da vila de Arganil, f. 39r B.

PENA DO FORAL, expressão – designava a sanção a aplicar aos infratores das 
disposições do foral. Exemplo: “P17 |L135 Nem ha hy maninhos porque |L136 toda 
a terra he dos moradores della |L137 com os sobreditos foros. E o senho- |L138 rio 
nam tera nada nelles que em- |L139 temder. § E a pena d’ arma e a |L140 pena de 
forall he tall como Lame- |L141 go & cetera, (...)”. Registo do foral novo da terra 
e concelho de Cinfães, f. 139v A.

PESQUEIRA, n.f. – lugar onde eram colocadas armações de pesca. Exemplo: 
“P12 |L67 E auemos mais d’ auer das pes- |L68 queiras do dicto Doiro as cou- |L69 
sas seguintes as quaaes per bem do di- |L70 to foral forom asy iulgadas em nossa 
cor- |L71 te & rollacam, conuem a saber: da pesqueira grande |L72 que chamam 
a pena, sera nosso a meta- |L73 de de todo o pescado que se nella matar |L74 
& tomar. § E do outro pescado que se |L75 matar nas outras pescarias antigas 
|L76 se recadara a quarta parte pera nos”. Registo do foral novo de S. João da 
Pesqueira, 16v B.

PORTAGEM, n.f. – era um “direito real, que se pagava das fazendas e víveres 
que entravam nas pontes das vilas, cidades, julgados ou coutos que tinham 
jurisdições sobre si, e que ali se vendiam” (Viterbo 1993 Vol. II: 486). Veja-se 
o exemplo: “P41 |L430 Decraramos, primeiramente, |L431 que a portaiem que se 
ouuer |L432 de pagar na dita uilla ou lu- |L433 gar ha de seer per homens de fora 
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de- |L434 lla que hy trouxerem cousas de fo- |L435 ra a uemder ou as comprarem 
hy & |L436 tirarem pera fora da uilla & termo |L437 a quall portaiem se pagara 
desta maneira: |L438 § pam, uinho, cal, sal, & cetera. |L439 De todo trigo, çemteo, 
çeuada, |L440 milho, paimço, auea & de fa- |L441 rinha & de cada hum deles”. 
Registo do foral novo da vila de Arganil, f. 38r A.

POSSUIDOR / PESSOEIRO / HERDADOR / MORADOR, n.m. – termos 
semanticamente equivalentes, designavam o cabeça dum prazo ou casal, cabecel, 
que recebia as rendas e porções dos seus consortes para as entregar, por junto 
e inteiramente, ao senhorio (Viterbo 1993 V. II: 477). Exemplos: “P06 |L20 E 
pagarsea por cada hum dos |L21 ditos trimta & dous casaaes |L22 em cada hum 
anno assy pollos posuy- |L23 dores de demtro como pollos de fo- |L24 ra oyto 
alqueires per esta medida d’ a- |L25 gora de pam quartado, conuem a saber: trigo, 
çeua- |L26 da, çemteo, milho”. Registo do foral novo da vila e lugar de Valdigem, 
f. 62r A.
“|L217 § E iaz mais neste dito limite de |L218 Monte de Muro hũa quimtaã que |L219 
se chama Emxidro que he dizimo |L220 a Deus sem pagar foro nem trebuto |L221 
reall. § E paga somente luto- |L222 sa da pessoa pesoeira & emcabeçada |L223 & 
doutras nam nem de molher se- |L224 gumdo a decraraçam sobredita”. Registo do 
foral novo do concelho de Tendais, f. 76v B.
“P03 |L4 Pagase em cada hum anno |L5 de foro ao dito mostei- |L6 ro de Loruaão 
cemto & |L7 trinta alqueires de |L8 de pam terçado, conuem a saber: trigo, çemteo, 
milho |L9 a quall paga se faz pollo primeiro |L10 dia de ianeiro rrepar- |L11 tidos 
pollos lugares do dito comçe- |L12 lho & couto os quaaes lugares tra- |L13 zem, ysso 
mesmo, ia, d’ amtiguamente, |L14 repartidas pelos herdadores & |L15 sobçesores 
das terras dos ditos |L16 lugares a que antigamente asy |L17 foy imposto o dito 
tributo com a |L18 dita terra a quall ficou com eles (...)”. Registo do foral novo 
do concelho de Sabugosas, f. 115v A.
“|L30 § E pagam mais quaaesquer |L31 moradores nos ditos lugares |L32 foreiros 
se matarem porco ma- |L33 cho, hum gorazill, conuem a saber: cortado o porco 
|L34 pollo meyo & femdido toma se |L35 da meatade daquele porco pollo huum 
|L36 pedaço comtra o rrabo domde to- |L37 mam hũa medida de couto & da- |L38 
ly correm comtra as costas atee |L39 chagarem a segunda costa contan- |L40 do 
a mendinha & cortam pera- [F. 115v B] |L41 quelle dereito da medida gramde 
|L42 & pequena a cordel dereito & aque- |L43 llo chamam gorazill a qual marca 
|L44 fica demarcada na parede da igreia |L45 Mamede & per ella mandamos |L46 
que todallas da comarca se iulguem”. Registo do foral novo do concelho de 
Sabugosas, f. 115v A-B.
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PRAZO OU EMPRAZAMENTO, n.m. – designava um aforamento ou 
arrendamento; todo e qualquer contrato, “escritura entre partes, principalmente 
de avença, composição e vizinhança” (Viterbo 1993 Vol. II: 491). Exemplo: “§ 
E tem mais a dita comen- |L40 da & ordem no dito lugar outros casaaes |L41 de que 
lhe pagam quartos & outros direitos |L42 segumdo prinçipalmente se contem nas 
|L43 escripturas & prazos que delles sam |L44 feitos a prazer das partes”. Registo 
do foral novo do concelho de Fontelo, f. 152r B.

PRAZOS EM VIDAS, expressão – designavam os contratos de arrendamento 
feitos por duas ou três vidas; em duas vidas significava até ao falecimento do 
último dos dois cônjuges, em três vidas referia-se à vida do marido, da mulher 
e do filho ou de pessoa indicada pelos contratantes no caso de não terem filhos. 
Exemplos: “|L16 § E pagamse mais ao dito moesteiro |L17 em Codessaaes & Hester 
& Carua- |L18 lhosa & Sobrado outros dereitos segundo sam de- |L19 crarados nos 
prazos em uidas que disso ha |L20 segumdo os quaaes pagaram”. Registo do 
foral novo do couto da Ermida, f. 98r A.

PROCURADOR, n.m. – funcionário do concelho, que recolhia os impostos 
por cada morador do concelho para o entregar ao funcionário do senhorio. 
Atente-se no exemplo: “E a |L141 dita paga se arrecada em cada hum |L142 anno 
pollo procurador do comçe- |L143 lho per aquellas pessoas que o |L144 dito foro 
he rrepartido. E de sua |L145 maão se emtregara ao mordomo |L146 ou offiçiall do 
dito bispo com os |L147 ditos oytemta reaaes § em |L148 denheyro”. Registo do 
foral novo da vila de Aveloso, título de Valongo, 123v B.

PUÇAL, n.m. – medida para medição de líquidos, sobretudo, de vinho. Era 
equivalente a 8 almudes da medida antiga e a 6 almudes da medida corrente 
ou reformada. Considerem-se os exemplos elucidativos: § E pagara mais no 
|L43 dito lugar quem quer que laurar ui- |L44 nho pouco ou muito hum puçall 
de- |L45 lle se se nam auem primeiro com ho |L46 senhorio quamdo tem pequena 
ui- |L47 nha. E emtrepetou se sempre pagar |L48 se pollo dito puçall seis almudes 
|L49 desta medida que se montam nos |L50 oyto almudes da medida amtiga (...)”. 
Registo do foral novo de Alvares, f. 84v B.

QUADRILHEIRO, n.m. – o mesmo que vintaneiro. Designavam os 
funcionários, nomeados pelo concelho para fazerem num período de três 
anos a patrulha das ruas das localidades durante a noite (Santana 1995: 33). 
Exemplo: “E damos poder a quallquer |L190 iustiça homde acomtecer assy iui- 
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|L191 zes como uimtaneiros ou quadri- |L192 lheiros que sem mais processo nem 
|L193 hordem de iuizo sumariamente |L194 sabida a uerdade comdenem os |L195 
culpados no dito caso de degredo |L196 & assy do denheiro atee comthya |L197 
de dous mill reaaes sem apella- |L198 cam nem agrauo & sem disso poder |L199 
conhecer almoxarife nem comtador |L200 nem outro officiall nosso nem de |L201 
nossa fazemda em caso que o hy |L202 aia”. Registo do foral novo de Pinheiro, 
f. 46r B.

QUARTA, n.f. – como medida de sólidos seria equivalente à quarta parte do 
alqueire, como medida de líquidos seria equivalente quatro quartas, fariam um 
almude, constante de doze canadas (Viterbo 1993 Vol. II: 504). Exemplo: “L22 E 
emtrepetaram se por cada |L23 tres quartas do dito para |L24 dous alqueires desta 
medida |L25 ora corremte. E fazem assy as |L26 ditas trezemtas & sesemta & seis 
|L27 quartas de pam duzemtos & |L28 uimte & dous alqueires por esta |L29 medida 
que ora corre o qual pam |L30 a de ser leuado ao celleiro do bispo |L31 aa custa dos 
lauradores atee Natall |L32 em quallquer tempo que quiserem”. Registo do foral 
novo da vila do Aveloso, f. 123r B.

QUEBRADA, n.f. – declive de monte formado por altos e baixos. Barroca feita 
para a água. Exemplo: “|L93 § Item paga hũa quebrada em |L94 do oyto alqueires. 
§ Item o casal |L95 da Lameira de pam meado uimte |L96 & dous alqueires, e de 
trigo tres |L97 alqueires & paga de moeda amti- |L98 ga çimquoemta soldos. § Item 
|L99 o casal de Pimdello paga de pam |L100 meado uimte alqueires, e paga |L101 de 
moeda amtiga quatro liuras, (...)”. Registo do foral novo de Sanfins, f. 79v A.

QUINHÃO, n.m. – parte que toca a cada um na repartição dum todo; partilha, 
herança, quota parte. Exemplo: ““(...) |L316 pera ysso rrequererem no dia que pe- 
|L317 ra ysso forem rrequeridos ou atee outro |L318 dia aaquellas oras, porque nam 
hym- |L319 do as partes partes partiram suas |L320 nouidades com duas testemunhas 
|L321 & leuaram o seu quinham pera homde |L322 quiserem. E o do senhorio 
leixaram no |L323 lagar & na eira & no temdall sem serem |L324 a mais obrigados 
nem emcorrerem |L325 por ysso em algũma pena”. Registo do foral novo da vila 
Arganil, f. 37v A”.

QUINTÃ, n.f. – quinta (Viterbo 1993 Vol. II: 509). Exemplos: “E, porquamto 
no dito foral |L360 foram dadas aos ditos |L361 caseiros & casaaes çertas terras 
|L362 aallem do Doyro pera nelles po- |L363 derem laurar com o dito foro, |L364 
mandamos que assy se faça, ti- |L365 ramdo a terra da Uarzea que lo- |L366 go pollo 
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dito forall ficou reser- |L367 uada pera o dito bispo na quall |L368 pagariam os que 
nella laurasem |L369 aallem da sobredita iugada o quyn- |L370 to o quall quimto se 
pagara da quyn- |L371 taã de Bagauste que he do dito bispo”. Registo do foral 
novo da vila de Aveloso e terras e lugares e concelhos do bispado de Lamego, 
título de Várzea, 125r A.

RAÇÃO, n.f. – designava uma quota parciária equivalente à jugada. Poderia ser 
de quarto, de quinto, de sexto, de oitavo, de quarteiro, etc. (Viterbo 1993 Tomo II: 
513). Atente-se no exemplo: “. § E paguase mais na P06 |L27 § Raçoões |L28 
dicta uilla ao comendador della & |L29 a Ordem de Christos cuia a comenda he 
|L30 outros foros & raçoões de certas |L31 herdades que a dicta ordem na dicta |L32 
uilla tem, segundo com os laura- |L33 dores sam consertados”. Registo do foral 
novo de Longroiva, f. 29v B.

REAL, n.m. – antiga moeda portuguesa, que foi cunhada em várias matérias: 
ouro, prata e cobre (Costa 2012 Vol. I: 694). Atente-se nos exemplos: “E a- |L442 
ssy de call ou de sall ou de uinho ou |L443 uinagre & linhaça & de quallquer |L444 
fruita uerde emtando melloões & or- |L445 taliça & assy de pescado ou marisco 
|L446 se pagara por carga mayor, conuem a saber: cauallar |L447 ou muar & de cada 
hũa das ditas |L448 cousas hum rreall de seis ceptis o rreall. |L449 § E por carga 
menor que he d’ asno |L450 meo rreall”. Registo do foral novo da vila de Arganil, 
f. 38r A.

REIXA OU RIXA, n.f. – o mesmo que rixa; contenda, disputa, desavença 
(Costa 2012 Vol. I: 696). Exemplo: “P39 |L406 E a pena d’ arma se leuaram |L407 
duzemtos rreaes & as armas |L408 perdidas as quaaes pennas |L409 se nam leuaram 
quando apunharem |L410 espada ou quallquer outra arma sem [F. 38r A] |L411 atirar 
nem os que sem preposito em |L412 rreixa noua tomarem paaoo ou pe- |L413 dra, 
posto que fezessem mal”. Registo do foral novo da vila de Arganil, f. 38r A.

REGUENGO, n.m. – “terras ou lugares”, que pertenciam ao “património real” 
(Viterbo 1993 Vol. II: 526). Exemplos: “(...) |L49 dos gados dos moradores da 
terra |L50 segumdo he comteudo no capitollo |L51 de cortes sobre as semelhantes 
ses- |L52 marias feito. E em nossa rrelaçam |L53 decrarado o quall mandamos que 
|L54 se guarde nestes nossos rreguengos |L55 inteiramente como per elle he decra- 
|L56 rado sem ne[n]hũa myngoa”. Registo do foral novo do concelho e terra de 
Lafões, f. 67r B.
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REGUENGUEIRO, n.m. – era o morador, habitante ou foreiro das propriedades 
régias. Exemplo: “(...) |L196 de molher, posto que rreguengueira |L197 & 
emcabecada em casal rreguemgo |L198 seia. § Nam se pagara pellos ditos |L199 
homens baroões, posto que rreguem- |L200 gueiros & herdeiros seiam dalgum 
|L201 casal obrigado aa lutosa se nelle |L202 pessoalmente nam uiuerem por- |L203 
que a dita lutosa ha somente de seer |L204 hũa quamdo morrer ho homem em- |L205 
cabeçado no tal casal”. Registo do foral novo de Fermedo, f. 65r B.

RELEGO, n.m. – era um privilégio real ou senhorial que consistia na proibição 
da comercialização do vinho, durante um certo período de tempo, gralmente de 
três meses, período em que somente era vendido o vinho do senhor ou do rei 
(Costa 2012 Vol. I: 697). Exemplo: “P14 |L209 E, porquamto o mes d’ agosto |L210 

de rrellego na dita çidade estaa |L211 ora comtradito ou comfusso, per bem, |L212 

de hũa semtença comtraira ao tombo |L213 da terra, decraramos por agora usarse 
|L214 na maneira que estam em costu- |L215 me de se fazer, ficamdo aas partes |L216 

resguardado rrequererem sua iusti- |L217 ça cada huns como emtenderem. A quall 
|L218 mandamos ao iuiz de nossos feitos |L219 que em nossa rrelaçam o determine, 
|L220 breuemente, iustificamdo o tombo com |L221 a dita semtemça per quall se 
de- |L222 uera de ussar o dito rrelego e assy |L223 se ussara como na dita maneira 
em |L224 quallquer tempo for determinado”. Registo do foral novo da cidade de 
Lamego, f. 134v B.

RENDEIRO, n.m. – designava aquele que cobrava as rendas reais, conforme 
declarado nos próprios forais. Veja-se o exemplo: “P05 |L15 Do partir dos foros 
|L16 emtregam nas eiras. § E sseram |L17 auysados os almoxarifes, mordomos |L18 

ou rendeiros das ditas temdas que |L19 uam partir ou reçeber suas nouidades |L20 

nas ditas eiras o dia que isso forem |L21 requeridos ou atee ho outros dia aquellas 
|L22 oras porque nam hymdo demtro deste |L23 tempo os lauradores partiram suas 
|L24 nouidades com duas testemunhas sem |L25 serem a mais obrigados. E poderam 
leuar |L26 as suas pera omde quyserem sem por isso |L27 emcorrerem em ninhũa 
pena”. Registo do foral novo de Belver e anexos, f. 154r B.

RESSIO OU ROSSIO, n.m. – praça pública ou terreno utilizados em comum 
pelos moradores duma povoação. Exemplo: “E asy os resios & sa- |L64 idas 
dos lugares & quaesquer outros |L65 lugares pera fazerem as dictas bem- |L66 
feitorias porque ho concelho & ca- |L67 mara da dicta uilla as dara quando |L68 
lhe pareçer necesario sem por isso pa- |L69 garem [ne]nhũa cousa agora nem em 
|L70 nenhuum tempo”. Registo do foral novo da vila de Vilar Maior, f. 21v A.
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RUIBARBO, n.m. – designa a planta cujas raízes possuem propriedades 
medicinais e alimentares. Exemplo: “P49 |L492 De graam, anil, brasil, e por |L493 
todallas cousas pera tingir. |L494 § E por papell & toucados de seda |L495 ou d’ 
alguodam. § E por pimenta |L496 & canella & por toda espiciaria. |L497 § E por 
ruibarbo & por todallas |L498 cousas de botica. § E por acucar &|L499 por todallas 
conseruas delle ou de |L500 mel”. Registo do foral novo da cidade da Guarda, 
f. 3v A.

SACADOR, n.m. – oficial, funcionário de nível mais baixo, na hierarquia do 
funcionalismo, que tinha como função que cobrar as rendas, os foros. Exemplo: 
“E o |L28 dicto conçelho sera obrigado de dar |L29 sacador & tirador do dicto 
trebuto. |L30 Ou daram mais miil & seiscentos reaes |L31 em cada hum anno ao 
senhorio por nom |L32 poer o dicto mordomo & sacador quall |L33 das dictas 
cousas ante o dicto conce- |L34 lho quiser”. Registo do foral novo de S. João da 
Pesqueira, f. 16v A.

SEAREIRO, n.m. – o que lavra com bois alheios. Este camponês pagava a 
quarta parte da jugada, nalgumas terras não pagava nada. (Viterbo 1993 Vol. II: 
552). Tal como o cavão nalgumas terras estava isento (Alvoco), mas noutras não 
(Loriga). Repare-se nas explicações nos exemplos abaixos: “|L14 § E se laurar 
com hum soo boy pa- |L15 gara a metade. E quem laurar com |L16 boys alheos 
que chamam seareiro |L17 pagara quatro alqueires ora laure |L18 muyto ora pouco 
do dito çemteo. |L19 § E o cauam que com emxada la- |L20 urar nam pagara ne[n]
hum dereito [F. 85v B] |L21 do pam que assy colher”. Registo do foral novo do 
concelho de Alvoco, f. 85v A.
“P03 |L3 Pagara toda pessoa que |L4 laurar com iugada de bois |L5 ou uacas doze 
alqueires |L6 desta medida corremte todos de çem- |L7 teo. E se laurarem com 
hum boy, a |L8 meatade. E se o seareiro & cauam |L9 que laurar pam pagara da 
medida |L10 uelha, hum alqueire”. Registo do foral novo do concelho de Loriga, 
f. 86r A.

SENTENÇA, n.f. – decisão, um outro tipo de documento inserido nos autos 
de composição ou contenda. Serviam para resolver litígios entre duas partes 
desavindas ou para recuperar lugares abusivamente usurpados por poderosos. 
Veja-se exemplo: “P05 |L9 Posto que por o foral antigo |L10 dado a dicta uilla 
fosse inposto |L11 por direito & trebuto real, pagar se ho |L12 seisto de todallas 
nouidades que se |L13 colhesem na dicta terra. Foy depois |L14 concordado per 
prazimento do senhorio & |L15 pouo com nossa outorga & consenti- |L16 mento & 
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iulgado per sentença que todallas |L17 nouidades de pam, linho & azeite |L18 que 
hy Deos der, paguem somente de qua- |L19 torze quinhoões ou partes, hũa, (...)”. 
Registo do foral novo da vila de Sobreira Formosa, f. 18v A.

SERVIÇOS, n.m.pl. – prestações várias que poderiam consistir numa pensão 
em dinheiro ou géneros, em algumas jeiras ou ainda ser equivalente a um jantar 
oferecido ao direito senhorio (Viterbo 1993 Vol. II: 558-9). Exemplo: “E paga 
mais cada hu |L13 seu capam & dez ouos & duas gei |L14 ras & çimquo rreaaes 
de seruiço |L15 por anno. E, se matarem porco, pa- |L16 garam gorazill. § E sam 
mais |L17 nesta terra & termo outros muytos |L18 casaaes scpritos & decrarados 
|L19 nos tombos de que a ordem tem |L20 hum”. Registo do foral novo de Seixo, 
f. 102v A.

SESMEIRO, n.m. – pessoa designada pelo rei ou pelo concelho para “dar as 
terras de sesmaria”, ou seja, para conceder as terras desaproveitadas a quem 
as quisesse cultivar, mediante um pagamento de prestações, consignadas pelo 
costume ou pelo foral. Exemplo: “P10 |L55 Os maninhos sam do conce- |L56 lho 
dados pello sesmeiro que |L57 pera iso he ordenado & ficam liures |L58 a quem 
se dam sem [ne]nhum tributo nem foro”. Registo do foral novo da vila de 
Melhorada (que se chamava Cortiçada), f. 18r A.

SOLDO, n.m. – antiga moeda de ouro, de prata e de cobre. Os soldos de ouro 
valiam 320, os de prata 10 réis. Os de cobre valiam 10 ceitis e quatro quintos 
de ceitil. Vinte soldos equivaliam a uma libra de 36 réis. (Viterbo 1993 Vol. II: 
569). Exemplos: “(...) |L10 seteçemtos trimta & quatro rreaees, |L11 comtando o 
marauidi a uimte |L12 sete soldos & a quorenta & oyto |L13 rreaaes & quatro 
çeptis por cada |L14 hum delles dos quaaes noue mill |L15 seteçemtos trimta & 
quatro rreaaes |L16 pagam ao senhorio oyto mill me- |L17 nos oyto rreaaes aas 
terças do |L18 anno, conuem a saber, per Sam Ioham & Sam Mi- |L19 guel & per 
feuereiro a quall pa- |L20 ga sera ora nouamente rrepar- |L21 tida pollos beens de 
cada hum”. Registo do foral novo do concelho de Monção, f. 104v B.

SOLDO À LIVRA, expressão – característica do discurso foraleiro manuelino. 
É o mesmo que à risca, com a mais escrupulosa igualdade até ao último real, e 
proporcionadamente aos bens de cada um (Viterbo1993 V. II: 569). Exemplo: 
“Nem se pagara |L130 de [ne]nhũa outra sentença, saluo quan- |L131 do se a dicta 
eixecuçam somente ouuer de fa- |L132 zer a quall dizima se nam leuara de |L133 

mais cantidade quei daquella parte |L134 da sentença em quei se fezer a eixecucam 
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|L135 soldo a liura posto que de mor con- |L136 tya seia a dicta sentença”. Registo 
do foral novo da cidade da Guarda, f. 1v A.

TABELIÃO, n.m. – funcionário que registava e preservava as escrituras e 
outra documentação. Os tabeliães, na época estudada, eram uma sólida base da 
organização jurídica do reino e dos concelhos, por isso nos forais manuelinos há 
sempre referência a estes funcionários e às pensões (impostos) que os mesmos 
tinham de pagar. Encontram-se imensos exemplos nos registos dos forais 
manuelinos. Atente-se no exemplo: “P15 |L74 A pemsam de seis tabaliaaes |L75 
que ha na dicta uilla he no- |L76 ssa, conuem a saber: dous do pubrico & quatro 
do |L77 iudicial. E pagara cada hum, noue- |L78 centos reaes em cada hum anno”. 
Registo do foral novo da vila de Pinhel, f. 8v A.

TALHAR, v. – diz-se do ato de cortar carnes. Exemplo: “P08 |L154 E os dereitos 
dos bamcos & |L155 açougaiem se nam pagaraa |L156 emquamto os açouges nam 
|L157 forem corregidos & rrepartidos aa cus- |L158 ta dos dereitos do mordomado 
nem, |L159 per seguimte, se leuaram as penas |L160 aos carniceiros que talharem 
carnes |L161 sem liçemça da camara porque, pois |L162 os ditos carniçeiros nam 
ham ora de |L163 pagar dereitos dos ditos bancos |L164 nem açougagem nam deuem 
per |L165 comseguimte, pagar penna ao dito |L166 mordomo os quaaes carniceiros 
|L167 pagaram as pennas aa çidade se- |L168 gumdo suas posturas”. Registo do foral 
novo da cidade de Lamego, f. 134v A.

TEIGA, n.f. – medida de grande variedade segundo as terras, contudo em 
muitos forais manuelinos foi uniformizada num alqueire de medida corrente. 
(Viterbo II: 581). Veja-se o exemplo: “cada |L133 hũa das ditas teigas hum reall 
|L134 de seis çeptis o reall E montasse |L135 nas ditas oytemta teygas da |L136 dita 
medida uelha quoremta & oy- |L137 to alqueires desta corremte. E sam |L138 assy 
pella dita comta de trigo |L139 doze alqueires. E de çemteo trimta |L140 & seis 
da dita medida noua. E a |L141 dita paga se arrecada em cada hum |L142 anno 
pollo procurador do comçe- |L143 lho per aquellas pessoas que o |L144 dito foro he 
rrepartido. E de sua |L145 maão se emtregara ao mordomo |L146 ou offiçiall do dito 
bispo com os |L147 ditos oytemta reaaes § em |L148 denheyro”. Registo do foral 
novo da vila de Aveloso e terras e lugares e concelhos do bispado de Lamego, 
título de Valongo, 123v B.

TERMO, n.m. – limite ou confim entre concelhos, vilas, cidades. Veja-se o 
exemplo: “(...) de cada morador que uiue por sy |L353 em casa asy na uilla como 
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no termo |L354 della, dous alqueires de pam, conuem a saber: hum |L355 de triguo 
& outro de çenteo & hum |L356 real de seiis ceptiis ho reall. |L357 E, porquanto 
pollos nossos de- |L358 senbargadores, iuizes dos P28 |L359 § Determinacoões |L360 
foraaes foram determinadas certas |L361 cousas antre Francisco da Silueira & o 
pouo”. Registo do foral novo da vila de Cerzedas, f. 14r B.

TERRA, n.f. – no século XVI, designava, sobretudo, o concelho ou as 
propriedades rústicas. Já não tinha o significado medievo de unidade de nível 
sub-regional da organização territorial. Vejam-se os exemplos “P03 |L3 DOM 
MANUEL & cetera uisto o |L4 foral dado per Dom Gill San- |L5 cho, filho d’ 
el-rey Dom Sancho, que as |L6 rendas & direitos reaes se deuem d’ areca- |L7 dar 
na forma seguinte. P04 |L8 Foy pollo dicto foral, primeira- |L9 mente reseruado 
pera o senhorio, |L10 ha seista parte de toda a terra da dicta |L11 uilla & termo 
per bem do quall foy logo |L12 feita a repartiçam da dicta terra an- |L13 tre o 
senhorio e os moradores della com |L14 particullar decraraçam das terras & co- 
|L15 usas que a cada hũa ficaram (...)”. Registo do foral novo da vila de Cerzedas, 
f. 12r B.

TERRÁDEGO OU VENDAGEM, n.m., n.f. – estes dois termos são 
semanticamente equivalentes e significavam o imposto normalmente aplicado, 
quando se transferiam onerosamente terras novas, foreiras e outras propriedades. 
Considerem-se os exemplos: “§ E cada huns dos ditos |L42 foreiros quamdo 
uemderem toda |L43 sua fazemda pagaram a uemda- |L44 gem de sete ou oyto hum 
segumdo |L45 pagar o foro a terra uemdida a |L46 quall uemderam com seu foro 
sem |L47 outro requirimento, pagando o P07 |L48 § Terradego |L49 dito terradego 
& senam uemderem |L50 toda, nam pagaram”. Registo do foral novo do lugar e 
concelho de Mouraz, f. 62v B.

TRIBUTO OU FORO, n.m. – o mesmo que imposto, contribuição. Exemplo: 
“§ E por- |L153 tanto, decraramos que se nom deue |L154 de leuar ao diante a [ne]
nhuns |L155 dos ditos moradores [ne]nhum tributo |L156 nem foro por castanheiros 
nem por ne- |L157 [n]humas outras aruores que hy ponham. E |L158 se hy algum 
foro nesta maneira hy he posto |L159 decraramos nam se deuer de poer”. Registo 
do foral novo da terra e concelho de Guardão, f. 64r A

USAGEM, n.f. – imposto semelhante ao da costumagem, baseado no direito 
consuetudinário e não em lei escrita. Considere-se o exemplo: “E os clerigos 
|L521 d’ ordens sacras e assy os beneficia- |L522 dos d’ ordens menores, posto que 
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|L523 as nom tenham que uiuem como |L524 clerigos & por taaes forem auidos 
|L525 todollos sobreditos sam isemtos & priui- |L526 giados de pagarem ne[n]huũa 
portagem |L527 usagem nem custumagem per quallquer |L528 nome que a possam 
chamar assy das |L529 coussas que uemderem de seus beens |L530 & beneficios 
como das que comprerem |L531 trouxerem ou leuarem pera seus ussos |L532 ou de 
seus beneficios & cassas & fame- |L533 lliares de qualquer callidade que seiam 
|L534 assy per mar como per terra”. Registo do foral novo da Lousã, f. 55r B.

VEIGA, n.f. – várzea (Cunha 1989: 813); planície. Veja-se o exemplo: “P12 
|L79 § E assy foy determinado que o |L80 comendador & comendadores uin- |L81 
doiros nam tolhesem nem pedisem |L82 a seruentia que o concelho tem & de |L83 
que se senpre seruio do caminho & |L84 seruentia que uay pella ueiga abay- |L85 
xo atee o Espadanal pera por ella po- |L86 derem senpre dar & dem pasto a seus 
|L87 gaados”. Registo do foral novo de Longroiva, f. 29v B.

VENDA OU VENDAGEM, n.f. – imposto pago pelo foreiro ao senhorio, 
quando vendia terra aforada. Veja-se o exemplo: “P06 |L36 § Uendagem |L37 
priuilligiados. § E pagaram |L38 mais aos ditos bispos as pessoas |L39 do dito lugar 
de Santa Comba que |L40 uemderem toda a fazemda de beens |L41 de rraiz que hy 
teuerem sem ficar |L42 ne[n]hũa tanta parte do denheiro que |L43 ouuerem da dita 
uemda quamdo fo- |L44 ro ou trebuto que pagauam da dita te- |L45 rra, conuem a 
saber: da terra d’ oytaua ho oytauo |L46 do denheiro & assy dos outros preços”. 
Registo do foral novo de Santa Comba, f. 43r A.

VESSADA, n.f. – o mesmo que lameiro cultivado, campo lavrado, a sua 
grandeza correspondia, segundo Viterbo, a uma leira de terra (Viterbo 1993 
Vol. II: 629). Exemplo: “§ Item o casall do Uall das Ouelhas. |L160 § Item o 
casall do Monte de Fernam Cal- |L161 uo. § Item o casal do Uall dos Pereiros. |L162 

§ Item o casall de Uasco Lourenço do |L163 Outeiro. § Item o casall de Lourenco 
|L164 Dominguiz. § Item o casal de Rodrigo Annes da Te- |L165 lha. § Item o casall 
das Uesadas. § Item |L166 o casall do Uall das Foradas. § Item |L167 da Grade”. 
Registo do foral novo da vila de Cerzedas, f. 13r A.

VINHO À BICA, expressão – significava pagar o vinho à bica, ou seja, no 
momento em que a fermentação do vinho ainda não tinha acontecido. Exemplo: 
“E demtro nesta aldea iaz |L132 hum casal de que se paga uimte & |L133 seis 
alqueires de pam meado, conuem a saber: |L134 çemteo & milho. E de trigo hum 
alqueire |L135 & meyo de foro. E mais çimquo |L136 almudes de uinho aa bica. 
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E mais |L137 huma espadoa & hum capam e çimquo |L138 ouos”. Registo do foral 
novo do concelho de Nespereira, f. 120v B.

VINHO MOLE, n.m. adj. – vinho mosto que ainda não ferveu, que não 
fermentou no tonel. (Viterbo 1993. V. II: 634). Exemplo: “§ E pagam mais os 
|L196 ditos casaaes tres goraziis & |L197 meyo & sete maãos de ly- |L198 nho e hũa 
freama ou por ella |L199 meyo marauidi que sam uimte |L200 & quatro rreaaes & 
meyo. § E pa- |L201 gam mais hũa teiga de trigo. |L202 § E pagam mais, iumtamente, 
|L203 estes tres casaaes & meyo em ca- [F. 76v B] |L204 da hum ano sessenta & 
tres almudes de |L205 uinho mole aa bica”. Registo do foral novo de de Tendais, 
f. 76v B.

VINTANEIRO, n.m. – era mesmo que quadrilheiro, o oficial da fazenda ou 
da justiça relacionado com as vintenas ou grupo de vinte fogos (Santana 1995: 
33). Exemplo: “|L635 E damos poder a quallquer justiça |L636 homde aconteçer 
assy iuizes como |L637 uintaneiros ou quadrilheiros que |L638 sem mais proçeso 
nem hordem de iui- |L639 zo sumariamente sabida a uerdade |L640 comdenem os 
culpados no dito ca- |L641 so de degredo & assy do denheiro atee |L642 conthia 
de dous mill rreaaes sem |L643 apellaçam nem agrauo & sem disso po |L644 der 
conhecer almoxarife nem comta- |L645 dor nem outro offiçial nosso nem de |L646 
nossa fazemda em caso que o hy aia”. Registo do foral novo da Lousã, f. 56r A.
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CONCLUSÃO

Este é o quinto trabalho dado à estampa do projeto: “Fontes de uma herança 
histórico-cultural portuguesa: os registos foraleiros manuelinos”.

Nesta obra, facultamos uma edição interpretativa, modernizadora dirigida 
a um público vasto de estudiosos de várias áreas do saber (história, direito, 
economia, sociologia, entre outros) que não estão interessados numa edição 
conservadora ou paleográfica, mas numa edição mais acessível. Fizemos esta 
edição a pensar também nos munícipes das quase duas centenas de concelhos 
beirões (192), no alvorecer da modernidade. Alguns hoje já não são concelhos, 
mas são espaços que têm uma história interessante a recordar e a preservar 
para as gerações vindouras. Por esse motivo podem ser fontes importantes para 
os munícipes oriundos desses lugares que estejam interessados em conhecer 
as origens dos seus locais de nascimento e ainda para todos os curiosos que 
apreciem documentação de épocas pretéritas.

Em termos gerais, neste trabalhos, tecemos um enquadramento histórico- 
-cultural da reforma foraleira manuelina, fizemos uma leitura das temáticas mais 
presentes no Liuro dos Foraes Nouos da Comarqua da Beira, assim como a sua 
edição modernizadora e um vasto vocabulário com as definições semânticas dos 
termos e expressões características das fontes foraleiras produzidas no século 
XVI.

Da leitura dos forais novos da Beira, constatamos que os concelhos 
beirões, situados geograficamente longe do poder de decisão, tornaram-se 
espaços atrativos para os ávidos senhorios, sobretudo, os eclesiásticos e alguns 
grandes senhorios laicos, próximos da corte, que, graças aos seus privilégios, 
oneravam estas pequenas comunidades com impostos muito pesados como: a 
ração, a colheita, a jugada, o relego, a eirádiga, a lutuosa, os direitos banais 
(moinhos, azenhas, lagares), as pesqueiras, os açougues, meios de extração 
e produção, dos quais eram também coletados pesadas contribuições. Muitos 
destes impostos eram medievais e já não deveriam constar nos forais novos, 
tais como: aposentadoria, lutuosa, fossadeira, jantar, bebida, os direitos banais, 
entre outros. Todavia ficaram consignados nos diplomas manuelinos, sujeitando 
os concelhos do interior, pequenos concelhos com parcos recursos naturais, com 
solos, clima, relevo não propícios à produção dos produtos agrícolas nobres 
(trigo, azeite, vinho).

Contrariamente ao que muitos historiadores continuam a afirmar, os forais 
novos e os seus registos, em particular, fornecem dados históricos, culturais e 
linguísticos, com particular destaque para este último aspeto, porquanto estes 
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documentos se revestem duma enorme importância, como ficou comprovado 
atrás, para o conhecimento duma sincronia da língua portuguesa muito pouco 
conhecida e estudada pelos investigadores portugueses.

Quanto ao projeto editorial, na anterior edição (Santana; Ramos 2014), 
oferecemos, a um público de especialistas, uma edição em formato conservador.

Com a edição interpretativa da mesma fonte, disponibilizamos, a um 
público abrangente, mais uma peça do “puzzle nacional”, assim nomeado por 
André Camlong (Santana 1999: 14), no início deste nosso percurso.
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