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INDEMNIZAÇÃO PAGA POR JOÃO DA SILVA A GARCIA FERREIRA
POR DERRUBAR MOINHOS NA RIBEIRA DE ULME (1479)

Transcrição de Maria Teresa Morujão Novais de Oliveira
CHAM – Centro de Humanidades, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa,

Universidade dos Açores

Resumo

1479, Santarém, na Ribeira, nas casas de mora-
da do notário, março, 22

Pero Lourenço, vassalo do rei, em nome de Gar-
cia Ferreira, escudeiro, morador na Ribeira de 
Ulme, termo de Santarém, reconhece que rece-
beu de João da Silva, fidalgo da casa do duque 
de Viseu, por intermédio do seu criado, Tomé 
Afonso, uma indemnização pelo derrube de uns 
moinhos em Ribeira de Ulme que os beneficia-
dos da igreja de S. Jorge de Lisboa traziam em-
prazados ao dito Garcia Ferreira. 

Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/17620, f. 1.

© Fragmenta Historica 6 (2018), (163-164). Reservados todos os direitos. ISSN 1647-6344

Abstract

1479, Santarém, in Ribeira, in the houses of res-
idence of the notary, 22 March

Pero Lourenço, a vassal of the king, on behalf 
of Garcia Ferreira, a squire, residing in Ribeira 
de Ulme (Santarém), acknowledges that he re-
ceived from João da Silva, a nobleman of the 
house of the Duke of Viseu, through his servant, 
Tomé Afonso, compensation for the demolition 
of some mills in Ribeira de Ulme which the ben-
eficiaries of the church of St. Jorge of Lisbon had 
leased to aforementioned Garcia Ferreira.



Indemnização paga por João da Silva a Garcia Ferreira
por derrubar moinhos na Ribeira de Ulme (1479)
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1Documento

Saibam quantos este estromento de conhocimento confissam e quitacom virem que no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jhesu Cristo de mil IIIIc LXX nove annos XXbI dias do mes de março em a 
villa de Sanctarem na Ribeira nas casas de morada de mim geeral notario e em presença minha e das 
testemunhas a juso nomeadas, pareceo hi Pero Lourenço vassallo del rei morador na Ribeira d’Ulme 
termo desta villa e disse que elle em nome de Garcia Ferreira escudeiro morador que foe na dicta Ribeira 
d’Ulme como seu procurador que he per vertude de sua procuraçom scripta per mim notario hi logo 
per elle apresentada abastante pera o auto seguinte, conhocia e confessava reçeber ora como de fecto 
ja em si tem reçebidos do senhor Joham da Silva fidalgo da casa do senhor duque de Viseu, per Thome 
Afomsso seu criado, dezeseis mil e trezentos e oiteenta rreaes brancos que montam em quinze moyos e 
viinte alqueires de pam, duas partes triigo e hũa parte segunda, e mil rreaes em dinheiro,  en que o dicto 
Joham da Silva per sentença contra elle dada foe condenado que pagasse aos beneficiados da egreja de 
Sam Jorge de Lixboa, polla perda que fez em derribar o açude d’huuns moinhos pertecentes aa dicta 
egreja que som na dicta Ribeira d’Ulme os quaees de sua mãao delles beneficiados trazia emprazados 
o dicto Garcia Ferreira e por bem dello o dicto pam e dinheiro en que asi foi condenado perteecia a el 
dicto Garcia Ferreira. E porque a verdade he elle ora asi receber todollos dictos  e IIIc LXXX rreaes do 
dicto Joham da Silva per o dicto Thome Afomso como dicto he que porem d’ore en diante pera sempre 
dava elle e todos seus beens e herdeiros por quites e livres dos dictos dinheiros que asi montou na dicta 
comdenaçom e em feitio e chancelaria de cartas d’excomunhom que contra elle sobre o dicto caso eram 
passadas. Por cuja certeza lhe outorgou e mandou dello seer fecto este dicto conhocimento e quitaçom. 
Testemunhas a ello presentes Alvaro do Campo cavaleiro da casa del rey nosso senhor e Gonçallo Vaas-
quez morador no Beco termo de Dornes. E eu Diogo de Figueiredo scprivam da camara do dicto senhor 
rey e geeral notario em todos seus regnos que este dicto estromento per minha mãao fielmente scprevy 
e asiigney de meu publico custumado siignal que he tal [sinal].

Com nota xx reaes 

1 Os critérios de transcrição adoptados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.




