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1DOCUMENTO

Era de Mil E quatroçentos E vijnte Anos vijnte E huũ dias de Abril na lausaã nas pousadas que 
forom de vaasco perez que ffoj Priol de Poombeiro perante Gomçalo annes de uouzella vasalo d el Rej 
Ouujdor <E [?]> Ajras gonçaluez meirinho moor em toda a comarca E Coreiçam da estremadura E pola 
rainha E Iffante nas ssuas teras pressente mjm Gonçalo gonçaluez tabaliam da Iffante dona betriz em a 
dicta vila da laussaã E as testimunhas Adeante escritas E o dicto Ouujdor disse que A el Era dicto que as 
escrituras do Conçelho nom Eram postas em recadaçom E que estauam A tempo de se perderem o que 
Era gram dano E perjoizo Ao dicto Conçelho polla qual razom mandou que as dictas Escrituras que Ao 
dicto Concelho perteeçem seiam todas postas em hũa Arca de duas chaues A qual Arca ssera posta em 
casa de cada huũ procurador nos Anos em que fforem procuradores E que nemhũa [sic] das dictas tenha 
o dicto procurador E A outra o escriuam E que da dicta arca nom ssaiam nemhũas escrituras ssaluo per 
mandado dos Juizes E veradores pressente o dicto escriuam quando conprirem Ao dicto Concelho E tanto 
fezerem o que lhis da dicta escritura conprir que sse torne logo Aa dicta arca as quaes escrituras logo 
fforom postas na dicta Arca as quaes ssom estas que se Adeante ssegem.

¶ Primeiramente os fforaaes do Concelho huũ com sseelo pendente de chumbo em latjm E outro 
em [....] sem seello E outro em estormento per linguagem 

¶ huũ compremjsso Antre mjranda E A laussaã seelado de quatro seellos pendentes 
¶ hũa carta que he em razam da coutada d [....]del
¶ outra ccarta em razam das jugadas
¶ Outra ccarta de Sentença que guanhou com vicente magro
¶ Outra ccarta do montado da serra
¶ Outra ccarta de quitaçom das oitoÇentas libras
¶ outra carta em razom da dicta quitaçom
¶ outra carta em manda que nom costranga o conçelho por as dictas outoçentas libras / [f. 11]
¶ Outra ccarta em razom das eiradegas do [...]
¶ Outra carta em que manda que [..................]
¶ Outra carta [..................] dos mantijmentos de [....]
¶ Outra ccarta em que [......] Joizes perten[..........] saluo na colheita de Maio
<¶ hũa carta dos [...............]> 
¶ huũ estormento da [..........................]
¶ hũa ccarta d el Rej per que mandou que nom leuassem os [.......]s A cojnbra
¶ huũ Aluara de paga que ffezerom a Salamom negro
¶ huũ estormento de paga de Cem libras que pagarom A Martjm Lourenço
¶ outra ccarta em manda que os Almotaçees dem viandas
¶ outra ccarta de que mandas [sic] que os ouujdores nom tomem as fes de quem os Joizes se dem 

[....] 
¶ outra ccarta dos beesteiros per que conhocam os Joizes de sseus ffectos
¶ outra ccarta d el Rej em que deu [?] os arnesses Ao Conçelho
¶ huũ estormento de paga que ffezerom a pero soarez [?]
¶ hũa carta da Ifante que vinha em contra dos [...] que [....] nos arnesses
¶ huũ estormento de paga que ffezerom a Lourenço ffernandez
¶ huũ estormento de paga que ffezerom a 2 nuno ffernandez
¶ outro estormento de paga que ffezerom Ao dicto nuno ffernandez
¶ Outro estormento de paga que ffezerom a Joham martinz [?] de C[o]inbra
¶ huũ Aluara per que Steuam vaasquez de goões Recebeo xx libras 
¶ hũa Sentença dos caualeiros com sseello da Ifanta dona Maria
¶ huũ estormento em que Era hobrigado o concelho a [............] 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2 Riscado: “Lourenço”.
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¶ outro estormento em que o dicto Concelho Era hobrigado A [cem marcos?]
¶ outro estormento de Cento E dez libras da colheita de [....]
¶ outro estormento d obrigaçom quebrado çjnco libras
¶ huũ Aluara de paga de quatro libras que pagarom a Joham aluarez de Cojnbra
Item Reçebeo hũa carta per que [vasco] annes merchante a de pagar Ao conçelho huũ arrnes ou 

çem [...] por ele
Item outra carta per que huũ fecto [......]lado que Era antre o conçelho E o dicto [....] per Razom d 

hũa Soma de [....] condanado o dicto vasco Eannes em [...] / [f. 11v]
¶ hũa carta de Scud[...?] [....] martim de ssea anda [.....] logares
¶ huũ estormento britado [.....] libras que deujam a Martim Lourenço
¶ huũ trelado de cinquo [?] [.......] ssijssa [....]
¶ hũa [......] de tres libras E mea que fforom [?] julgadas a [....]
¶ outro estormento britado de [..........] que o dicto Conçelho [..........] hobrigado A Martim 

Lourenço em C libras
<Item hũa carta d el Rej dom Joham em [....] E merçee Ao co[nçelho?] que hy nom aja majs de 

doze beesteiros>
[espaço em branco]
As quaes escrituras logo fforom postas na dicta arca A qual arca ffoj entrege Ao dicto Gonçalo 

martinz com as dictas escrituras ffechada E A chaue della A mjm dicto Tabeliam 
Outrossij mandou o dicto Ouujdor que daqui en deante nemhuũ vereador do dicto Conçelho nem 

outra nemhũa pessoa nom Reçeba dinheiros nemhuũs do dicto Conçelho ssenom os procuradores que 
fforem pellos tempos do dicto Conçelho pressente o escriuam os quaes dinheiros todos do dicto Conçelho 
sseiam postos em hũa arca de duas chaues das quaes chaues tenha o dicto procurador hũa E o escriuam 
A outra E que destes dinheiros nom sseiam tirados da dicta arca nem despesos ssenom per mandado 
dos uereadores E sse Alguũ dos dictos uereadores Receberem Alguũs dinheiros do dicto Concelho que 
os pagem 3 em tres dobro Ao dicto Conçelho Segundo El Rej manda em ssua ordjnhaçom E esto mandou 
o dicto Ouujdor porque achou que auja hj Mujtos que Reçebiam os dinheiros do dicto Conçelho E nom 
vijnhom a recadaçom E o dicto Concelho perdja Mujto de sseu dereito E eu Gonçalo gonçaluez Tabeliam 
esto escreuj per mandado do dicto Ouujdor

a)  Gundisaluus iohanjs 

A iij dias do mes de Janeiro Era iiijc xxj anos fforom entreges estas escrituras na dicta arca 
testimunhas os Juizes Gil perez ffereiro [....] martinz [?] E [......] eu Gonçallo gonçaluez que esto escreuj 
/ [f. 12]

¶ sete dias do dicto mes [...]4 Gonçallo martinz [......] morador na dicta vila que [...]5 da dicta vila 
[...]dor do dicto Conçelho este [...]6 

¶ dous jaques [...]7 
¶ iiijº estoffas [...]8

¶ hũa cota E huũ [...]9

¶ hua cota Rota que [...]10

¶ [....] baçjnetes com sseus ca[maes?]11

¶ cjnco pares de luuas d aço
¶ çjnco Arnesses de canbaes coixotes E canelleiras francessas 

 3 Riscado: “em do”.
 4 Buraco.
 5 Buraco.
 6 Buraco.
 7 Buraco.
 8 Buraco.
 9 Buraco.
10 Buraco.
11 Buraco.
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¶ duas beestas ffereas Jenuessas com nozes desemetredas E sobretredas

¶ disse o dicto Gonçallo martinz que tijnha dous Jaques apenhorados A Steuam vaasquez por 
xxviijº libras as quaes fforom pera hũas caussas que perteeciam Ao dicto Conçelho Segudo mostrrou per 
escritura pubrica

¶ que hũa cota tijnha apenhorada em cacassa [sic] d afomso martinz mercador por x ou xij libras 
pera caussas que conpriam ao concelho Segundo dise que ffaria çerto

E disse que lhj dessem os dinheiros E que as entregaria testimunhas os Joizes Joham do candaal 
sseu filho viçente porteiro vicente ujde E as uendores [?]




