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Resumo

1747, Alegrete, março, 5

Lista dos livros e outros papéis que foram 
entregues pela Câmara de Alegrete no Juízo 
da Provedoria de Portalegre para a feitura do 
tombo dos bens do concelho de Alegrete. 

Abstract

5 March 1747, Alegrete

List of books and other documents delivered 
by the Council of Alegrete to Portalegre’s 
Ombudsmanship Court for the purpose of 
compiling a register of the property owned by 
the Council of Alegrete.
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1DOCUMENTO

Inventario dos liuros e mais papeis que por ordem do Doutor Provedor Bartolomeu de Levom Custodio 
vieram para este Juizo da Provedoria para nelle se verem a factura do Tombo que o dito Ministro fes 

nesta villa de Alegrete, e forão os ditos liuros entregues pello escriuão da Camara da mesma 
Manuel Cabreira de Souza a quem se tornarão a entregar

Liuros

1 Hum liuro que seruio os annos de 1630 athe 1631 que tem 134 meyas folhas
2 hum liuro que seruio os annos de 1645 athe 646 que tem sincoenta e noue meyas folhas
3 Hum liuro que seruio os annos de 1697 athe 700 que tem 139 meyas folhas
4 Hum liuro que seruio os annos de 1650 athe 651 que esta escripto athe folhas 12 e dahy em 

diante em branco
5 Hum liuro que seruio os annos de 1626 athe 1627 que tem escripto cento e onze meyas folhas
6 Hum liuro que seruio os annos de 1642 athe 643 que tem sincoenta e sete meyas folhas escripto
7 Hum liuro que seruio o anno de 1633 athe 1634 que tem 80 meyas folhas
8 hum liuro que seruio os annos de 1661 athe 66 que tem 95 meyas folhas / [f. 319v]
9 Hum liuro que seruio os annos de 1686 athe 88 que tem 130 meyas folhas
10 Hum liuro que seruio os annos de 689 athe 690 que tem 85 meyas folhas
11 hum liuro que seruio os annos de 641 athe 642 que tem escripto 51 meyas folhas
12 hum liuro que seruio os annos de 647 athe 48 que tem 96 meyas folhas
13 hum liuro que seruio os annos de 1638 athe 629 que tem 120 meyas folhas com a do 

enserramento
14 hum liuro que seruio os annos de 1508 athe 1509 mil quinhentos e noue que tem 64 meyas 

folhas
15 hum liuro que seruio os annos de 1657 athe 1662 que tem 119 meyas folhas
16 hum liuro que seruio os annos de 1639 athe 1640 que tem athe donde esta escripto 58 meyas 
17 hum liuro que seruio os annos de 1669 athe 675 que tem 188 meyas folhas
18 hum liuro que seruio os annos de 643 athe 45 que tem 89 meyas folhas
19 hum liuro que seruio os annos de 1700 athe 1705 que tem 143 meyas folhas
20 hum liuro que seruio os annos de 1655 athe 657 que tem escripto 114 meyas folhas 
21 hum liuro que seruio os annos de 1638 athe 39 que tem 54 meyas folhas 
22 hum liuro que seruio os annos de 1640 athe 641 que tem 48 meyas folhas / [f. 320]
23 hum liuro que seruio os annos de 1690 athe 94 que tem 138 meyas folhas
24 hum liuro que seruio os annos de 1679 athe mil seiscentos oitenta e dois que tem 133 meyas 

folhas
25 hum liuro que seruio os annos de 1705 athe 1712 que tem 179 meyas folhas
26 hum liuro que seruio os annos de 1666 athe 1669 que tem 97 meyas folhas
27 hum liuro que seruio os annos de 1629 athe 1630 que tem 228 meyas folhas
28 hum liuro que seruio os annos de 1621 athe 1622 que tem 115 meyas folhas e no fim hua 

rasgada
29 hum liuro desencadernado que seruio os annos de 1480 athe 1482
30 hum liuro desencadernado muito uelho que se não pode ler por estar apagada a letra por 

cauza de alguma inmundiçia que lhe Cahio que seruio os annos de 1483 athe 1484
31 hum liuro de uereaçõens que seruio os annos de 1523 desencadernado e muito uelho
32 hum liuro uelho desencadernado que seruio os annos de 1487 athe 1488
233 Outro liuro velho desencadernado que seruio os annos de 1454

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 Entrada riscada, com nota marginal: “este não”.
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34 hum liuro que seruio os annos de 1517 athe 1519 desencadernado e velho
35 outro liuro desencadernado e velho que seruio os annos de 1512 athe 1513 
mais hum liuro desencadernado muito uelho que se lhe não lé a era
36 hum liuro desencadernado muito velho que seruio os annos de 1510 / [f. 320v] athe 1511
37 hum liuro que seruio os annos de 1498 athe 1502 desencadernado e velho
38 hum liuro que seruio os annos de 1435 athe 1449 mil quatroçentos quarenta e noue já 

velho
39 hum liuro que seruio os annos de 1695 athe 697 que tem escripto 75 meyas folhas de papel
40 hum liuro que seruio os annos de 1712 athe 1716 que tem 122 meyas folhas
41 hum liuro que seruio os annos de 1716 athe 1720 que tem 166 meyas folhas
42 hum liuro que seruio os annos de 1720 athe 1724 que tem 158 meyas folhas
43 hum liuro que seruio os annos de 1724 athe 1727 que tem 158 meyas folhas
44 hum liuro que seruio os annos de 1727 athe 1731 que tem 148 meyas folhas
45 hum liuro que seruio os annos de 1731 athe 1734 que tem 78 meyas folhas
46 hum liuro que seruio os annos de 1734 athe 1737 que tem 118 meyas folhas
47 hum liuro que seruio os annos de 1737 athe 1742 que tem 125 meyas folhas
huns autos de requerimentos e demarcassão proçessados entre partes francisco vas, e o conçelho 

desta villa das terras da estrada athe a ribeira de Caya em que estam varios titulos antigos / [f. 321]
Autos que constam de hum aforamento [a] Antonio Miranda Vassallo, em estes autos há mais 

aforamentos da camara os quais autos tem 154 meyas folhas
huns autos de requerimento do procurador do concelho sobre o val das lamas que tem 4 meyas 

folhas
huma petição que fes Jose da fonseca pizoeyro e justificação a ella sobre a terra da Rocha
Treslado de huma sentença que alcançou a camara no tempo de El Rey Dom Manoel contra Alvaro 

Martins sobre as terras da safra e porto d aRiaga [?] com huns autos de posse dentro
hum mapa das sesmarias ou datas das terras do Concelho
huma Petição que fes Joam Rodriguez ferreiro sobre a liçença que pedio de hum piqueno de terra 

ao val dos telheiros
hum auto de posse que tomarão os offeciaes da camara no val de covilhão
huns autos de Embargos dos herdeiros de Fernando Alures entre as veredas do Conçelho
huns autos de Partilha do lanis [?] com a serra do Alimo do Concelho
hum Requerimento que fes Pedro de Casseres Rilio [?] sobre a canada de Severete que tem 13 

meyas folhas
huns autos proçessados no anno de 1561 sobre a fonte da Rica do guirreiro
hum Instrumento de posse de val de goinho já muito velho
huns titullos do Concelho que constão de cartas de compra das cazas do concelho das das [sic] 

Cazas da Camara antigas e sobre / [f. 321v] o val do brito e Porto de Alcaria e dos malhadis e do val 
Amador e seruentia da rua do Boy Vaca e Porto da Rouga e outros etc

hum auto que se fes sobre hum tapigo que fes Diogo Morato da çidade de Portalegre no citio da 
malReza [?]

Inventario das terras e propriedades do Concelho
huns autos de Petição que fes Antonio Rodrigues Romacho para hum bocado de berta no çitio do 

Ribeiro do milho a que se lhe opos com embargos João Rodriguez lusião tem 27 meyas folhas
hum volume em que esta a devizão do termo de Portalegre e de Arronches com esta villa e outros 

mais documentos
hum liuro que seruio de vereaçoens dos annos de 1497 athe 98 desencadernado e uelho
hum liuro que seruio os annos de 1563 athe 1564 desencadernado e velho
Outro liuro desencadernado e velho que seruio os annos de 1649 athe 1653 que tem 140 meyas 

folhas
hum liuro uelho e desencadernado que seruio os annos de 1486 athe 1487
hum liuro do Tombo dos bens do Conçelho que se fez no anno de 1601 encadernado e velho
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Estes sam os liuros autos e documentos que neste juizo da Provedoria se aprezentarão e vierão do 
Arquiuo da Camara desta uilla para por eles se ver e examinar as terras que pertençião ao conçelho para 
com milhor aserto se proceder na fassam [sic] do Tombo, e foram mandados vir pello douttor Provedor 
Bartolomeu de Levom Custodio e forão aprezentados por Manoel Cabreira de Souza Este anno sargento 
mor da mesma uilla e na mesma escriuão da Camara e de como os tornou a Reçeber a vista deste mesmo 
Inventario aquy o asignou em Alegrete Aos sinco de May digo Aos sinco de Março de mil seteçentos 
quarenta e sete annos <Joseph da Crus EsCriuão da Prouedoria por sua Magestade que Deos guarde na 
cidade de Portalegre e sua Comarca o sobescreuj>

a)  Josepe da Crus
a)  Manuel Cabreira e souza galeanno

 




