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Arquivo em que está integrado: Arquivo da Casa dos Condes da Lapa (Arquivo Privado)

Título: Index Geral das Doações, Confirmações, Patentes, Cartas do Concelho, e mais Titulos de Nobreza, e de Raiz pertencentes à Caza 
do Illustrissimo e Excelentissimo Jozé d’ Almeida Sobral e Carvalho 1º Barão, e 13º Donatario de Mossamedes 14º Senhor da Honra de 
Lamaçáes, e de Albergaria, e Morgado de São Paulo do Criz: 8º Senhor do Couto do Vieiro, e d’Alagoa de Vizeu no Algarve, Senhor da 
Villa da Lapa, Alcaide-mór de Barcellos, Comendador da de Santa Maria d’ Alcofra na Ordem de Christo, Governador e Capitam General 
de Goyazes [Goiás], e Reino d’ Angola: do Concelho de Sua Alteza Real, e seu Concelheiro do Vltramar. Feito e Ordenado por seu Jrmão 
Frei Jozé d’ Almeida, e Vasconcellos, com exacção que permetio a brevidade do tempo, e as circunstancias. Anno de 1804. (vol. 2)

Data(s): 1804-1805 (Produção)

Dimensão e suporte: O Index Geral é composto por duas séries ou “edições”. A série armoriada é constituída por quatro volumes, estando 
desaparecido o primeiro: vol. 2 com 425 fls. e 42x27; vol. 3 com 442 fls. e 43x28; vol. 4 com 445 fls. e 43x29,5. A série sem armas é 
constituída por três volumes: vol. 1 com 530 fls. e 38x25; vol. 2 com 476 fls. e 38x25; vol. 3 com 376 fls. e 38x25. Em formato papel. 

A descrição completa deste inventário está disponível em http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/soxvr. 

Imagens da capa e folha de rosto do volume 2 da série armoriada (ACCL, Index Geral, 1804, vol. 2). Imagens cedidas por Luís da Costa de 
Sousa de Macedo.

http://www.inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/soxvr


Existem pelo menos duas séries ou “edições” do Index Geral: uma série armoriada, de aparato, que se caracteriza por uma encadernação 
cuidada e se destaca pela existência de escudos de armas em metal nas duas faces dos três volumes que se conhecem (2º, 3º e 4º volumes), 
de um total de quatro que terão sido produzidos; uma série sem armas, de encadernação mais simples e de letra menos cuidada, que está 
dividida em três volumes e parece constituir uma cópia integral da primeira série, explicando-se a diferença do número de volumes pela 
quantidade de páginas deixadas em branco. 

O Index Geral descreve um total de cerca de 2384 documentos (volume 1º - c.978 documentos; volume 2º - c.493 documentos; volume 3º - 
c.505 documentos; volume 4º - c. 408 documentos) e revela que terão coexistido duas lógicas de organização da documentação: 

1) uma lógica de organização física dos documentos em 40 maços que parece ter seguido critérios temático-tipológicos, sendo pouco 
claros os critérios de organização dos documentos dentro de cada maço (surgindo, por vezes, em dois níveis, um primeiro temático-
tipológico e um segundo cronológico); 

2) e uma lógica de organização virtual dos documentos associada à produção do inventário, o qual ordena a documentação em três 
níveis: o primeiro, em que se devolve a documentação às Casas que a produziram ou conservaram; o segundo, em que se organizam 
os documentos de cada Casa de acordo com critérios geográficos ou territoriais; e o terceiro, em que se distribui a documentação de 
cada território por tipologias.

As descrições que integram a base de dados foram realizadas a partir do volume 1º da série armoriada e dos volumes 2º, 3º e 4º da série 
sem armas. A base de dados é composta por cinco secções: quatro secções relativas a cada um dos volumes, em que as descrições surgem 
pela ordem em que constam no inventário; e uma quinta secção em que se apresentam as descrições reorganizadas pela ordem dos maços e 
dos números dos documentos. Nesta última secção surgem várias entradas com a indicação “documento não foi descrito no Index Geral”, o 
que significa que o intervalo de numeração dos documentos permite estabelecer que dado número terá existido mas este não surge descrito 
no inventário. 

Os campos descritos em cada uma das secções foram os seguintes:

Vol.: Indica o volume do inventário (1º, 2º, 3º ou 4º);



Fólio: Indica o número do fólio;

Local: Indica o local (distrito, cidade, vila, etc) ao qual a documentação foi associada pelo produtor do inventário;

Título: Indica o título sob o qual a documentação foi agrupada pelo produtor do inventário;

Data: Indica a data de produção do documento. Nos casos em que não foi indicado o ano, mês ou dia, tal é assinalado com “[--?]”. Nos 
casos em que não foi indicada qualquer data, tal é assinalado com “s/d”.

Tipologia: Indica a tipologia do documento tal como ela foi atribuída pelo produtor do inventário;

Descrição: Indica a descrição de cada uma das entradas do inventário;

Cota: Indica a cota atribuída pelo produtor do inventário, composta por número de maço e número de documento (ex: mç.1 nº.2). Nos 
casos em que a mesma cota foi atribuída a mais do que um documento, tal é assinalado com o acrescento de uma letra imediatamente a 
seguir ao número do documento (ex: mç.1 nº.2a; mç.1 nº.2b; etc). O acrescento da letra segue uma ordem alfabética, inicia-se no primeiro 
dos documentos que recebeu a mesma cota e foi  atribuído aquando o trabalho de descrição documental,  não existindo,  portanto,  no 
documento descrito;

Obs.: Indica informação que não foi contemplada nos restantes campos.

Nos casos em que a preenchimento de informação nos vários campos não se aplicava, tal foi assinalado com “n/a”.

Foram seguidas as normas de descrição arquivística ISAD(G) e ODA. 

As descrições foram realizadas por Baltasar Bívar Branco, Serafim Cabral, Francisco Carvalho, Gislane Costa, Fábio Duarte, Sebastião 
Gaiolas, Gabriela Galveia, José Mafra, Raquel Novais, Rita Sampaio da Nóvoa, Patrícia Pimenta, Pedro Reis, Sara Ribeiro e Ana Santos. A 
compilação das descrições, as correcções e a edição da base de dados foram realizadas por Rita Sampaio da Nóvoa.
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Volume 1



Vol. Fólio Local Título Data Tipologia Descrição Cota
Mudança de 

letra Obs.

1º 59 Mossâmedes Doações e confirmações régias do senhorio de Mossâmedes s/d Certidão da Torre do Tombo Certidão da doação feita pelo rei D. João I, em 1424.4.23 da Era de César, a Martim Vasques da Cunha, das terras e julgado de Mossâmedes, Besteiros, Sul, 
Côa, Penalva, Salão. 

mç.1 nº.1 n/a Remete para o Livro primeiro que serviu de registo na  Chancelaria 
do Senhor Rei D. João I (fólio 31v)

1º 59r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1410.1.3 Confirmação e desembargo de terra e 
dote de casamento

Confirmação e desembargo da terra de Mossâmedes feita por El Rei D. João I, a João de Almeida, filho de Gonçalo Pires de Almeida, a que se acrescenta a 
carta de dote de casamento feita por Martim Vasques da Cunha e sua mulher, D. Maria Gerona, a Inês Martins, viúva de Afonso Fernandes de Figueiredo, para 
que esta casasse com Gonçalo Pires de Almeida

mç.1 nº.2 n/a Remete para o livro 3 da chancelaria de D. João I (fólio 108 coluna 
1)

1º 59v/60 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1450.[--?].[--?] Certidão de confirmação de senhorio
Certidão de confirmação do senhorio de Mossâmedes, a que anda incerta a de D. Duarte, feita a João de Almeida, neto de Gonçalo Pires de Almeida, por D. 
Afonso V. mç.1 nº.4 n/a

Remete para o livro 1 da Comarca da Beira de leitura nova que está 
na nova Casa da Coroa (fólio 184 coluna 2)

1º 60 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1500.1.3 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Manuel a Luís de Almeida, fidalgo da sua Casa mç.1 nº.5 n/a Remete para o livro 3 da Comarca da Beira de leitura nova que está 
na nova Casa da Coroa (fólio 201 coluna 2)

1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1549.2.7 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. João III a Luís de Almeida, filho de Luís de Almeida mç.1 nº.6 n/a Remete para o livro 67 da Chancelaria de D. João III (fólio 217 
verso)

1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1564.10.24 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Sebastião a Rodrigo de Almeida, filho de Luís de Almeida mç.1 nº.7 n/a Remete para o livro 14 da Chancelaria de D. Sebastião (fólio 373)

1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1564.10.24 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Sebastião a Rodrigo de Almeida, filho de Luís de Almeida mç.1 nº.38 n/a Remete para o livro 14 da Chancelaria de D. Sebastião (fólio 373) 
(Idêntico ao documento do mç.1 nº7)

1º 61 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1601.3.14 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Filipe II a Manuel de Almeida e Vasconcelos, filho de Rodrigo de Almeida mç.1 nº.8 n/a Remete para o livro 3 da Chancelaria de D. Filipe II (fólio 330)

1º 61 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1626.9.3 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Filipe III a Manuel de Almeida e Vasconcelos mç.1 nº.9 n/a
Remete para o livro 11 das Confirmações Gerais de D. Filipe III 
(fólio 125)

1º 61r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1666.9.17 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Afonso VI a Manuel de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa mç.1 nº.10 n/a Remete para o livro 1 da Chancelaria de D. Afonso VI (fólio 66)

1º 61v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1670.9.13 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Pedro II a Manuel Pereira de Vasconcelos, fidalgo da sua Casa mç.1 nº.11 n/a Remete para o livro 16 da Chancelaria de D. Afonso VI (fólio 47)

1º 61v/62 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1690.8.22 Certidão autêntica Certidão de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Pedro II a Brás de Almeida de Vasconcelos Loureiro mç.1 nº.19 n/a
Remete para o livro 8 da Chancelaria de D. Pedro II (fólio 259 
verso)

1º 62 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1723.8.30 Certidão autêntica Certidão autêntica dos padrões e confirmações do reguengo de Mossâmedes, tirada dos registos da Câmara a requerimento de Brás de Almeida e Vasconcelos mç.1 nº.25 n/a n/a

1º 62r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1733.3.28 Certidão de confirmação Certidão de confirmação do senhorio de Mossâmedes dada pelo rei D. João V a José Manuel Leitão de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real mç.1 nº.37 n/a Remete para o livro 17 da Chancelaria de D. João V (fólio 225)

1º 62v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1749.9.25 Certidão autêntica Certidão autêntica, tirada do  registo da Câmara a requerimento de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos mç.1 nº.26 n/a n/a

1º 62v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1803.[--?].[--?] Carta de confirmação Carta de confirmação do senhorio de Mossâmedes pela rainha D. Maria I a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão deste título, 
em que vão inscritas todas as mais anteriores, desde o tempo de D. João V

mç.1 nº.3 n/a Remete para o Livro dos Padrões e Durações de Juro (fólio 135)

1º 63 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1765.[--?].[--?] Certidão da Torre do Tombo Certidão extraída da Torre do Tombo para provisão régia das confirmações de Mossâmedes, até ao tempo de Luís de Almeida de Vasconcelos, pai de Brás de 
Almeida de Vasconcelos

mç.1 nº.51 n/a n/a

1º 64v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1434.9.8 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, dada pelo rei D. Duarte a João de Almeida, Escudeiro do Infante D. Henrique mç.1 nº.27 n/a n/a

1º 64v/65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1540.2.3 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, mandada tirar pelo rei D. João III, que se encontra na Torre do Tombo mç.1 nº.30 n/a
Remete para o livro de Inquirições de D. Afonso III (ano de 1226 da 
Era de César)

1º 65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1540.2.3 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, mandada tirar pelo rei D. João III, que se encontra na Torre do Tombo mç.1 nº.31 n/a Remete para o livro de Inquirições de D. Afonso III (ano de 1226 da 
Era de César) (Idêntico ao documento do mç.1 nº30

1º 65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1621.7.15 Certidão de privilégios Certidão dos privilégios reguengueiros de Mossâmedes concedidos pelo rei D. Duarte e D. Afonso V, dados em 1536.3.31 mç.1 nº.28 n/a n/a
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1º 65r/v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1639.9.28 Sentença Sentença do Doutor Provedor da Comarca de Viseu, Manuel Pereira Franco, a favor dos privilégios dos reguengueiros de Mossâmedes mç.1 nº.29 n/a n/a

1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1485.10.17 Sentença Sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, contra Duarte de Almeida da Cavalaria em que julga a Luís de 
Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo mais velho de Luís de Almeida.

mç.1 nº.32a n/a n/a

1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1485.10.29 Instrumento de posse
Instrumento de posse do reguengo de Mossâmedes anexo à sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, 
contra Duarte de Almeida da Cavalaria em que julga a Luís de Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo 
mais velho de Luís de Almeida.

mç.1 nº.32b n/a n/a

1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

s/d Certidão autêntica
Certidão autêntica da sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, contra Duarte de Almeida da Cavalaria 
em que julga a Luís de Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo mais velho de Luís de Almeida. mç.1 nº.33 n/a n/a

1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1591.3.21 Sentença Sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, com rejeição dos embargos do 
Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão.

mç.1 nº.34a n/a n/a

1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1541.4.4 Auto de posse Auto de posse que está junto à sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, 
com rejeição dos embargos do Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão.

mç.1 nº.34b n/a n/a

1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

s/d Certidão autêntica
Certidão autêntica da sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, com 
rejeição dos embargos do Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão. mç.1 nº.35 n/a n/a

1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1732.10.4 Sentença Sentença do Juiz das Justificações para José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos tirar confirmação do reguengo de Mossâmedes mç.1 nº.36 n/a n/a

1º 66v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1757.8.8 Sentença Sentença de Justificação de José de Almeida do Soveral Carvalho e Vasconcelos para requerer a Carta de Confirmação do Senhorio de Mossâmedes mç.1 nº.44 n/a n/a

1º 66v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1688.6.5 Sentença Sentença do Comissário de Inquirições para a Confirmação de Mossâmedes a favor de Manuel de Almeida e Vasconcelos mç.1 nº.46a n/a n/a

1º 66v/67 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

s/d Certidão da Torre do Tombo Certidão extraída da Torre do Tombo por provisão régia das Inquirições do rei D. Afonso III, conde de Bolonha, que se encontra no Livro 1 de Inquirições 
desse rei, sobre a Igreja e Padroado de S. Miguel do Mato sobre outros foros que são obrigados a pagar aos reguengueiros de Mossâmedes, em géneros

mç.1 nº.52 n/a n/a

1º 67 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos privilégios e 
outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de Justificação para as 
confirmações

1621.6.15 Certidão Certidão para provisão régia dos privilégios dos reguengueiros de Mossâmedes, tirada a requerimento dos próprios caseiros, tendo a carta original ficado na 
Arca das Confirmações

mç.2 nº.31 n/a Escrito pelo Escrivão das Confirmações

1º 68 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1750.3.27 Filhamento
Filhamento dado a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, 13º donatário de Mossâmedes e 1º Barão do mesmo título, filho de José Manuel de 
Almeida Leitão Vasconcelos, fidalgo da Casa Real pela rainha regente

mç.1 nº.39 n/a Remete para o Livro 19 da Matrícula (fólio 119)

1º 68r/v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1770.10.11 Patente Patente de Capitão General e Governador da Capitania de Goiares, pelo rei D. José I, a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.1 nº.40 n/a

Remete para o Livro 48 dos Ofícios da Secretaria do Conselho do 
ultramar (fólio 40), para a Chancelaria mor da Corte e Reino no livro 
dos Ofícios e Mercês (fólio 243), e para o Livro 4 que serve de 
registo das Ordens Reais da Comuna de Goiar (fólio 26)

1º 68v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1778.11.2 Certidão autêntica Certidão autêntica pela qual consta que Brás de Almeida de Vasconcelos foi Capitão Mor de Alafões, tirada dos Livros da Camara do mesmo Concelho. mç.2 nº.15 n/a n/a

1º 69 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1733.2.19 Patente Patente de Capitão Mor a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos mç.2 nº.16 n/a Remete para o Livro 75 da Secretaria da Guerra (fólio 319)

1º 69 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1747.12.18 Patente Patente de Mestre de Campo a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos mç.2 nº.17 n/a
Remete para o Livro 18 da Vedoria e Contadoria Geral da Província 
da Beira (fólio 339) e para o Livro 87 da Secretaria da Guerra (fólio 
172)

1º 69 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Cópia autêntica Cópia autêntica da patente de Mestre de Campo a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos mç.2 nº.18 n/a n/a

1º 69v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d

Patentes, Cartas, Fé de Ofícios, e 
Certidões de Serviços de Inácio de 
Almeida de Vasconcelos feitos na 
Índia

Patentes, Cartas, Fé de Ofícios, e Certidões de Serviços de Inácio de Almeida de Vasconcelos feitos na Índia mç.1 nº.46b n/a n/a

1º 69v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1734.8.3 Sentença Sentença do Juiz das Justificações a favor de José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos em que mostra ser sobrinho direito de Inácio de Ameida Castelo 
Branco e pertencerem-lhe os serviços que fez na Índia no posto de Capitão de Infantaria, dada por Manuel de Henriques Saloio

mç.2 nº.11 n/a n/a

1º 69v/70 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Documentos Documentos por onde constam os serviços de Inácio de Almeida Castelo Branco, irmão de Brás de Almeida e Vasconcelos mç.2 nº.12 n/a n/a
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1º 70 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação 1702.4.19 Instrumento de genere Instrumento de genere de Inácio Almeida Castelo Branco mç.2 nº.13 n/a n/a

1º 70 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1706.7.8 Carta do Santo Ofício Carta de familiar do Santo Ofício, dada a Brás de Almeida e Vasconcelos mç.5 nº.14 n/a n/a

1º 70r/v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1745.12.9 Carta do Santo Ofício Carta de familiar do Santo Ofício, a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, fidalgo da Casa Real mç.1 nº.42 n/a Remete para o Livro 13 da Criação dos Ministros e Familiares da 
Inquirição de Coimbra (fólio 466)

1º 70v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação 1735.11.9

Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial

Bula apostólica de dispensa matrimonial entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos com a sua prima em quarto grau D. Mariana Antónia Teresa do 
Soveral e Vasconcelos mç.1 nº.43a n/a n/a

1º 70v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1736.1.19 Sentença Sentença do Vigário Geral de Viseu sobre a dispensa matrimonial entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos com a sua prima em quarto grau D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

mç.1 nº.43b n/a n/a

1º 70v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1633.12.10 Instrumento de justificação Instrumento de justificação tirado a requerimento de Manuel Almeida e Vasconcelos mç.1 nº.47 n/a n/a

1º 71 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação 1518.7.22 Instrumento de justificação

Instrumento de justificação de Pedro Vilhegas, Pedro de Barros e Manuel de Barros, em como eram filhos Pedro Vilhegas de Fernando de Vilhegas e João de 
Barros, a Manuel de Barros, filhos de Isabel de Vilhegas, e netos de micer Antão Passanha, cavaleiro fidalgo, e bisnetos de Mem Manuel mç.1 nº.48 n/a n/a

1º 71r/v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1595.3.31 Instrumento de justificação
Instrumento de justificação de Diogo de Miranda de Vilhegas em que mostra ser filho de Fernando Vilhegas de Castelo Branco, e de sua mulher Francisca de 
Miranda, e neto paterno de Pedro de Vilhegas Passanha e de Isabel Rodrigues de Castelo Branco, e neto materno de Nuno Barros de Araújo, e de Isabel 
Gomes de Miranda

mç.1 nº.49 n/a n/a

1º 71v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Sentença de justificação

Sentença de justificação de Nuno Leitão Pereira e Almeida, Senhor da Casa de S. Pedro do Sul, e filho segundo do Morgado do Tojal, que veio a suceder, à 
falta de sucessão legítima, e a dita Casa e Morgado entraram na de Mossâmedes pelo casamento de D. Joana Clara de Almeida Leitão com Brás de Almeida 
de Vasconcelos, 12º donatário de Mossâmedes, pela qual ascendência e nobreza do mesmo Nuno Leitão Pereira, terceiro neto do Doutor André Leitão, que 
depois de viúvo foi Juiz Geral das Ordens e Desembargador da Casa da Suplicação

mç.5 nº.13 n/a n/a

1º 71v/72 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação 1589.1.11 Instrumento de justificação

Instrumento de justificação onde se prova que Rui de Almeida de Vasconcelos é filho de Luís de Almeida, o velho e de D. Violante Pereira, moradores nas 
honras de Lamaçais, e bisneto de Rui Mendes de Vasconcelos, Senhor de Alvarenga mç.5 nº.15 n/a n/a

1º 72 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1733.9.25 Alvará e certidão de Hábito de Cristo Alvará e certidão de Hábito de Cristo a José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos mç.2 nº.19 n/a Remete para a Chancelaria das Ordens no Livro da Repartição da 
Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo (fólio 171)

1º 72r/v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1733.1.28 Padrão de tença Padrão de tença dada pelo rei D. João V a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, com remuneração dos serviços de seu pai, Brás de Almeida de 
Vasconcelos

mç.2 nº.20 n/a Remete para o Livro 13 da Fazenda da Ordem de Cristo (fólio 6)

1º 72v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1733.1.28 Padrão de tença Padrão de tença a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos pelos serviços de seu pai, Brás de Almeida de Vasconcelos mç.2 nº.21 n/a Remete para o Regimento das Mercês e Ofícios (fólio 58)

1º 72v/73 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Cartas da Índia
Carta da Índia do Pe. Bernardo Pereira da Companhia de Jesus e de Rodrigo de Almeida, religioso de Santo Agostinho e outras que alertam o martírio do 
primeiro vindo de missão para a Etiópia, onde foi decapitado pela Fé e a morte do segundo no Ceilão, animando os soldados com o Santo Cristo na mão 
contra os inimigos da Fé. Ambos filhos de Rodrigo de Almeida de Vasconcelos

mç.2 nº.14 n/a n/a

1º 73 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1779.12.23 Patente Patente de Coronel de Cavalaria na primeira Plana da Corte, dada pela rainha D. Maria I ao primeiro Barão de Mossâmedes mç.1 nº.53 n/a Remete para o Livro 1 da Tesouraria Geral das Tropas da Corte e 
Província da Estremadura (fólio 398)

1º 73 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Patente Patente de Capitão General e Governador do reino de Angola pela rainha D. Maria I ao Barão de Mossâmedes, dada em 1783.4.23 mç.1 nº.54 n/a
Remete para o Livro 44 de Ofícios da Secretaria do Ultramar (fólio 
66)

1º 73v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Carta de Conselheiros do Ultramar Carta de Conselheiros do Ultramar, dada pela rainha D. Maria ao Barão de Mossâmedes, dada em 1783.4.23 mç.1 nº.55 n/a n/a

1º 73v Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Dispensa de idade Dispensa de idade de José António Pereira de Vasconcelos para ser recebido em Malta e outros documentos pertencentes a cavaleiros da família, dessa Ordem mç.4 nº.17 n/a n/a

1º 73v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1733.7.4 Certidão Certidão da provanças de Manuel Pereira de Vasconcelos, filho de Luís Cardoso Pereira e de D. Bernarda Soares, cuja avó era da Casa de Mossâmedes mç.4 nº.18 n/a n/a

1º 74 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

1633.12.7 Justificação Justificação da nobreza de Manuel de Almeida de Vasconcelos da cidade de Viseu e Donatário de Mossâmedes mç.4 nº.19 n/a n/a

1º 74 Mossâmedes Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação

s/d Relação de serviços Relação dos serviços do almirante Nicolau do Soveral, do Inquisidor João Fernandes de Almeida, do Bispo de Angola D. Francisco do Soveral, do pai destes 
Pedro do Soveral e Teotónio do Soveral de Almeida

mç.4 nº.20 n/a n/a
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1º 74 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial e instrumentos de Justificação s/d Relação de serviços Relação de serviços dos Senhores da Casa de Mossâmedes, Sernancelhe e Ladário mç.4 nº.22 n/a n/a

1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1765.6.20 Alvará Alvará da rainha D. Mariana para informar o Juiz do Tombo e Ouvidor da Comarca de Faro sobre o reguengo da Alagoa. mç.3 nº.18a n/a n/a

1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

s/d Informe Informe do Ouvidor da Comarca de Faro sobre o que consta no documento do mç.3 nº18a mç.3 nº.18b n/a n/a

1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1769.6.14 Alvará Alvará de confirmação da Alagoa de Viseu pela rainha D. Mariana a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, primeiro Barão de Mossâmedes mç.3 nº.19a n/a
Remete para o Livro do Registo da Chancelaria do Conselho da 
Fazenda (fólio 172)

1º 78r/v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1778.5.2 Certidão autêntica Certidão autêntica pela qual a rainha D. Mariana manda coutar a Alagoa de Viseu mç.3 nº.19b n/a n/a

1º 78v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1771.10.3 Petição com despacho Petição com despacho que declara que mercê que figura no documento do mç.3 nº19 não se encontra na Lei das Confirmações mç.3 nº.19c n/a n/a

1º 78v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1765.[--?].[--?] Certidão autêntica Certidão autêntica da mercê que figura no documento do mç.3 nº19 mç.3 nº.20 n/a
Remete para o Livro da Chancelaria da Senhora Rainha D. Mariana 
(fólio 104v)

1º 78v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do Algarve, a José 
de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão de 
Mossâmedes e os dados à Casa de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica relativa à mercê do documento do mç.3 nº19 mç.3 nº.21 n/a Remete para o Livro da Ouvidoria e do Tombo da Comarca de Faro 
(do fólio 59v ao 60v)

1º 79v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1433.11.25 Certidão de carta de casamento Certidão de uma carta de casamento com duas mil Coroas de ouro. Dada pelo rei D. João I a Isabel de Melo, filha de Estevão Soares de Melo, para casar com 
João de Almeida, colaço do Infante D. Henrique, e confirmada pelo rei D. Afonso V

mç.1 nº.16 n/a Remete para o Livro 18 da Chancelaria do Senhor Rei D. Afonso V 
(fólio 57)

1º 79v/80 Mossâmedes
Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes 1392.4.6 Certidão de carta de casamento

Certidão de carta de dote de casamento de mil Coroas de ouro pelo rei D. João I a João de Almeida, escudeiro do Infante D. Henrique, e filho de Gonçalo 
Pires de Almeida, para casar com Beatriz de Gouveia, criada do mesmo rei, e filha de João de Gouveia do Colmial mç.1 nº.12 n/a n/a

1º 80 Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1439.8.5 Certidão autêntica Certidão autêntica da confirmação da carta do documento do mç.1 nº12 mç.1 nº.14 n/a n/a

1º 80 Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1463.10.6 Cópia autêntica Cópia autêntica da carta em que o rei D. Afonso V desembarga a José de Almeida, fidalgo da sua Casa, mil e oitocentas Coroas do seu casamento. mç.1 nº.15 n/a n/a

1º 80v Mossâmedes
Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1521.4.18 Certidão autêntica
Certidão autêntica de uma carta do rei D. Manuel pela qual manda dar a Luís de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa, à conta do dote que tinha feito 
para seu casamento trinta e oito mil e novecentos contos de reis

mç.1 nº.17 n/a
Remete para o Maço 7, Gaveta 20, que se encontra na nova Casa da 
Coroa, ano de 58

1º 80v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1521.4.18 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. Manuel pela qual manda dar a Luís de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa, à conta do dote que tinha feito 
para seu casamento trinta e oito mil e novecentos contos de reis

mç.1 nº.18 n/a Remete para o Maço 7, Gaveta 20, que se encontra na nova Casa da 
Coroa, ano de 58 (idêntico ao documento do mç.1 nº17)

1º 80v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de Portugal fizeram aos 
Donatários de Mossâmedes

1401.8.5 Certidão autêntica Certidão autêntica da confirmação da carta do documento do mç.1 nº12 mç.1 nº.13 n/a n/a

1º 81v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1432.1.27 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta abreviada pelo rei D. João I, da qual consta a qualidade dos escudeiros dos Infantes mç.2 nº.1 n/a Remete para o Maço 7, Gaveta 20 da Nova Casa da Coroa ano de 58

1º 81v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1450.[--?].[--?] Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta de doação do rei D. João I a Gonçalo Tavares mç.2 nº.2 n/a Remete para o livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
33v coluna 1)

1º 82 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica da carta do rei D. João I a Gonçalo de Tavares pela qual consta mais claramente a qualidade dos criados e escudeiros do Infante D. 
Henrique

mç.2 nº.3 n/a n/a

1º 82 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças

1432.1.27 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta abreviada do rei D. João I pela qual consta a qualidade dos cavaleiros e escudeiros dos Infantes mç.2 nº.4 n/a n/a

1º 82r/v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1431.12.26 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Diogo Fernandes de Almeida e a Maria de Sousa, pela qual consta a qualidade dos Reis e Infantes mç.2 nº.5 n/a Remete para o Livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
125 coluna 1)

1º 82v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Diogo Fernandes de Almeida e a Maria de Sousa, pela qual consta a qualidade dos criados dos Reis e 
Infantes

mç.2 nº.6 n/a Remete para o Livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
125 coluna 1) (Idêntico ao documento do mç.2 nº5
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1º 82v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1442.4.5 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Martim Lourenço de Almeida, Alcaide mor da Covilhã mç.2 nº.7 n/a Remete para o livro 3 da Chancelaria de D. João I (fólio 6v)

1º 82v/83 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1475.12.29 Certidão autêntica Certidão autêntica do rei D. Afonso V a Duarte de Almeida, o decepado, em que lhe faz mercê da terra de Mossâmedes por morte de Luís de Almeida de que 
entrou de posse, como se pode ver no seu lugar, cuja posse largou por uma sentença

mç.2 nº.9 n/a Remete para o Livro 26 da Chancelaria de D. Afonso V (fólio 178)

1º 83r/v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1537.11.18 Carta original
Carta original do Senhorio e administrações dos banhos de S. Pedro do Sul a Duarte de Almeida, filho de Fernão Lopes de Almeida, pela qual consta que o 
dito Fernão Lopes de Almeida, foi também pai de Margarida de Almeida, nascida de sua mulher Leonor Vaz de Castelo Branco e a dita Margarida de Almeida 
foi mulher de Martim Coelho, o Bom, Morgado das Antas, sétimos avós do primeiro Barão de Mossâmedes

mç.2 nº.10 n/a n/a

1º 83v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da qualidade dos 
Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas Doações feitas a Fidalgos de 
Apelido de Almeida da mesma linha de Gonçalo Pires de Almeida, com 
algumas justificações de serviços, tenças, etc.

1784.8.19 Carta de confirmação e doação
Carta de confirmação e doação da Barraca à Senhora da Boa Morte, que por um tempo serviu de Tribunal de Mesa da Consciência e Ordens pela rainha D. 
Maria I ao primeiro Barão de Mossâmedes mç.2 nº.28 X

Registada na Chancelaria mor da Corte e do Reino, Livro de Ofícios 
e Mercês (fólio 162) e no Livro das Fianças que serve na chancelaria 
mor (fólio 24)

1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1703.10.3 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, que primeiro se chamou Rodrigo Homem Ribeira de Vasconcelos. mç.3 nº.2a n/a Registado no Livro 16 da Matrícula, fl. 505v

1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1614.12.3 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de António do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.3 nº.2b n/a Registado no Livro da Matrícula, fl. 220

1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1640.9.6 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de João do Soveral de Almeida ou de Carvalho. mç.3 nº.2c n/a

Registado no Livro 12 da Matrícula, fl. 200. "Falta o de António do 
Soveral e há o de seu Pai, Pedro do Soveral, passado a 13 de Março 
de 1583. Registado no Livro 6 da Matrícula, e algumas cópias dos 
mesmos filhamentos.

1º 94 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Filhamento Filhamentos de Luís Bandeira de Vasconcelos, Manuel de Almeida de Vasconcelos, Balio de Negro Ponto, e de seu irmão José de Soveral de Almeida, filhos 
segundos da Casa de Sernancelhe

mç.3 nº.8 n/a n/a

1º 94r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Filhamentos, patentes e certidões de 
tença 

Filhamentos, Patentes e certidões de tença do Capitão de Cavalos João do Soveral, primogénito da Casa de Sernancelhe, que morreu sem Estado mç.3 nº.9 n/a n/a

1º 94v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Filhamento e alvará Filhamento, alvará de tença e apresentação da Igreja de S. Tiago de Marialva, pelo rei D. Filipe, a Lourenço do Soveral, filho de Pedro do Soveral mç.3 nº.10 n/a n/a

1º 94v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Alvarás e certidões de Hábitos de 
Cristo

Alvarás e certidões de hábitos de Cristo de todos os sucessores da Casa de Sernancelhe do apelido de Soveral mç.3 nº.5 n/a n/a

1º 94v/95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1620.7.22 Alvará Alvará passado a Tetónio do Soveral de Almeida pelo rei D. Filipe de privilégios e isenções para os seus caseiros encabeçados mç.3 nº.6 n/a Remete para a Chancelaria (fólio 98)

1º 95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d
Padrões de tenças, carta para 
procurador, certidões e ordem

Padrões de tenças, carta para procurador de Cortes, certidões e ordem, por onde consta dos empregos e graduação de Tetónio do Soveral mç.3 nº.7 n/a n/a

1º 95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1696.10.8 Patente Patente de Mestre de Campo da Comarca de Viseu passada a Tetónio do Soveral Carvalho de Vasconcelos mç.3 nº.3 n/a Remete para o Livro 17 da Contadoria Geral de Guerra e Reino de 
Registos dos alvarás e patentes

1º 95r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1743.4.20 Certidão
Certidão extraída da Secretaria das Mercês na qual constam as mercês que Tetónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos recebeu em compensação dos 
serviços de seu pai e tios mç.3 nº.11 n/a Remete para o Livro 14 do Reinado do Senhor D. Pedro II (fólio 82)

1º 95v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Alvarás, Cartas de Mercês e Ordens Alvarás, Cartas de Mercês e Ordens Pelas quais consta dos serviços e empregos de Pedro do Soveral, Fidalgo da Casa Real, Juiz de Fora Corregedor, e 
Provedor de Coimbra, Desembargador da Casa da Suplicação, Procurador da Coroa e Fazenda de Sua Majestade, passadas em diferentes datas (omissas)

mç.3 nº.4 n/a n/a

1º 95v/96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1626.10.29 Instrumento de serviços Instrumento dos serviços de Nicolau do Soveral de Almeida, Almirante na Índia mç.4 nº.1 n/a n/a
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1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1629.10.29 Instrumento de serviços Instrumento dos serviços de Nicolau do Soveral de Almeida, Almirante na Índia mç.4 nº.2 n/a Idêntica à do mç.4 nº1

1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1626.10.21 Instrumento de serviços
Instrumento dos serviços de João Fernandes de Almeida, fidalgo da Casa Real, Inquiridor na Índia, Irmão de Nicolau do Soveral, ambos filhos de Pedro do 
Soveral

mç.4 nº.4 n/a n/a

1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1618.5.4 Testamento Testamento de Nicolau do Soveral, feito em Goa, junto com uma sentença de habilitação mç.4 nº.3 n/a n/a

1º 96v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1614.1.4 Alvará Alvará com que Sua Majestade honrou João Fernandes de Almeida, fidalgo da sua Casa, quando partiu para a Índia com mercê de Desembargador da Casa da 
Suplicação

mç.4 nº.5 n/a Registado na Chancelaria (fólio 197)

1º 96v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1761.4.20 Justificação
Justificação ou processo das acções e virtudes de D. Francisco do Soveral, filho de Pedro do Soveral, Bispo de Angola, tirado por Fr. Manuel de Santa Inês, 
Bispo de Angola e Arcebispo da Bahia 

mç.4 nº.6 n/a n/a

1º 96v/97 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Relação Relação da vida do venerável Bispo de Angola, falecido num Sábado, 4 de Janeiro de 1642, no Presídio de Mossâmedes mç.4 nº.8 n/a Remete para o Livro 11, capítulo 26 da Crónica dos Cónegos 
Regulares de Santo Agostinho, por D. Nicolau de Santa Maria

1º 97 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Certidão Certidão onde consta que o venerável Bispo de Angola, era filho de Pedro do Soveral, fidalgo da Casa Real mç.4 nº.9 n/a n/a

1º 97r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Bula Apostólica
Bula apostólica pela qual Sua Santidade concede cinquenta mil nos frutos de Mesa Episcopal da Sé de Viseu a João Fernandes de Almeida, Fidalgo da Casa 
Real e Inquisidor na Índia. Dado em Roma, pelo Papa.

mç.4 nº.10 n/a n/a

1º 97v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1727.7.22 Carta do Santo Ofício Carta de familiar do Santo Ofício para Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos, que depois se chamou Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, filho 
de Tetónio do Soveral

mç.4 nº.11 n/a Remete para o Livro 12 da Criação dos Familiares e Oficiais da 
Inquisição de Coimbra (fólio 61v)

1º 97v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1551.[--?].[--?] Carta de habilitação e filiação Carta de habilitação e filiação de Pedro do Soveral, fidalgo da Casa Real, e filho de Gaspar do Soveral dada pelo rei D. João III mç.4 nº.12 n/a n/a

1º 98 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1758.3.26 Patente
Patente de Governador e Capitão General do Reino de Angola a António de Vasconcelos pelo rei D. José, passada por decreto no dia 20 de Fevereiro do 
mesmo ano

mç.4 nº.13 n/a
Remete para o Livro 34 de Ofícios da Secretaria do Ultramar (fólio 
310)

1º 98 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1758.4.13 Carta de El-Rei Carta do rei D. José pela qual nomeia como membro do Conselho de Sua Majestade (conforme errata no documento) António de Vasconcelos, Governador e 
Capitão General do Reino de Angola

mç.4 nº.14 n/a
Remete para o Livro de Ofícios e Mercês da Chancelaria Mor da 
Corte e do Reino (fólio 239) e no Livro em que se registam as 
Patentes (fólio 6)

1º 98r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1753.12.17 Carta de doação
Carta de doação, por mercê nova do rei D. José, da Vila da Lapa e Quintela a Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, em atenção aos serviços de seu 
irmão, Frei José de Vasconcelos, feitos até ao posto de Coronel de Mar mç.4 nº.15 X

Remete para o Livro de Padrões e Doações de Juro da Chancelaria 
mor da Corte e do Reino (fólio 46) 

1º 98v/99 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1756.2.22 Certidão

Certidão tirada da Secretaria da Mesa do Desembargo do Paço dos requerimentos que o Barão de Mossâmedes fez sobre a oposição que o Corregedor de 
Lamego opôs às regalias do Senhorio da Lapa com ordem para reintegrar o Donativo na forma de Doação e Junta uma provisão régia pela qual se mandam 
separar do Conselho de Caria para a ordenação do distrito da Lapa e Quintela, as aldeias do Carregal, Vavoza, Lamosa e Cegões e que o Donatário Capitão 
mor nomeie na forma de estilo o Capitão

mç.4 nº.16a X
Remete para o Livro 98 da Secretaria de Guerra (fólio 77v) e no 
Livro do Registo do Concelho da Lapa (fólio 36) e no Livro de 
Registo da Câmara de Caria (fólio 57)

1º 99 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, pelos Senhores 
Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa de Sernancelhe do apelido de 
Soveral, que entrou na de Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1754.12.18 Provisão Provisão para demarcar o sítio das pastagens dos gados dos moradores dos sítios referidos no documento do mç.4 nº16a mç.4 nº.16b X
Remete para o Livro de Ofícios e Mercês da Chancelaria mor da 
Corte e do Reino (fólio 278) e no Livro da Câmara de Caria (fólio 
44)

1º 102 Vieiro n/a 1593.12.9 Filhamento Filhamento de Paulo Rodrigues de Carvalho, filho de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.12a n/a n/a

1º 102 Vieiro n/a 1611.7.14 Acrescentamento Acrescentamento ao foro de fidalgo escudeiro dado a Paulo Rodrigues de Carvalho, filho de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.12b n/a n/a
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1º 102 Vieiro n/a 1596.5.25 Alvará de Privilégios e isenções Alvará de Privilégios e isenções pelo senhor rei D.Filipe a Paulo Rodrigues de Carvalho para os seus Caseiros de Lisboa . mç.3 nº.13 n/a n/a

1º 102v Vieiro n/a 1526.7.26 Carta de Mercê Carta original de Mercê da Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.14 n/a n/a

1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão de Mercê Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.1 n/a n/a

1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.15 n/a n/a

1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. mç.3 nº.16 n/a n/a

1º 102v/103 Vieiro n/a 1649.8.6 Certidão Autêntica Certidão Autêntica do Alvará Mercê da Alagoa de Vieire pela senhora Rainha D. Luísa a António de Carvalho e Vasconcelos e a João Sousa de Carvalho 
fidalgos da casa Real.

mç.3 nº.17 n/a Registado no livro de Chancelaria no ano de 1643

1º 118r/v Ladário n/a 1483.7.4 Atribuição de Brasão
Brasão de Armas de Apelido de Bandeira dado pelo Senhor Rei D.João II a Gonçalo Peres Bandeira escudeiro da casa Real e chefe de família desse apelido 
pelo valor na Batalha de Castro Queimado. mç.5 nº.1 n/a n/a

1º 118v Ladário n/a s/d Alvará de arrendamento Alvará de arrendamento de Escudeiro Fidalgo a Vassalo da Casa Real no moinho de Licarado dado a Gonçalo Pires Bandeira. mç.5 nº.2 n/a n/a

1º 118v Ladário n/a 1645.10.12 Filhamento Filhamento de fidalgo cavaleiro dado a Luís Bandeira Galvão filho de Tomé Bandeira Galvão . mç.5 nº.3 n/a Registado no livro 13 do Matricula 

1º 119 Ladário n/a 1647.7.10 Alvará de Privilégios Alvará de privilégios concedido a Luís Bandeira Galvão a favor de seus caseiros que lho Senhor Rei D.João IV . mç.5 nº.4 n/a Registado nos livros da Câmara de Viseu

1º 119 Ladário n/a 1692.12.13 Carta de Quitação Carta de quitação ao Senhor Luís de Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real pelo Senhor Rei D.Pedro II de todas as contas que tinha com a Fazenda Real 
como Administrador Geral das Minas do Reino.

mç.5 nº.5 n/a Registado na Chancelaria Mor do Reino no Livro de Mercês

1º 119r/v Ladário n/a 1678.1.15 Padrão Padrão de 50000 de tensa e medira com hábito de cristo dado a Luís de Bandeira de Galvão pelos seus serviços e de seu pai por el Rei e Senhor D.Pedro II 
Regente do Reino.

mç.5 nº.6 n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

1º 119v Ladário n/a 1680.5.10 Padrão
Outro Padrão de 50000 dada pelo mesmo senhor ao dito Luís Bandeira pelos serviços de Mestre de Campo, da Comarca da Guarda e Procurador de Cortes 
pela cidade de Viseu. 

mç.5 nº.7 n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte do Reino 

1º 119v/120 Ladário n/a 1697.8.30 Padrão Outro Padrão de 12000 de tensa dada a Luís Bandeira Galvão pelos serviços de seu tio.  mç.5 nº.8 n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

1º 120 Ladário n/a 1701.10.20 Alvará Alvará para tomar Hábito de Cristo Luís Bandeira Galvão de Vasconcelos. mç.5 nº.9 n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

1º 120r/v Ladário n/a 1679.3.14 Atribuição de Patente Patente de Mestre de Campo da Comarca da Guarda a Luís de Bandeira Galvão pelo Senhor Rei D.Pedro II. mç.5 nº.10 n/a Registada no Livro 37 da Secretaria de Guerra

1º 120v Ladário n/a 1689.1.21 Atribuição de Patente Patente de Governador da Comarca de Viseu pelo Senhor Rei D.Pedro II a Luís Bandeira Galvão fidalgo da sua Casa. mç.5 nº.11 n/a Registada no Livro 34 da Secretaria de Guerra

1º 120v Ladário n/a s/d Certidões Certidões de Serviço de Rodrigo Homem de Vaz cónego e feitor na Guerra da Aclamação. mç.5 nº.12 n/a n/a

1º 174 Alvarenga n/a 1592.5.5 Doação Doação daquele concelho por El Rei D.Fernando atrás transcrito com as confirmações. mç.1 nº.50 n/a Registado no livro de chancelaria de El Rei D.Filipe

1º 216 Sernancelhe Licenças 1738.8.12 Confissão Confissão que fez Manuel Lopes Correia e Manuel Soveral para passar a água pelos lameiros da ribeira de Rodrigo de Soveral para um lameiro das religiosas 
da Tavoza.  

mç.23 nº.131 x n/a

1º 217 Sernancelhe Provisões de Sub-rogação 1707.6.24 Provisão de Sub-Rogação Provisão de Sub-Rogação a respeito de António Soares e sua mulher sub-rogarem um moinho pertencente ao vínculo da capitania que administrava por estas 
propriedades.

mç.23 nº.132 n/a n/a
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1º 219 Sernancelhe Certidões de batismo, óbito, e Bula de Indulgências s/d Certidão de baptismo e óbito Certidão de batismo e óbito de alguns sucessores de outra casa. mç.23 nº.129 n/a n/a

1º 219 Sernancelhe Certidões de batismo, óbito, e Bula de Indulgências 1642.4.17 Bula de Indulgências Bula de indulgência plenária concedida aos confessados e comungados por visitarem a Igreja de São João Baptista da Vila de Sernancelhe. mç.23 nº.133 n/a n/a

1º 220 Sernancelhe Procurações 1567.4.17 Procuração Geral Procuração Geral que fez Pedro Sobral e sua mulher senhorinha de Almeida a seu sogro e pai António de Almeida e a Jusinão da Costa. mç.23 nº.134 n/a n/a

1º 224r/v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1565.10.16 Escritura de Instituição Escritura de Instituição do vínculo feito por Gaspar de Soveral original e única valida e excelente. mç.6 nº.35 x Nas Notas do Escrivão Pedro Alves

1º 224v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1742.1.17 Certidão de Morgado Certidão de Morgado instituído por Gaspar de Soveral. mç.6 nº.7 n/a n/a

1º 225 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Inventário ou Direção Inventário ou Direção chamada Tombo que pode fazer-se em Juízo pela sua antiguidade dos bens pertencentes bem pertencentes ao Morgado instituído por 
Gaspar de Soveral.

mç.16 nº.12 n/a Corrigido de Maço 6 para 16 e de nº2 para nº12

1º
225r/v/
226r/v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1688.10.18 Licença

Licenças do Ordinário de Lamego se dizerem as missas nas capelas da Senhora do Desterro e Conceição como as certidões da Instituição do Morgado 
instituída pelo mesmo Gaspar do Soveral. mç.8 nº.13a n/a Corrigido de Maço 6 para maço 8

1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1621.2.5 Escritura de Dote Escritura dote e União ao Morgado instituído por Gaspar do Soveral na igreja de Sernancelhe feita por Dona Maria de Almeida. mç.6 nº.5 n/a n/a

1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Certidão autêntica Certidão autêntica do vínculo instituído pelo Padre Manuel Gaspar Gonçalves unido ao de Gaspar do Soveral. mç.6 nº.8 n/a n/a

1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1612.4.5 Escritura de Consentimento
Escritura de consentimento de D. Maria de Almeida para seu filho João Fernandes de Almeida unir ao vínculo instituído na capela de Nossa Senhora do 
Pranto. mç.6 nº.9 n/a n/a

1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1689.7.14 Escritura de anexação Escritura de anexação por Teotónio do Soveral de Carvalho ao Morgado da Nossa Senhora do Pranto de alguns bens em Sernancelhe. mç.6 nº.13 n/a n/a

1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Certidão de doação e união Certidão de doação e união de legitima de Francisco Manuel de Vasconcelos ao Morgado de Nossa Senhora do Pranto. mç.6 nº.22 n/a n/a

1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1573.1.16 Instituição original Instituição original do vínculo instituído pelo padre Manuel Gonçalves na vila da Covilhã que se uniu a de Nossa Senhora do Pranto. mç.6 nº.33 n/a Corrigida a data de dia 17 para dia 16

1º 227v/228 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1572.11.4 Escritura de anexação Escritura de anexação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto das medidas de São Cosmado feito por Pedro de Soveral. mç.6 nº.37 n/a Nas notas do tabelião

1º 228 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1612.3.21 Escritura de anexação Escritura de anexação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto da legitima de João Fernandes, fidalgo da Casa Real, Inquiridor da Índia. mç.6 nº.39 n/a Nas notas do tabelião

1º 228r/v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1670.2.14 Escritura de união 
Escritura de união ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto por Teotónio de Soveral de Almeida, fidalgo da Casa Real filho do primeiro embaixador de 
cinquenta alqueires de pão. 

mç.8 nº.6a n/a Nas notas de tabelião, corrigido o maço de 6 para 8. 

1º 228v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1717.10.7 Certidão de doação Certidão de doação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto da legítima de Dona Sebastiana Clara de Miranda e Vasconcelos, filha de Teotónio de Soveral de 
Carvalho e Vasconcelos.

mç.6 nº.38 n/a Nas notas do tabelião

1º 228v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1643.6.16 Composição Composição como Colégio de Cristo de Coimbra sobre a legítima de Frei Roque do Soveral, filho de Pedro do Soveral no vínculo de Nossa Senhora do 
Pranto.

mç.6 nº.40 n/a n/a

1º 229 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa [--?].5.16 Testamento Testamento do primeiro Instituidor Gaspar do Soveral. mç.6 nº.6 n/a n/a

1º 229 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1573.1.4 Fé
Fé do tabelião Cristovão de Figueiredo em como nas suas notas se acha lançada uma escritura de doação feita por Gaspar do Soveral dos bens de Almenda, 
que são os que aparecem na instituição, os quais comprou a Pedro do Soveral, primeiro administrador do vínculo depois de os ter dado, e os deu à capela e 
Hospital da vila de Sernancelhe com a condição de Pedro do Soveral os administrar.

mç.6 nº.43 n/a Nas notas do tabelião

1º 229v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1643.2.20 Testamento Testamento de Teotónio do Soveral de Almeida em que institui um vínculo na capela de Nossa Senhora do Desterro das próprias casas. mç.6 nº.4 n/a n/a
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1º 229v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa 1729.7.5 Certidão dos Testamentos

Certidão de testamentos com que faleceram Teotónio de Soveral de Carvalho e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real e sua mulher em que unem os seus terços ao 
vínculo de Nossa Senhora do Desterro. mç.6 nº.14 n/a n/a

1º 229v/230 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1723.12.26 Declaração do Testamento Declaração do testamento de Teotónio do Soveral. mç.6 nº.15 n/a n/a

1º 230 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1723.12.26 Certidão do Testamento Certidão de Testamento de Teotónio do Soveral. mç.6 nº.16 n/a n/a

1º 230 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa s/d Certidão Outra certidão de Codicilo sobre o dito Teotónio do Soveral em que vincula e une ao Morgado de Nossa Senhora do Desterro. mç.6 nº.17 n/a n/a

1º 230 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1722.7.19 Certidão autêntica Certidão autêntica do Testamento de D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira em que une ao dito vínculo e seu terço. mç.6 nº.3 n/a n/a

1º 230v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Certidão Certidão do Codicilo com que faleceu a sobredita Dona Josefa em que Vincula o seu terço. mç.6 nº.18 n/a n/a

1º 230v/231 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa 1661.1.2 Certidão autêntica Certidão autêntico do vínculo que instituiu D.Violante de Carvalho nas herdades de Alentejo, unido a Capela da Nossa Senhora do Desterro. mç.7 nº.2 n/a n/a

1º 231 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1703.7.24 Certidão autêntica Certidão autêntica do vínculo que institui D. Micaela Bandeira  Freire, viúva e mãe de Dona Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. mç.7 nº.3 n/a n/a

1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Testamento Testamento de Ana Rebela em que se institui seus bens e o melhor gado unindo-o ao da capela de Nossa Senhora do Desterro por não ter ascendentes nem 
descendentes para a administração. 

mç.6 nº.31 n/a n/a

1º 231v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa 1677.2.1 Sentença de Confirmação Sentença de confirmação do vínculo  a cima com provisão régia. mç.6 nº.41 n/a n/a

1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1596.8.5 Testamento Testamento de Pedro do Soveral. mç.6 nº.25 n/a n/a

1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1636.4.9 Testamento Testamento de D.Maria de Almeida viúva do dito Pedro do Soveral. mç.6 nº.28 n/a n/a

1º 232 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica do testamento com que faleceu D. Francisca Clara de Miranda em que institui um Morgado. mç.6 nº.29 n/a n/a

1º 232 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Certidão Certidão dos bens moveis e de raiz pertencentes ao dito vínculo da Francisca Clara. mç.6 nº.19 n/a n/a

1º 232 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1759.1.19 Sentença de Redução Sentença de Redução de testamento em público, pelo falecimento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos.  mç.6 nº.23 n/a n/a

1º 232 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Certidão Certidão do testamento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.6 nº.26 n/a n/a

1º 232v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1770.4.20 Tratamento Tratamento do Balio Frei José Vasconcelos Tenente General dos Exércitos e Armados de sua majestade em que deixa a sua neta vinculada mais um filho. mç.6 nº.34 n/a n/a

1º 232v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1779.1.20 Certidão autêntica Certidão autêntica do testamento e codicilho com que faleceu Dona Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos. mç.6 nº.27 n/a n/a

1º
232v/233r/

v
Sernancelhe

Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1738.9.11 Sentença Sentença entre partes de Rodrigo do Soveral de Carvalho de Vasconcelos e sua mulher e Luís Bandeira Galvão de Vasconcelos. mç.7 nº.1 n/a n/a

1º 233v/244 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

s/d Relação Relação da Fazenda pertencente ao vínculo ou Capela do padre Manuel Gonçalves a que ele se limita na dia instituição. mç.7 nº.16 n/a n/a

1º 244 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos pertencentes à dita 
Casa

1589.1.7 Desistência e renúncia Desistência e renúncia que faz Frei Jerónimo, filho mais velho de Pedro do Soveral e sua mulher do direto que tinha administração do vínculo. mç.7 nº.17 n/a n/a
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1º 235 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1673.4.13 Inventário
Inventário que se fez por morte de João do Soveral fidalgo da Casa Real, em que se acha a divisão dos terços e legitimas unidas ao vínculo de Frei Roque de 
João Fernandes de Almeida Nicolau de Soveral. mç.6 nº.10 n/a n/a

1º 235r/v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1673.4.13 Certidão autêntica Certidão autêntica do Inventário a cima com as divisões legitimas e terços pertencentes ao vínculo da Senhora do Pranto. mç.6 nº.11 n/a n/a

1º 235v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1683.3.4 Inventário Inventário a que se procedeu por mote de Pedro do Soveral e sua mulher D.Maria de Almeida. mç.6 nº.12 n/a n/a

1º 235v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral s/d Certidão de Inventário Certidão de Inventário que se fez por mote de Teotónio do Soveral de Carvalho Vasconcelos e sua mulher D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. mç.6 nº.20 n/a n/a

1º 236 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1738.12.12 Sentença cível Sentença cível de partilha e entrega a D. Maria Antónia Teresa do Soveral Carvalho e Vasconcelos e D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. mç.6 nº.21 n/a n/a

1º 236 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1653.2.20 Certidão autêntica Certidão autêntica do Inventário a que se procedeu por mote de D. Lourença Maria Pinheira, primeira mulher de João do Soveral de Carvalho. mç.6 nº.32 n/a n/a

1º 236r/v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral s/d Inventário Original Inventário Original feito por mote da dita D. Lourença Maria Pinheira. mç.6 nº.42 n/a n/a

1º 237v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1670.6.12 Testamento Testamento de Maria de S.Paijo, primeira mulher de Rodrigo Homem Ribeiro a quem deixa o seu terço. mç.7 nº.7 n/a n/a

1º 237v/238 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1679.7.13 Testamento Testamento de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos em que institui o seu vínculo de Morgado da Capela de Nossa Senhora da Conceição das suas 
próprias casas. 

mç.7 nº.4 n/a n/a

1º 238 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro 1683.9.4 Testamento Testamento de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos com as mesmas obrigações a cima. mç.7 nº.5 n/a n/a

1º 238 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1653.8.11 Testamento Testamento de Diogo Ribeiro Homem, Morgado da Távora em que deixa o seu terço por morte e seu filho e seus parentes mais chegados. mç.7 nº.6 n/a n/a

1º 238v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1652.9.18 Certidão do Testamento Certidão do testamento de João Soares Ribeiro que se guarda para conhecimento de que ele era pai de Diogo Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro e Francisco 
Ribeiro de Vasconcelos. 

mç.7 nº.8 n/a n/a

1º 238v Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

s/d Inventário
Inventário já sem principio mas que pelos herdeiros se conhece ser feito por morte e falecimento de João Soares de Ribeiro e de sua mulher cujos herdeiros 
foram Rodrigo Homem Ribeiro.

mç.7 nº.9 n/a n/a

1º 238v/239 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1674.2.14 Certidão de Inventário Certidão de Inventário que se fez por mote de D. Maria de S.Paijo, primeira mulher de Rodrigo Homem Ribeiro. mç.7 nº.10 n/a n/a

1º 239 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1683.11.9 Inventário Inventário a que se procedeu por morte e falecimento de Rodrigo Homem Ribeiro sendo cabeça de casal sua mulher D. Micaela Bandeira Freire e herdeiros. mç.7 nº.11 n/a n/a

1º 239r/v Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1667.5.22 Autos com primeira instância 
Autos com primeira instância que contêm o testamento de João Soares Ribeiro, feito a 29 de Novembro de 1627, e uma certidão de inventário que se fez por 
falecimento de João Soares Ribeiro e sua mulher, D. Francisca de Vasconcelos.

mç.7 nº.12 n/a n/a

1º 239v/240 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1655.8.11 Autos cíveis entre partes Autos cíveis entre partes como Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos com sua mulher contra D.Maria Pereira Vieira e Diogo Ribeiro Homem. mç.17 nº.17 n/a É feita a indicação de que o maço passou de mç. 7 nº13 para mç. 17 
nº17

1º 240 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1596.10.18 Certidão autêntica de Testamento Certidão autêntica do testamento de Cristóvão de Fonseca Ribeiro e de sua mulher, Florência de Almeida, em que instituem uma capela na Igreja de 
Sernancelhe da invocação do Espírito Santo e chamam para primeiro administrador o seu sobrinho, Francisco Ribeiro. 

mç.7 nº.14 n/a n/a

1º 240r/v Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da Casa da Conceição 
do apelido de Ribeiro

1620.11.16 Cópia do Testamento
Cópia do Testamento de Francisco Ribeiro em que institui um vínculo na capela das Corias e chamou para administrador seu filho João Soares Ribeiro mas 
que isto não teve efeito.

mç.7 nº.15 n/a n/a

1º 242 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1615.8.14 Escritura de dote de casamento Escritura de dote de casamento para haver de casar Teotónio de Soveral de Almeida com Catarina de Carvalho. mç.13 nº.1 n/a n/a

1º 242 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1640.2.26 Certidão de Quitação Certidão de Quitação de dote de Francisco Ribeiro da Fonseca. mç.13 nº.2 n/a n/a
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1º 242v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1662.5.12 Escritura de dote Escritura de dote feita pelo Abade de Santa Maria e de sua sobrinha por haver de casar com Rodrigo Homem Ribeiro. mç.13 nº.3 n/a Nas notas do Tabelião

1º 242v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1662.12.4 Escritura de dote de casamento Escritura de dote de casamento que fizeram Rodrigo Homem Ribeiro e D. Maria do Paio. mç.13 nº.4 n/a Nas notas do Tabelião

1º 242v/243 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.2.28 Dote Dote que fez André de S. Paio a favor de sua irmã, D. Mariana de S. Paio, e seu cunhado, Rodrigo Homem Ribeiro. mç.13 nº.5 n/a Nas notas de António de Oliveira

1º 243 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1687.12.24 Escritura de Dote Escritura de Dote que fez D.Micaela Bandeira a sua filha D.Josefa Maria de Vasconcelos por haver de casar com António Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.13 nº.6 n/a n/a

1º 243r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1573.1.16 Doação remuneratória Doação remuneratória que fez o padre Manuel Gonçalves a Pedro do Soveral de todos os seus dinheiros, dividas e fazendas. mç.13 nº.7 n/a Nas notas do tabelião

1º 243v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1572.12.18 Escritura de doação Escritura de doação que fez Bernardo Bandeira e sua irmã Filipa de Vasconcelos e seu marido de esta propriedade do termo de Pinhal. mç.13 nº.8 n/a Nas notas do tabelião

1º 243v/244 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1700.8.1 Escritura de doação Escritura de doação remuneratória que fez D.Joana de Vasconcelos e viúva de Luís Bandeira Governador da Câmara de Viseu. mç.13 nº.9 n/a Nas notas do escrivão

1º 244 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1754.5.15 Escritura de doação Escritura de doação e nomeação que fez Frei José de Vasconcelos fidalgo da casa de sua Majestade, comendador na ordem de Malta e Coronel da Armada 
Real de sua Majestade.

mç.13 nº.10 n/a Nas notas do tabelião

1º 244v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1712.2.5 Certidão autêntica Certidão autêntica do Frontado da escritura remuneratória que fazem o reverendo padre Bernardo Correia da Fonseca e sua prima. mç.13 nº.11 n/a Nas notas do tabelião

1º 244v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1649.6.14 Sentença de justificação
Sentença de justificação que contém uma doação de D.Maria, freira em Momenta da Beira, a seu irmão, João do Soveral, e o testamento de seu pai, Teotónio 
do Soveral de Almeida. mç.13 nº.12 n/a n/a

1º 245 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1600.9.26 Testamento Testamento de Frei do Roque do Soveral antes da retificação a sua profissão aumentada assim como outras muitas em que deixa como herdeira única a sua 
mãe. 

mç.13 nº.13 n/a Nas notas do tabelião

1º 245 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1658.4.24 Certidão Certidão extraída do Inventário que se fez por mote de Teotónio do Soveral de Carvalho com as verbas do testamento. mç.13 nº.14 n/a n/a

1º 245r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1706.4.15 Testamento Testamento de mão com mão que fizeram Gaspar de Macedo de S.Paio e sua mulher D.Francisca de Clara de Miranda e Vasconcelos. mç.13 nº.15 n/a A data foi corrigida de1606.4.20 para 1706.4.15

1º 245v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1712.4.29 Codicilo Codicilo do testamento de mão com mão que fizeram Gaspar de Macedo de S.Paio e sua mulher D.Francisca de Clara de Miranda e Vasconcelos mç.13 nº.16 n/a n/a

1º 245v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1711.8.5 Testamento Testamento de D.Francisca Clara de Miranda em que constata seu herdeiro a seu irmão Teotónio do Soveral de Carvalho e na sua filha a seus filhos. mç.13 nº.17 n/a n/a

1º 245v/246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1707.12.29 Certidão de testamento Certidão de testamento dos ditos Gaspar de Macedo e sua mulher. mç.13 nº.18 n/a n/a

1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1641.1.5 Testamento Testamento de Gaspar Luve de Macido, pai de Gaspar de Macido de S.Paijo que ficou só para memória. mç.13 nº.19 n/a n/a

1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.1.9 Testamento Testamento de António de Almeida filho do dito António de Almeida e primo de Teotónio do Soveral de Almeida. mç.13 nº.20 n/a n/a

1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.1.2 Testamento Testamento de António de Almeida filho do dito António de Almeida e primo de Teotónio do Soveral de Almeida. mç.13 nº.21 n/a n/a

1º 246v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1705.3.30 Testamento Testamento do Cavalheiro de Malta Frei Paulo da Fonseca Coutinho em que deixa seu testamenteiro a seu compadre e amigo Teotónio do Soveral e Carvalho. mç.13 nº.22 n/a n/a

1º 246v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1646.7.5 Testamento Testamento de Maria Rabela em que de Clara ter feito património a seu filho Lourenço Rabelo deixa a sua filha Maria Rabelo um Souto com sua terra. mç.13 nº.23 n/a n/a
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1º 246v/247 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1683.2.1 Escritura de doação Escritura de doação e instituição da capela feita por Ana Rabela e sua irmã Antónia Rabela que para a administração de sua família. mç.13 nº.24 n/a Nas notas de João Lopes de Soveral

1º 247 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1540.6.10 Testamento Testamento de Isabel que deve ser do Soveral, prima de Gaspar do Soveral primeiro inventariador do vínculo de Sernancelhe em que o deixa a sua mãe. mç.13 nº.25 n/a n/a

1º 247r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1729.2.3 Provisão de Procuração Provisão da Procuração do provincial da Companhia de Jesus para se celebrar o contrato da capela. mç.13 nº.26 n/a n/a

1º 247v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1656.2.2 Escritura de dote Escritura de dote de casamento de João de Sobral de Carvalho com D.Mariana de Vasconcelos sua segunda mulher. mç.13 nº.36 x Nas notas de Pedro Moniz de Castro

1º 247v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1727.4.16 Certidão de testamento Certidão do Testamento com que morreu D.Francisca Clara de Miranda irmã de Teotónio do Sobral de carvalho e Vasconcelos. mç.13 nº.37 n/a n/a

1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1557.2.25 Certidão de casamento Certidão de casamento que fazem Gaspar de Sobral e António Fernandes para haverem de casar Beatriz do Soveral fidalga com Simão da Costa. mç.13 nº.34 n/a Nas notas de Jorge da Paiva

1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1524.8.28 Certidão de declaração Certidão de declaração de dote que fez António ou Afonso Gonçalves do Soveral de uma casa e certos bens em Sernancelhe de Távora. mç.13 nº.35 n/a Nas notas de João da Fonceca

1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1727.4.12 Escritura de dote e casamento Escritura de dote e casamento entre Rodrigo Homem do Soveral e Vasconcelos e D. Antónia Joana Andrade e Sousa. mç.23 nº.124 n/a n/a

1º 248v Sernancelhe Composições 1689.11.24 Composição Composição entre os irmãos Teotónio do Soveral de Carvalho o Cavalheiro, José de Carvalho de Almeida, D.Francisca Clara de Miranda, D.Paula de Miranda 
e o cavalheiro Manuel de Almeida.

mç.13 nº.27 x n/a

1º 248v/249 Sernancelhe Composições 1686.6.17 Escritura de composição Escritura de composição que fez Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral de Carvalho em seu nome e de sua filha. mç.13 nº.28 n/a Nas notas do tabelião

1º 249r/v Sernancelhe Composições 1759.8.27 Escritura de Transação e renúncia Escritura de Transação de renuncia que fez Luís Bandeira Galvão do Soveral do direito que podia ter aos vínculos da casa Sernancelhe. mç.13 nº.29 n/a Nas notas do tabelião

1º 249v Sernancelhe Composições 1626.9.15 Escritura de composição Escritura de composição e partilhas entre D. Luísa do Amaral e João Soares Ribeiro em que largam um ao outro certas propriedades. mç.13 nº.30 n/a Nas notas do tabelião

1º 249v/250 Sernancelhe Composições 1666.2.16 Escritura de composição
Escritura de composição entre Ana Rabela, José Rodrigues e outros pela qual fiaram à dita Ana Rebelo certas propriedades constantes na mesma escritura que 
pertencem à capela das Rabelas.

mç.13 nº.31 n/a Nas notas de Manuel Coelho Gouveia

1º 250 Sernancelhe Composições 1561.1.23 Escritura de composição Escritura de composição entre António Ribeiro e sua mulher e António de Almeida e sua mulher sobre os bens que ficaram por mote de Bartolomeu Dias. mç.13 nº.33 x Nas notas de António Cardoso

1º 251 Sernancelhe Justificações 1765.11.21 Certidão
Certidão feita por despacho do Juiz de fora da vila de Santarém, José Joaquim Duarte da Silva, a requerimento do 1º Barão de Mossâmedes de uma 
justificação de D. João Gonçalves da Câmara Coutinho, comendador de S. João de Alporão da Ordem de Malta, para provar que as terras do casal de S. João 
no fim do rossio de Alviquer da vila de Santarém são incapazes de produzir pão.

mç.17 nº.1 n/a n/a

1º 251r/v Sernancelhe Justificações 1641.1.26 Justificação Justificação de João Soares Ribeiro em como sucedeu na Casa e herança de João Homem e Vasconcelos. mç.17 nº.2 n/a Nas notas de tabelião

1º 251v Sernancelhe Justificações 1732.10.20 Justificação
Justificação feita por despacho do Juiz Estevão Lopes a requerimento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos para mostrar que a sua capela de 
Nossa Senhora do Desterro está ornada com muita prata e paramentos de todas as cores, que tudo quanto nela há pertence ao vínculo, e que assim o 
reconhecerão sempre os Bispos de Lamego.

mç.17 nº.3 n/a n/a

1º 252v/253v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 235 1737.3.15 Inventário Inventário por provedores dos bens que ficaram à morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e de sua mulher. mç.13 nº.32 n/a Foi finalizado dia 3 de Março de 1739

1º 253v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 236 1745.8.11 Certidão de Verba Certidão de Verba do Inventário que se fez à morte de João  do Soveral de Carvalho. mç.17 nº.4 n/a n/a

1º 253v/254 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 237 1745.8.11 Certidão Certidão extraída do inventário que se fez por morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher, D. Josefa Maria de Vasconcelos 
Bandeira.

mç.17 nº.5 n/a n/a

1º 254r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 238 1738.1.7 Certidão de Bens Certidão de Bens do Inventário à morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos que couberam aos Cavaleiros Fr. José, Fr. António  de Vasconcelos 
, D. Mariana Antónia e Luís Bandeira Galvão.

mç.17 nº.6 n/a n/a
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1º 254v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 239 1625.2.18 Certidão de Bens Certidão do Inventário dos Bens que ficaram à morte de João Fernandes de Almeida que consta que trouxeram do vínculo as imagens de Marfim. mç.17 nº.7 n/a n/a

1º 254v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 240 1737.12.14 Certidão de Divisão Certidão de Divisão em que ficarão os louvados filhos de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.17 nº.8 n/a n/a

1º 255 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 241 1730.3.17 Certidão de Bens Certidão de Bens à morte de Gaspar de Macedo feita por António Pereira Lopes. mç.17 nº.9 n/a n/a

1º 255 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 242 1696.11.18 Certidão de Inventário Certidão de Inventário procedido à morte de D. Maria Pereira, fundadora do Mosteiro de Tabosa mç.17 nº.10 n/a Nas notas de tabelião

1º 255r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 243 1662.5.12 Inventário Inventário feito à morte de Rodrigo Homem Pinheiro e Vasconcelos. mç.17 nº.11 n/a Nas notas de tabelião

1º 255v/256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 244 1659.4.22 Formal de Partilhas Formal de Partilhas tirado do inventário feito à morte de João Soares Ribeiro e sua mulher mç.17 nº.12 n/a n/a

1º 256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 245 1637.3.26 Inventário Inventário feito à morte de D. Catarina da Cunha, primeira mulher de João Soares Ribeiro, em que se mostra ser herdeira D. Catarina de Vasconcelos. mç.17 nº.13 n/a n/a

1º 256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 246 1738.12.18 Sentença Sentença de Formal de Partilhas do cavaleiro Fr. António de Vasconcelos. mç.17 nº.14 n/a n/a

1º 256r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 247 1648.4.3 Inventário Folha extraída do Inventário que se fez à morte de António  João do lugar de Tabosa em que se declara o engenho e o imposto contraído. mç.23 nº.130 X n/a

1º 257v Sernancelhe Sentenças 1749.1.5 Sentença
Sentença a favor do primeiro barão de Mossâmedes, José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, contra o Fisco em que manda levantar o 
sequestro posto sobre a Quinta de Santa Apolónia e outros bens. mç.17 nº.15 n/a n/a

1º 257v/258 Sernancelhe Sentenças 1727.12.27 Sentença Sentença Cível a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra o seu primo em que o primeiro pede satisfações sobre o dote de casamento. mç.17 nº.16 n/a n/a

1º 258v Sernancelhe Sentenças 1700.8.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Domingos Rebelo de Carvalho. mç.21 nº.1 n/a n/a

1º 259 Sernancelhe Sentenças 1693.1.31 Sentença
Sentença  favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher contra António Correia em que julgou compromissos à Quinta de Santa 
Apolónia.

mç.21 nº.2 n/a n/a

1º 259 Sernancelhe Sentenças 1684.9.12 Sentença Sentença a favor de D. Micaela Bandeira Freire contra Manuel Gomes. mç.21 nº.3 n/a n/a

1º 259v Sernancelhe Sentenças 1708.5.15 Tratado de Sentença Tratado de Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra a Abadessa e mais religiosas do Mosteiro de Tabosa. mç.21 nº.4 n/a n/a

1º 260 Sernancelhe Sentenças 1668.11.13
Sentença e auto de penhora e 
arrematação

Sentença a favor de Rodrigo Homem Ribeiro contra Domingos Antunes e auto de penhora e arrematação de várias tapadas. mç.21 nº.5 n/a n/a

1º 260 Sernancelhe Sentenças 1716.11.3 Carta Sustatória Carta Sustatória a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho contra Antónia Cordeiro de Vasconcelos para não tomar posse do bens de Capões mç.21 nº.6 n/a n/a

1º 260v Sernancelhe Sentenças 1711.5.23 Ação Cível Ação Cível a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra os herdeiros de António Fernandes Castanha. mç.21 nº.7 n/a n/a

1º 260v Sernancelhe Sentenças 1612.1.23 Citatória
Citatória dos Conservados das Ordens Militares a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra o padre António Teixeira por levantar um 
Casal.

mç.21 nº.8 n/a n/a

1º 261 Sernancelhe Sentenças s/d Sentença Sentença a favor de Pedro do Soveral contra Domingos Gonçalves para pagar trinta alqueires de pão de foro. mç.21 nº.9 n/a n/a

1º 261 Sernancelhe Sentenças 1696.5.11 Sentença de Força Sentença de Força a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Manuel Gomes e sua mulher. mç.21 nº.10 n/a n/a
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1º 261 Sernancelhe Sentenças 1614.7.19 Sentença Sentença de Breve transladação e comutação de 15 hinos da Igreja de S. Miguel para a Igreja de S. João Batista. mç.21 nº.11 n/a n/a

1º 261v Sernancelhe Sentenças 1684.5.10 Sentença de Penhora Sentença de Penhora feita por Luís Bandeira Galvão numa Regada que parte com uma Ribeira. mç.21 nº.12 n/a n/a

1º 261v Sernancelhe Sentenças 1645.10.23 Sentença Sentença do Juíz da região da Mota a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos para não comparecer sem um novo citação para alargar o prazo 
que lhe demandava o Comendador.

mç.21 nº.13 n/a n/a

1º 262 Sernancelhe Sentenças 1588.8.31 Sentença Sentença a favor de Pedro Manuel Gonçalves contra Diogo Gomes para lhe fazer venda de uma Casa. mç.21 nº.14 n/a n/a

1º 262 Sernancelhe Sentenças 1747.9.13 Citação Citação que separou Domingos Trigo contra os que iam na Levada da Cardia mç.21 nº.15 n/a n/a

1º 262 Sernancelhe Sentenças 1653.10.24 Sentença de Força Sentença de Força a favor de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Bartolomeu do Soveral. mç.21 nº.16 n/a n/a

1º 262v Sernancelhe Sentenças 1670.2.10 Sentença Sentença a favor de João do Soveral de Carvalho contra Ana d'Almeida, Isabel d'Almeida e Maria d'Almeida. mç.21 nº.17 n/a n/a

1º 262v Sernancelhe Sentenças [--?].8.26 Certidão de Citação Certidão de Citação para força de requerimento de Maria d'Almeida contra André João mç.21 nº.18 n/a n/a

1º 262v/263 Sernancelhe Sentenças 1641.2.6 Sentença Sentença como Carta de Arrematação a posse dada a João Soares Ribeiro de certas propriedades que serão de Gaspar Lopes. mç.21 nº.19 n/a n/a

1º 263 Sernancelhe Sentenças 1759.1.13 Auto de Posse Auto de Posse que tomou por seu provedor, o primeiro Barão de Mossâmedes, umas fazendas que trazia. mç.21 nº.20 n/a n/a

1º 263 Sernancelhe Sentenças 1606.4.28 Carta Citatória Carta Citatória a favor de Maria de Almeida, mulher de Pedro do Soveral, contra Francisca Ribeiro por lhe embaraçar a passagem de água da fonte. mç.21 nº.21 n/a n/a

1º 263v Sernancelhe Sentenças 1620.6.3 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação de uma Regada que parte com Manuel Lopes Moinho uma Tapada e um Chão com Catarina Lopes mç.21 nº.22 n/a n/a

1º 263v Sernancelhe Sentenças 1662.8.28 Autos Cíveis
Autos Cíveis entre partes Paulo Homem Teles e Rodrigo Homem Ribeiro com embargos vendidos a Casa da Suplicação enquanto era lançado o testamento e 
intuição do Morgado.

mç.21 nº.23 n/a n/a

1º 264 Sernancelhe Sentenças 1707.8.9 Certidão Certidão extraída do Tombo das freiras de Tabosa onde constam várias propriedades que pertencem à Casa da Conceição. mç.21 nº.24 n/a n/a

1º 264 Sernancelhe Sentenças 1614.5.9 Sentença Sentença a favor de Teotónio do Soveral d'Almeida contra o comendador Frei Gonçalo Mendes de Vasconcelos por não querer conceber no prazo de Cardia. mç.26 nº.14 n/a n/a

1º 264r/v Sernancelhe Sentenças 1690.12.14 Sentença
Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos em que se mostra a vinha  de Cardia não era obrigada ao encargo de certas missas mas 
sim a vinha de João Tomé.

mç.26 nº.15 n/a n/a

1º 264v Sernancelhe Sentenças 1628.4.9 Sentença Sentença do Juíz  com a que mandou entregar com várias partes todos os  títulos das fazendas. mç.25 nº.4 n/a n/a

1º 264v/265v Sernancelhe Sentenças 1628.3.14 Termo Judicial Termo Judicial de declaração dos louvados e juramentado Francisco Marques e Amaro Teles do rendimento das fazendas que Teotónio do Soveral de Almeida 
arrematara.

mç.25 nº.5 n/a n/a

1º 265v/267 Sernancelhe Sentenças 1650.12.7 Sentença Sentença a favor de João do Soveral de Almeida contra Pero Afonso, Luís Vaz e Pero Domingues. mç.14 nº.16a n/a n/a

1º 267 Sernancelhe Sentenças 1719.8.20 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Manuel de Morais de um Lameiro e de um Linhas que supõem que passou a Casa. mç.24 nº.24 n/a n/a

1º 267r/v Sernancelhe Sentenças 1602.1.28 Escritura de Arrematação Escritura de Arrematação feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Maria de Águias de um Lameiro. mç.24 nº.25 n/a n/a
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1º 267v Sernancelhe Sentenças 1676.9.12 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Paulo Homem Teles e sua mulher de umas Casas que partem com a Rua do Concelho. mç.24 nº.26 n/a n/a

1º 267v Sernancelhe Sentenças 1679.11.19 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Paulo Homem Teles nas Casas que foram de Gaspar Amaro com a sua horta e pardieiros, fornos e pertenças. mç.24 nº.27 n/a n/a

1º 268 Sernancelhe Sentenças 1698.1.20 Sentença de Desistência Sentença de Desistência de José de Almeida e sua mulher . mç.24 nº.28 n/a n/a

1º 268r/v Sernancelhe Sentenças 1668.1.18 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Rodrigo Homem Ribeiro, Pedro Fernandes e sua mulher em metade das Casas. mç.24 nº.29 n/a n/a

1º 268v/269 Sernancelhe Sentenças s/d Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Rodrigo Homem Ribeiro nas melhorias do Linhar do Casal. mç.24 nº.44 n/a n/a

1º 269 Sernancelhe Sentenças 1507.9.22 Sentença de força Sentença de força que deu Maria de Almeida de André João. mç.24 nº.46a n/a n/a

1º 269 Sernancelhe Sentenças 1507.9.22 Auto de Desistência Auto de Desistência de um Lameiro. mç.24 nº.46b n/a n/a

1º 269 Sernancelhe Sentenças 1635.9.5 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por D. Micaela Bandeira Freire a Cristovão Ribeiro de uma Courela. mç.24 nº.64 n/a n/a

1º 269v Sernancelhe Sentenças 1743.5.21 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita pelas religiosas de Tabosa nos bens que ficaram de Sebastião Gomes. mç.24 nº.82 n/a n/a

1º 269v/270 Sernancelhe Sentenças 1577.1.12 Sentença Sentença do Juíz Geral a favor de André de Gouveia e sua mulher contra Pedro Álvares Pereira em que julga aos primeiros uma Regada. mç.24 nº.88 X n/a

1º 270 Sernancelhe Sentenças 1567.1.11 Sentença Sentença do Juíz do Tombo pela qual se mostra os moinhos a que Gaspar de Sobral tinha na Ribeira de Távora à Ponte do Abade em sua Levada. mç.26 nº.48 X n/a

1º 273 Sernancelhe Prazos 1680.6.16 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento de que é direto Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos. mç.21 nº.25 n/a Nas notas de tabelião

1º 274 Sernancelhe Prazos 1641.8.12 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento em três vidas de livre nomeação feito a Rodrigo Homem Ribeiro. mç.21 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

1º 275r/v Sernancelhe Prazos 1643.6.19 Emprazamento Novo Emprazamento e união de três prazos, em Sernancelhe, na Ribeira e em Tabosa. mç.21 nº.27 n/a Nas notas de tabelião

1º 276 Sernancelhe Prazos 1674.3.10 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento feita por Belchior de Gouveia e sua mulher a Belchior do Soveral. mç.21 nº.28 n/a n/a

1º 277v Sernancelhe Prazos 1683.6.14 Prazo Prazo feito a Leudenio Miguel Gorjão em três vidas de livre nomeação. mç.21 nº.29 n/a Nas notas de tabelião

1º 278v Sernancelhe Prazos 1558.2.27 Prazo Prazo feito a Simão da Costa e sua mulher  em três vidas de livre nomeação. mç.21 nº.30 n/a n/a

1º 280 Sernancelhe Prazos 1552.1.9 Prazo Prazo feito a Pedro do Soveral em três vidas em livre nomeação. mç.26 nº.17 n/a n/a

1º 280 Sernancelhe Prazos 1552.1.9 Certidão de Prazo Certidão de Prazo feito a Pedro do Soveral em três vidas em livre nomeação. mç.26 nº.13 n/a Nas notas de tabelião

1º 280 Sernancelhe Prazos 1683.6.8 Renovação do Prazo Renovação do Prazo em três vidas em livre nomeação a Teotónio do Soveral de Almeida. mç.26 nº.18 n/a Nas notas de tabelião

1º 283 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1770.6.6 Prazo Prazo feito a Manuel José Rainho de umas Casas. mç.21 nº.31 n/a Nas notas de tabelião
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1º 284 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1781.5.13 Prazo Prazo feito a José Machado e sua mulher em vidas de geração. mç.21 nº.32 n/a Nas notas de José Pereira Carneiro

1º 285 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1772.9.18 Prazo Prazo feito a Paio Teixeira e sua mulher de propriedades do lugar da Ribeira. mç.21 nº.33 n/a Nas notas de tabelião

1º 286 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1779.5.23 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento que fez o Barão de Mossâmedes a João Fernandes e sua mulher em três vidas de geração. mç.21 nº.74 n/a Nas notas de tabelião

1º 287 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1600.3.23 Prazo Prazo feito por Jerónimo Ribeiro d'Almeida e sua mulher a Domingos de Aguiar e sua mulher em três vidas de geração. mç.21 nº.72 n/a Nas notas de tabelião

1º 289r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1563.2.24 Escritura de compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral  a diferentes sujeitos: João Pires, António Francisco, Jerónimo Marques, Francisco Afonso e Pedro Armer. mç.26 nº.1 n/a n/a

1º 289v/290 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1554.1.30 Escritura de Escambo Escritura de Escambo feita por Gaspar do Soveral com  Gonçalo Pires e sua mulher de uma Courela de terra. mç.26 nº.2 n/a n/a

1º 290 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1554.1.30 Escritura de Escambo Escritura de Escambo entre Gaspar do Soveral e Catarina Gonçalves, viúva. mç.26 nº.3 n/a n/a

1º 290 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1597.1.19 Escritura Escritura feita por D. Maria de Almeida a Isabel  Pires de uma vinha que a Quinta da Cardia tinha para parte das Casas que a compradora tinha. mç.26 nº.4 n/a n/a

1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1595.8.15 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral  a Cristóvão de Figueiredo Tabalhão e sua mulher de uma vinha  das Casas da Cardia. mç.26 nº.5 n/a n/a

1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1593.9.15 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral a Domingos Lourenço e sua mulher de uma vinha da mesma Casa de Cardia. mç.26 nº.6 n/a n/a

1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1599.9.21 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria de Almeida  a Domingos Fernandes de uma Courela de terra. mç.26 nº.7 n/a n/a

1º 291 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1599.2.13 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria de Almeida a Domingos Gonçalves e sua mulher de uma parcela de terra. mç.26 nº.8 n/a O número 9 e 22 do respetivo maço encontram-se no fólio 527

1º 291 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1663.3.29 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Manuel d'Almeida de uma sorte da vinha da Quinta da Cardia. mç.26 nº.10 n/a n/a

1º 291r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1663.4.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Domingos Fernandes  e sua mulher de umas vinhas na Quinta da Cardia. mç.26 nº.11 n/a n/a

1º 291v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1660.1.4 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Manuel Francisco e sua mulher de uma vinha. mç.26 nº.12 n/a n/a

1º 291v/292 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1658.4.20 Certidão de Sisa Certidão de Sisa de compra feita por João do Soveral de Carvalho a Catarina Nunes de uma vinha. mç.26 nº.16 n/a n/a

1º 292 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa s/d  Assinado de Compra Diferentes Assinados de Compra que fizeram para lembrança João Gaspar do Soveral, Pedro do Soveral, D. Maria  d'Almeida, Teotónio do Soveral  de 
Almeida, D. Catarina de Carvalho, João do Soveral de Carvalho e D. Maria de Vasconcelos.

mç.26 nº.19 n/a n/a

1º 292v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1631.3.10 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio  do Soveral a Domingos Fernandes e sua mulher de um Lameiro e de um Linhar. mç.26 nº.21 n/a Nas notas de tabelião.

1º 292v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1575.4.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral  a Francisco Rebelo de uma terra na Quinta de Cardia. mç.26 nº.22 n/a Nas notas de Cristovão Figueiredo

1º 293 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1772.10.10 Escritura Escritura feita pelo Barão de Mossâmedes à dona Abadessa e a outras religiosas das Fazendas que foram do Mosteiro de Nossa Senhora de Nazarelha. mç.24 nº.1 n/a n/a

1º 293 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1594.12.22 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral a Pedro Afonso e sua mulher de um Lameiro mç.24 nº.2 n/a n/a
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1º 293v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1608.3.10 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Teotónio do Soveral  do Sobral  a Belchior Pinto e sua mulher de uma vinha. mç.24 nº.3 n/a n/a

1º 293v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1673.7.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral, a Bernardo Rodrigues e sua mulher de uma Tapada. mç.24 nº.5 n/a n/a

1º 293v/294 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.27 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire, viúva de Rodrigo Homem Ribeiro, a Miguel de Queirós e sua mulher de três Tapadas. mç.24 nº.6 n/a n/a

1º 294r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1685.9.16 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a José Dias de uma Courela que está na Tapada com uns castanheiros livres. mç.24 nº.7 n/a n/a

1º 294v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a João Gomes de um Lameiro. mç.24 nº.8 n/a n/a

1º 294v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.24 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a José d'Almeida e sua mulher de um Lameiro e Casas Telhadas. mç.24 nº.9 n/a n/a

1º 295 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1684.[--?].[--?] Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Badeira Freire a Manuel da Costa e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.10 n/a n/a

1º 295 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Escritura de Compra Escritura de Compra feita pela Madre Teresa de Jesus, religiosa do Mosteiro da Ribeira, a Maria Amado e a Bernardo Lopes de uma Regada com as suas 
terras de fora.

mç.24 nº.11 n/a n/a

1º 295r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1643.8.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Filipe Varela e sua mulher a Maria Antunes de um Lameiro. mç.24 nº.12 n/a n/a

1º 295v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1720.2.4 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel de Morais e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.13 n/a n/a

1º 295v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Domingos Lopes e sua mulher de um Linhar. mç.24 nº.14a n/a n/a

1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Fernandes e sua mulher de um Linhar. mç.24 nº.15 n/a n/a

1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1702.3.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos ao Padre Gaspar Ferreira de uns Lameiros . mç.24 nº.16 n/a n/a

1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1709.4.12 Escritura de Trespasse Escritura de Trespasse da acima nº 11  da compra  por Teresa de Tomás a Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. mç.24 nº.17 n/a n/a

1º 296r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1691.6.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Isabel Correia de metade de um Linhar. mç.24 nº.18 n/a n/a

1º 296v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a André Francisco e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.19 n/a n/a

1º 296v/297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1715.1.19 Certidão de Sisa Certidão de Sisa de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Barnabé Lopes e outros de um Lameiro, de um Linhar e de um Tapada. mç.24 nº.20 n/a n/a

1º 297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1654.1.23 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Filipe Varela, Pedro Varela e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.21 n/a n/a

1º 297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1686.12.28 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por D. Micaela Bandeira Freire a Ana Gomes de um Linhar. mç.24 nº.22 n/a n/a

1º 297v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1688.3.12 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel da Veiga e sua mulher de um Linhar. mç.24 nº.30a n/a n/a

1º 297v/298 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1709.6.14 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Ingrácio Vieira de uma Courela e Horta de um Lameiro. mç.24 nº.31 n/a n/a
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1º 298r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.9.22 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Luísa de Almeida de um Lameiro. mç.24 nº.32 n/a n/a

1º 298v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.3.1 Escritura Escritura de Sete Alqueires feita por Beatriz Gomes a Diogo de Castro de um Lameiro. mç.24 nº.33 n/a n/a

1º 299 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1727.5.27 Certidão de sisa Certidão de Siza de Arrematação feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Cristovão Ribeiro de umas Casas. mç.24 nº.34 n/a n/a

1º 299 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.9.6 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Gregório de Almeida de uma Tapada com cinco castanheiros. mç.24 nº.35 n/a n/a

1º 299v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1672.9.9 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Pêro Dias de uma vinha e terra à Cebolinha. mç.24 nº.36 n/a n/a

1º 299v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1677.11.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Cristovão Ribeiro e sua mulher da maioria dos Lameiros das Figueiras. mç.24 nº.37 n/a n/a

1º 299v/300 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1678.3.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a António de Almeida de um Lameiro . mç.24 nº.38 n/a n/a

1º 300 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1679.10.1 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a João Gomes Vieira e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.39 n/a n/a

1º 300r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.8.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Home Teles a Cristovão Machado e sua mulher de uma ínsua com as suas terras. mç.24 nº.40 n/a n/a

1º 300v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Basílio Viegas Vieira a Francisco Alves e sua mulher de um Linhar. mç.24 nº.41 n/a
Esta escritura passou às religiosas de Tabosa e depois passara para 
Paulo Homem Ribeiro e sua mulher sob autoridade régia.

1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1674.9.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Soares de um Lameiro. mç.24 nº.42 n/a n/a

1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.9.4 Escritura Escritura feita por Paulo Homem Teles a João do Soveral de um Lameiro. mç.24 nº.43 n/a n/a

1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1689.7.28 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria Pereira a D. Inês de Castro de um Linhar. mç.24 nº.45 n/a n/a

1º 301r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1623.10.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Heitor Vaz a Domingos d'Aguiar de uma vinha, de uma confraria, de um Linhar com prazo de Comenda. mç.24 nº.47 n/a n/a

1º 301v/302 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1638.5.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Gaspar Correia e sua mulher de um Linhar e Lameiro tapado sobre si as figueiras. mç.24 nº.48 n/a n/a

1º 302 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1655.11.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Domingos Francisco de Regadas, de um Lameiro e de um Linhar. mç.24 nº.49 n/a n/a

1º 302v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1674.9.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro Machado de um Linhar e de um Chão. mç.24 nº.50 n/a n/a

1º 302v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1618.4.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Domingos Fernandes Saraiva e sua mulher de um Lameiro e de dois Linhares. mç.24 nº.51 n/a n/a

1º 303r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.9.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Gaspar Amado e sua mulher de umas Courelas de terra e de umas Casas. mç.24 nº.52 n/a n/a

1º 303v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1628.11.12 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Filipe Sendens a Gaspar Amado de dois Lameiro, de um Souto e de uma vinha. mç.24 nº.53 n/a n/a

1º 303v/304 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.2.16 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Gaspar Amado de duas Tapadas e de umas Casas. mç.24 nº.54 n/a n/a
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1º 304 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1676.9.10 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.55 n/a n/a

1º 304r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1667.5.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro e sua mulher de umas Regadas. mç.24 nº.56 n/a n/a

1º 304v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1677.11.28 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Cristovão Ribeiro e sua mulher de um Lameiro e de um Chão. mç.24 nº.57 n/a n/a

1º 304v/305 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1633.5.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pêro da Costa Figo da Cunha  a Belchior Lopes e sua mulher de doze Linhares. mç.24 nº.58 n/a n/a

1º 305 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1658.10.9 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro a Bastião Dias e sua mulher de um Linhar que inclui as Casas dos vendedores, outro Linhar, uma Courela dentro 
das Tapadas dos Cartinheiros.

mç.24 nº.59 n/a n/a

1º 305r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1658.11.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Matias Ferreira e seus filhos de um Lameiro, de uma Tapada e de umas Casas. mç.24 nº.60 n/a n/a

1º 305v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1629.11.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco Gouveia  Pereira e Teotónio do Soveral de Almeida a Catarina Veiga de dois Linhares. mç.24 nº.61 n/a n/a

1º 306 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.3.17 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco de Gouveia Pereira a Mateus Ferreira e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.62 n/a n/a

1º 306 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1630.5.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco João de uma Regada. mç.24 nº.63 n/a n/a

1º 306r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1671.3.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Baltasar de Almeida e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.65 n/a n/a

1º 306v/307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1639.2.21 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a André da Silva e sua mulher de um Linhar, de uma Courela, de uma vinha e uma Regada. mç.24 nº.66 n/a n/a

1º 307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1652.4.18 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Maria Soares de um Linhar. mç.24 nº.67 n/a n/a

1º 307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1652.2.13 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Basílio Veigas de um Linhar tapado sobre um Lameiro. mç.24 nº.68 n/a n/a

1º 307v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.4.18 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Fernandes de um Lameiro. mç.24 nº.69 n/a n/a

1º 307v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1599.6.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco Ribeiro Homem a Diogo Rodrigues Homem de quatro Cartinheiros e nove castanheiros. mç.24 nº.70 n/a n/a

1º 307v/308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1678.6.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a João Gomes Vieira e sua mulher de um Linhar mç.24 nº.71 n/a n/a

1º 308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1676.8.31 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a António de Almeida  e sua mulher de um Linhar. mç.24 nº.72 n/a n/a

1º 308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1661.7.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria Pereira a Luís de Almeida e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.73 n/a n/a

1º 308r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1707.9.12 Certidão de sisa Certidão de Siza da compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho de três Lameiros, uma Tapada e terras. mç.24 nº.74 n/a n/a

1º 308v/309 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1649.9.22 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez João Soares Ribeiro a Basílio Viegas de dois Lameiros com um Moinho, um Chão e uma Tapada. mç.24 nº.75 n/a n/a

1º 309 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.1.7 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Maria Soares de uns Linhares. mç.24 nº.76 n/a n/a
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1º 309r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.6.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Baltasar de Almeida e sua mulher de três Linhares, de um Lameiro e de uma Tapada mç.24 nº.77 n/a n/a

1º 309v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1666.3.19 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro de duas Regadas. mç.24 nº.78 n/a n/a

1º 310 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1666.3.20 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Mateus Ferreira e sua mulher de dois Lameiros. mç.24 nº.79 n/a n/a

1º 310r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Assinado de Compra 

Assinados de diversas compras feitas por Diogo Homem, João Soares Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro, D. Maria Pereira, D. Maria de Sampaio, D. Micaela 
Bandeira , D. Maria d'Almeida, Paulo Homem Teles, Teotónio do Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a diversos sujeitos 
que, como não têm fé em juízo, ficam só para se poderem tirar algumas dúvidas e para separar os bens pertencentes a diferentes vínculos instituídos por 
alguns dos compradores.

mç.24 nº.80 n/a
"Todos estes exames deve fazer quem tiver tempo para isso sem 
arguir a quem o não tem para mais"

1º 310v/311 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Assinado de Compra 
Assinados de Compras de foros e censos remíveis feitas por Diogo Homem, João Soares Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro, D. Maria Pereira, D. Maria de 
Sampaio, D. Micaela Bandeira , D. Maria d'Almeida, Paulo Homem Teles, Teotónio do Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos 
que só se conservam para identificar as propriedades, tirar algumas dúvidas que possam surgir e para segurança e sossego.

mç.24 nº.81 n/a n/a

1º 311 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1687.6.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel de Veiga e sua mulher de um Lameiro. mç.24 nº.30b n/a Nas notas de António Pais Correia.

1º 311r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1665.8.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Domingos Amado e António Fernandes e suas mulheres de um Lameiro. mç.24 nº.23 n/a Nas notas de tabelião.

1º 311v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1559.4.9 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral a Domingos Pires de um Chão. mç.24 nº.83 n/a Nas notas de tabelião.

1º 311v/312 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1634.4.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Margarida João e suas filhas de dois Linhares. mç.24 nº.84 n/a Nas notas de tabelião.

1º 312 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1631.4.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Luís Francisco e sua mulher de um Linhar e de uma Tapada. mç.24 nº.85 n/a Nas notas de Miguel Gomes.

1º 312r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.2.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita pelo Abade Manuel de Azevedo a António Fernandes e sua mulher de uma Regada e de um Lameiro. mç.24 nº.86 n/a Nas notas de Luís de Almeida Carvalho.

1º 312v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1561.2.24 Auto de Posse Judicial Auto de Posse Judicial que tomou Gaspar do Soveral da terra dos Abrunheiros que tinha comprado. mç.24 nº.87 X n/a

1º 312v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1687.6.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel de Veiga e sua mulher de um Linhar. mç.26 nº.53 X Nas notas de António Pais.

1º 312v/313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1620.5.25 Carta de Arrematação Carta de Arrematação feita por Teotónio do Sobral a Antónia Tomé de um Casal e de um Chão. mç.26 nº.54 X n/a

1º 313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1665.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia de um Lameiro. mç.26 nº.116 X Nas notas de tabelião.

1º 313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.12.17 Certidão de sisa Certidão de Siza da compra feita por Júlio de Macedo a Catarina d'Aguiar de um Lameiro. mç.26 nº.122 n/a n/a

1º 314 Sernancelhe e Sarzeda Prazos 1590.1.7 Prazo Prazo feito por Pedro do Soveral em três vidas a João Pires de certas propriedades. mç.24 nº.4 n/a n/a

1º 316 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1581.6.27 Carta de compra Carta de compra que fez Pedro do Soveral às religiosas do Mosteiro de Celas de Coimbra da maior parte dos bens daquela vila e Quinta de Figueiras. mç.14 nº.1 n/a Nas notas do tabelião.

1º 316r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Inventário
Inventário, feito pelo licenciado Pedro Aires Pinto, procurador de Lamego, onde constam os bens comprados por Pedro do Soveral às religiosas do Mosteiro 
de Celas de Coimbra e onde se mostra que os bens comprados vieram ao Mosteiro pelas legítimas de três religiososas filhas de Martim de Távora e sua 
mulher, Joana Rabelo, moradores na Quinta da Aveleira.

mç.14 nº.2 n/a n/a

1º 316v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1578.10.12 Inventário Inventário feito por morte de Martim de Távora e sua mulher Joana Rabelo onde se separaram os bens relativos às legítimas de três filhas que se fizeram 
religiosas no Mosteiro de Celas de Coimbra, bens esses que foram depois comprados por Pedro do Soveral.

mç.14 nº.3 n/a n/a

1º 316v/317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1588.1.14 Inventário Inventário original com instrumento de posse mandado dar ao Mosteiro de Celas de Coimbra, sendo a última posse a da Quinta das Figueiras. mç.14 nº.4 n/a n/a
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1º 317
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições s/d Traslado

Traslado do inventário original com instrumento de posse mandado dar ao Mosteiro de Celas de Coimbra, por onde consta das mesmas partilhas, direito do 
Mosteiro e contendas que sobre elas teve com Duarte Lemos da Trofa. mç.14 nº.5 n/a n/a

1º 317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Autos de agravo Autos de agravo entre Domingos de Távora e o Mosteiro de Celas de Coimbra em que aquele negava a este o seu, achando-se anexos aos autos os títulos de 
aquisições e posse por parte de Pedro do Soveral.

mç.14 nº.6 n/a n/a

1º 317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1585.[--?].[--?] Sentença Sentença de demarcação da Quinta das Figueiras contra o juiz, vereadores e procurador da vila de Numão. mç.14 nº.7 n/a n/a

1º 317v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1586.12.3 Sentença Segunda sentença dada contra os mesmos juiz, vereadores e procurador do concelho de Numão em Lisboa (dada em Lisboa). mç.14 nº.8 n/a n/a

1º 317v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Fragmentos de Autos Fragmentos de autos onde constam as contendas entre o Mosteiro de Celas e doutor Pedro do Soveral, comprador e Domingos de Távora. mç.14 nº.9 n/a n/a

1º 317v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1650.1.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por João do Soveral a Catarina Lourenço, viúva, de uma casa térrea na praça da vila do Horto. mç.14 nº.11 n/a n/a

1º 317v/318
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.8 Carta de arrematação

Carta de arrematação de olival do outão a Filipe Fernandes por João do Soveral e da terra do Vale do Serrado, no termo da vila do Nomão, e olival no termo 
da vila da Horta. mç.14 nº.14 n/a Com as posses juntas.

1º 318 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.1.11 Certidão de sisa Certidão de sisa paga por João do Soveral da compra das casas, enxido e pardieiro na praça da vila da Horta. mç.14 nº.15 n/a Nas notas do tabelião. 

1º 318v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1668.10.8 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por João do Soveral e Filipe Fernandes da vila da Horta, com a certidão de sisa junta. mç.14 nº.16b n/a n/a

1º 318v/319
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1656.3.11 Escritura

Escritura por João Soveral de Carvalho e Domingos Luís numa venda que está no Vale do Cerrado, e numa courela que está no Cerro, uma terra com quatro 
oliveiras, outra courela que está no vale do Cerrado e outra courela da Misericórdia. mç.14 nº.17 n/a Nas notas do tabelião.

1º 319 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1654.1.4 Escritura de compra Escritura de compra por João de Soveral a Manuel Esteves, morador em Cedovim, de uma terra que está ao chão do Pereiro, termo da vila de Numão. mç.14 nº.18 n/a Nas notas do tabelião.

1º 319/319v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1650.9.16 Escritura de compra Escritura de compra por João de Soveral a Maria Veiga, Jerónimo Tavares, sua cunhada e sua mulher de uma terra na vila da Horta. mç.14 nº.19 n/a Nas notas do tabelião.

1º 319v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1698.8.9 Escritura de compra
Escritura de compra por Dona Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral, a Miguel Pires de cinco oliveiras que estão no chão de Luís Francisco, e duas 
num enxido. 

mç.14 nº.20 n/a n/a

1º 319v/320r/
v

Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1792.4.9 Certidão de sisa de compra Certidão de sisa de compra de vários olivais. mç.14 nº.21 n/a n/a

1º 320v/321 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1731.1.25 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Rui Pires de Almeida e Rui Pires da Veiga como procurador de seu pai, Gaspar Fernandes da 
Veiga, de um chão no limite da Horta onde chamam Vale. 

mç.14 nº.22 n/a Nas notas do tabelião.

1º 321
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1599.1.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez D. Maria de Almeida a Catarino Luís da Vila da Horta de uma terra, que está onde é Lamão, vila de Moureira. mç.14 nº.23 n/a Nas notas do tabelião.

1º 321v/322 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1714.10.3 Escritura Escritura de desistência, aprovação e transação que faz D. Maria de Vasconcelos, viúva, a favor de João de Soveral Carvalho, da venda feita por escritura. 
Segue-se uma lista de testemunhas e a menção às notas do tabelião.

mç.14 nº.24 n/a Nas notas do tabelião.

1º 322 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1594.5.11 Escritura de compra Escritura de compra por Pedro do Soveral, de Bartolomeu Gil e sua mulher, Isabel Afonso de uma terra onde chamam o Vale do Corgo. mç.14 nº.25 n/a Nas notas do tabelião.

1º 322r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1605.9.3 Escritura de compra Escritura de compra por dona Maria de Almeida a Francisca Ramoa, viúva, de um tapado onde chamam os Olivais. mç.14 nº.26 n/a Nas notas do tabelião.

1º 322v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.11.14 Escritura de compra Escritura de compra por dona Maria de Almeida a Isabel Pires viúva de um tapado com quatro oliveiras na vila da Horta. mç.14 nº.27 n/a Nas notas do tabelião.

1º 322v/323 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1652.2.8 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Francisco do lugar de S. Amaro de foro perpétuo, onde chamam o Fraguinho, e uma 
parte do chão de Lara.

mç.14 nº.28 n/a Nas notas do tabelião. 
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1º 323
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.16 Certidão de foro

Certidão de foro por João do Soveral a Filipe Fernandes, da Carta de Arrematação, de uma terra do Vale do Cerrado; outra terra que está em Nossa Senhora da 
Oliveira. mç.14 nº.29 n/a Nas notas do tabelião.

1º 323r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.10.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Rodrigues a Domingos Fernandes e seu filho e suas mulheres de um chão com todas as oliveiras na Vila da Horta. mç.14 nº.30 n/a Nas notas do tabelião. Esta compra foi feita por pessoa estranha à 
família.

1º 323v/324 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.11.22 Carta de compra Carta de compra por João Soveral de Carvalho a Maria Simoa, viúva, moradora na vila da Horta de uma terra na Veiga. mç.14 nº.31 n/a Nas notas do tabelião.

1º 324
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.11.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez João de Soveral de Carvalho ao Padre António Nunes de um olival no sítio do Outão com seu terrado. mç.14 nº.32 n/a Nas notas do tabelião.

1º 324r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1652.2.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez João de Soveral de Carvalho e Filipe Fernandes de uma terra chamada Pereiro. mç.14 nº.33 n/a Nas notas do tabelião.

1º 324v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1630.8.9 Certidão Certidão por onde consta que Teotónio do Soveral de Almeida entregou no Fisco a Fazenda que tinha comprado a Manuel Dias do Freixo, por trezentos mil 
réis. 

mç.14 nº.34 n/a n/a

1º 325
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1592.1.18 Assinado de compra Assinado de compra pela senhora D. Maria de Almeida a Domingos Afonso e sua mulher Ana Dias de um olival. mç.14 nº.35a n/a n/a

1º 325 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1632.2.4 Assinado de compra Assinado de compra de Domingos Gomes do prazo feito a António do Soveral de Almeida e obrigação de uma courela com sete oliveiras. mç.14 nº.35b n/a n/a

1º 325 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1637.10.30 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Gomes e a sua mulher de seis oliveiras. mç.14 nº.35c n/a Nas notas do tabelião. 

1º 325r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1634.5.14 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida de três alqueires de centeio de foro a Domingos Vaz e sua mulher. mç.14 nº.35d n/a n/a

1º 325v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1634.2.17 Assinado de compra Assinado de compra de quatro alqueires de centeio por João Vaz e sua mulher a Teotónio do Soveral de Almeida, mais duas courelas e uma vinha. mç.14 nº.35e n/a n/a

1º 325v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1625.2.20 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral a Domingos Gomes de oliveiras no Carrascal. mç.14 nº.35f n/a n/a

1º 325v/326
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.1.25 Assinado de compra
Assinado de compra de duas oliveiras por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Gomes, na Veiga, uma na terra do vendedor e outra na terra do 
comprador. 

mç.14 nº.35g n/a n/a

1º 326 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1635.3.16 Assinado de compra Assinado de compra de dois alqueires de centeio comprador por Teotónio do Soveral de Almeida a Gaspar Martins e a sua mulher, com todas as oliveiras e 
mais uma courela a prazo.

mç.14 nº.35h n/a n/a

1º 326 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1655.3.14 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Lopo de Sequeira Raimão de um chão a prazo de Vila da Horta. mç.14 nº.35i n/a n/a

1º 326
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1647.11.12 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Pedro Afonso e a sua mulher de uma courela na vila da Horta. mç.14 nº.35j n/a n/a

1º 326r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1653.3.14 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho e Lopo de Sequeira Reimão de um chão a prazo na Vila da Horta. mç.14 nº.35k n/a n/a

1º 326v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1666.5.26 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Gervásio Nunes e sua mulher da Vila da Horta de um sumagral no Vimieiro. mç.14 nº.35l n/a n/a

1º 326v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1647.11.12 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Isabel Martins da Vila da Horta de um chão. mç.14 nº.35m n/a n/a

1º 326v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1655.10.3 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho ao Padre Domingos Francisco Ramos de um enxido pegado ao lagar de azeite do comprador. mç.14 nº.35n n/a n/a

1º 326v/327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1656.5.1 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Domingos Nunes e sua mulher da Vila da Horta de duas oliveiras em Outão. mç.14 nº.35o n/a n/a
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1º 327
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.17 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Filipe Fernandes e sua mulher de um olival que está na Vila da Horta, no Outão. mç.14 nº.35p n/a n/a

1º 327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1659.2.1 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Bartolomeu Fernandes e sua mulher da Vila da Horta de um enxido com uma oliveira. mç.14 nº.35q n/a n/a

1º 327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1664.9.13 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Catarina de Aguiar de uma horta que parte com o comprador. mç.14 nº.35r n/a n/a

1º 327
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1676.3.30 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho de um sumagrol, limite da Horta. mç.14 nº.35s n/a n/a

1º 327r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1651.11.18 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Domingos Luís e sua mulher da vila da Horta de três oliveiras no olival de Filipe Fernandes. mç.14 nº.35t n/a n/a

1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1648.4.25 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a João Vaz e sua mulher da vila da Horta de quatro oliveiras em termo de Numão e mais oliveira e meia 
no termo desta vila, num olival de herdeiros de Filipe Fernandes.

mç.14 nº.35u n/a n/a

1º 327v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1648.2.4 Assinado de compra

Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Francisco Rodrigues de duas oliveiras, que estão no chão de Maria Fernandes, mulher de Tomé 
Martins. mç.14 nº.35v n/a n/a

1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1671.9.9 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho de três oliveiras que estão em terras do comprador. mç.14 nº.35w n/a n/a

1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1657.10.30 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Manuel Proença de um enxido em Nomão e Outão. mç.14 nº.35x n/a n/a

1º 328
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.11.24 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho ao Padre António Nunes de uma oliveira ao Vimieiro e de um chão de Amaro Mendes. mç.14 nº.35y n/a n/a

1º 328 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1655.9.29 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho de foro de dois alqueires de centeio e de um sumagral no vale do Vimieiro. mç.14 nº.35z n/a n/a

1º 328 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1664.8.30 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Bartolomeu Fernandes de uma horta. mç.14 nº.35aa n/a n/a

1º 328
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1645.11.4 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Francisco Gastão de três alqueires e meio de centeio de foro. mç.14 nº.35ab n/a n/a

1º 328v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1714.9.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez João do Soveral a D. Mariana e seus sobrinhos de uma terra no sítio da Veiga. mç.14 nº.39 n/a n/a

1º 328v/329 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1707.12.27 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Leonardo João Viegas Correia e sua mulher das fazendas que partem com as propriedades 
ditas dos Távoras, assim tudo o mais que lhes pertence por herança do seu pai e sogro Manuel Correia de Figueiredo.

mç.14 nº.40 n/a n/a

1º 329
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1711.12.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez João do Soveral de Carvalho a D. Mariana de um chão longo na Vila da Horta. mç.14 nº.41 n/a n/a

1º 329 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1712.10.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João Afonso e sua mulher de duas casas com a sua estrebaria. mç.14 nº.42 n/a n/a

1º 329v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1702.10.28 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Carvalho a Ana Nunes e seu filho Manuel de Aguiar de um lameiro. mç.14 nº.43 n/a n/a

1º 329v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1702.9.4 Escritura de compra
Escritura de compra por Teotónio do Soveral e Vasconcelos a João Pereira e sua mulher da quarta parte de uma tapada dos Távoras com a quarta parte de 
setenta e duas oliveiras.

mç.14 nº.44 n/a n/a

1º 329v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1686.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho a Pedro João e sua mulher de uma terra no termo da Horta. mç.14 nº.45 n/a n/a

1º 330 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1680.4.1 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral a João Correia de Vasconcelos e sua mulher do chão na Vila da Horta. mç.14 nº.46 n/a n/a
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1º 330
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1710.8.27 Escritura de compra

Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Teodósio Gomes, solteiro, e a Francisco João, viúvo, morador na Vila Nova de 
Foz Coa, de uma tapada com quatro pés de oliveiras no sítio da Veiga. mç.14 nº.47 n/a n/a

1º 330r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.2.9 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral do foro de seis alqueires de centeio a António Martins e sua mulher da vila da Horta. mç.14 nº.48 n/a n/a

1º 330v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1651.3.7 Escritura de compra Escritura de arrematação por João do Soveral feita a João Fernandes de uma terra em Nomão com as suas figueiras. mç.14 nº.49 n/a n/a

1º 330v/331
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1698.11.21 Escritura de troca

Escritura de troca que fez Teotónio do Soveral de Carvalho com D. Isabel Borges, viúva, e seu filho, António Correia, pela qual adquiria uma terra, no limite 
da Horta, por uma terra na Veiga. mç.14 nº.50 n/a n/a

1º 331 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1686.3.11 Escritura de troca Escritura de troca entre Teotónio Soveral de Carvalho e Gaspar Lourenço e sua mulher em que este recebe uma terra à Costa da Portela e larga uma que tem 
na Veiga.

mç.14 nº.51 n/a n/a

1º 331 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.3.17 Escritura de compra Escritura de compra de sete oliveiras a Francisco Afonso e sua mulher por Francisco Pires e sua mulher Beatriz Simões da vila de Sernancelhe. mç.14 nº.52 n/a n/a

1º 331r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1644.9.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Pedro Vieira de um chão. mç.14 nº.70 n/a n/a

1º 331v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.2.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a António Martins e sua mulher de sete alqueires de pão a foro em uma terra na Veiga. mç.14 nº.71 n/a n/a

1º 331v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1644.10.3 Posses judiciais Posses judiciais que tomou por seus procuradores Teotónio de Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho, o primeiro a 3 de outubro de 1644 e o 
segundo a 27 de fevereiro de 1673.

mç.14 nº.72 n/a n/a

1º 332
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1631.4.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio de Soveral de Almeida a Domingos Afonso e sua mulher de uma terra na Veiga. mç.14 nº.73 n/a n/a

1º 332r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1635.3.6 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio de Soveral de Almeida a Domingos Dias e sua mulher Isabel Martins de duas courelas de terra, uma onde chamam 
Numão e outra onde chamam Vale de Cavalos.

mç.14 nº.74 n/a n/a

1º 332v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1646.12.16 Escritura de compra Escritura de compra que fez Sebastião Aranha a Filipe Fernandes e sua mulher da vila da Horta de uma terra com três oliveiras em Veiga, de um chão com as 
suas casas e da metade de uma horta.

mç.14 nº.75 n/a n/a

1º 332v/333
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1729.12.10 Posse Posse que tomou por seu procurador Rodrigo do Soveral por morte de seu pai de algumas propriedades na Vila da Horta e Quinta das Figueiras. mç.14 nº.77 n/a n/a

1º 333 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1718.10.8 Posse judicial Posse judicial a favor de Teotónio de Soveral pelo juiz de fora do Freixo de Nomão ao corregedor de Pinhel e execução das sentenças nas partilhas de José de 
Sequeira com André e de Louro e Mello e com os herdeiros de Luís Pinto de uma grande tapada em vila da Horta.

mç.14 nº.78 n/a n/a

1º 333r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1584.7.21 Certidão de posse Certidão da posse de partilhas entre Duarte Lemos e Domingos de Távora, incluindo muitas propriedades de compra que fez Pedro do Soveral ao Mosteiro de 
Celas pela escritura que vai neste maço. 

mç.14 nº.79 n/a n/a

1º 333v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1778.3.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez o excelentíssimo barão de Moçâmedes a Maria Moutinho, viúva de José Pinho da Fonseca, e a seus filhos de Vila da Horta. mç.14 nº.80 n/a n/a

1º 333v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1756.8.20 Confissão Confissão do reverendo Francisco Henriques do lugar de Vidigal de como é obrigado a pagar a Rodrigo do Soveral onze alqueires de pão em cada ano. mç.14 nº.65 n/a n/a

1º 334 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1679.5.18 Folha de inventário Folha de inventário entregue a Francisco Manuel, filhos de Maria Lourenço e Domingos Gomes, que contém propriedades compradas pela casa. mç.14 nº.66 n/a n/a

1º 334
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1582.4.22 Posse Posse de umas casas na Vila da Horta dada a Pedro do Soveral por seu procurador que são de compra feita às religiosas de Celas. mç.14 nº.67 n/a n/a

1º 334 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Assinados de posses Assinados de posses que ficam só para se examinarem e verificar por elas as propriedades de quem forem menção e ficam na mão do Procurador. mç.14 nº.68 n/a n/a

1º 336v Sernancelhe e Horta Sentenças 1779.11.15 Sentença Sentença a favor do primeiro Barão de Mossâmedes José de Almeida Soveral Vasconcelos contra José Caetano Pinto Ferreira, da vila de Horta, sobre o atolar 
as águas do poço e chuvas para o quintal da vila.

mç.14 nº.12 n/a n/a
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1º 336v/337 Sernancelhe e Horta Sentenças 1776.10.26 Sentença
Sentença a favor do primeiro Barão de Mossâmedes, José de Almeida Vasconcelos, contra José Gomes Soveral, da vila de Horta por lhe devassar com 
[ilegível] a quinta das Siqueiras, culminando na pena de cinquenta cruzados a quem lhe devassar a dita quinta. mç.14 nº.13 n/a Dada pelo corregedor de Pinhel.

1º 337 Sernancelhe e Horta Sentenças 1718.2.3 Sentença Sentença de força nova a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho, contra D. Luísa de Meneses e D. Maria Inocencia por lhe varigarem três oliveiras no 
fundo do olival dos AA junto ao Largar que tinham por titulo de compra de Domingos Nunes.

mç.14 nº.36 n/a n/a

1º 337r/v Sernancelhe e Horta Sentenças 1750.5.21 Sentença Sentença sobre o embargador e agravo do Porto e da suplicação a favor de Rodrigo do Soveral de Vasconcelos, contra José Caetano Reimão de Meneses e seu 
irmão. Julgam o olival no sitio da Veiga

mç.14 nº.37 n/a n/a

1º 337v Sernancelhe e Horta Sentenças 1677.3.05 Sentença
Sentença a favor de D. Mariana de Vasconcelos contra o Fisco Real que a absolveu de pagar trezentos réis de foro do chão do Pereiro, que foi do confiscado 
Martim Alves de Crasto. mç.14 nº.38 n/a Dada em Lisboa

1º 337v/338 Sernancelhe e Horta Sentenças 1630.2.23 Sentença Sentença do Juiz Conservador das três Ordens Militares a favor de Teotónio de Almeida, pela qual manda guardar os privilégios a seus caseiros da quinta das 
Siqueiras da Cárdia da alameda do Paços, termo de Satão e Vieiro.

mç.25 nº.46 n/a Dada em Lisboa

1º 338 Sernancelhe e Horta Sentenças 1690.12.18 Sentença Sentença de força nova a favor de Gabriel de Aguiar e sua mulher, contra Francisco Domingues e sua mulher, todos de Vila da Horta, por impedirem de 
caminhar as águas ao lameiro do lamim do A, que dá ao ribeiro do forno.

mç.25 nº.47 n/a n/a

1º 338r/v Sernancelhe e Horta Sentenças 1614.4.22 Carta citatória
Carta citatória do Juiz Conservador das Ordens Militares a favor de Teotónio do Soveral de Almeida, contra Baltasar João, da vila da Horta, por se lhe meter 
de posse de certas propriedades na dita vila. mç.25 nº.48 n/a n/a

1º 338v Sernancelhe e Horta Sentenças 1613.1.26 Sentença Sentença do Juiz Conservador das três Ordens Militares a favor de Teotónio de Sovelar de Almeida, contra Domingues Francisco pela posse de duas terras no 
limite de Freixo de Numão.

mç.25 nº.45 n/a n/a

1º 339 Sernancelhe e Horta Prazos 1688.[--?].[--?] Prazo Possui a casa um prazo de que a Universidade é senhor direto, feito à Teotónio do Soveral de todo o chão do Pereira. mç.14 nº.10 n/a n/a

1º 339 Sernancelhe e Horta Prazos 1756.8.27 Prazo Prazo renovado à Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos em três vidas de livre nomeação mç.14 nº.69 n/a Feito em Coimbra

1º 341 Orta Prazos de domínio direto 1631.5.10 Escritura de prazo Escritura de prazo no distrito da Vila de Orta, de que era caseiro Domingo Gomida Praça. mç.15 nº.84 n/a n/a

1º 343 Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1670.8.20 Registo Tombo da quinta do Mosteiro de Celas, feito por provisão régia, pelo diretor Domingos de Matos e Corveira, corregedor de Pinhel. mç.14 nº.53 n/a n/a

1º 343r/v
Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1771.7.22 Provisão Provisão do rei D. José I pelo qual manda coutar a quinta das Siqueiras. mç.14 nº.54 n/a
Registada na chancelaria mor do reino no livro dos Oficios e Mereis 
f. 382. Também nos livros da câmara de Freixe de Numão.

1º 343v Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a s/d Certidão pública Certidão da Provisão do rei D. José I pelo qual manda coutar a quinta das Siqueiras. mç.14 nº.55 n/a n/a

1º 343v Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1672.2.9 Mandado Mandado do corregedor juiz do tombo, para colocar marcos grandes nas demarcações da quinta das Siqueiras. mç.14 nº.56 n/a n/a

1º 343v/344
Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1648.11.18 Posse judicial
Posse judicial tomada por João Soveral de Carvalho, do domínio direto da quinta das Siqueiras deixando o domínio útil aos caseiros por então estar em prazo 
perpetuo.

mç.14 nº.59 n/a n/a

1º 344 Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1619.5.13 Desistência Desistência que fazem nos autos Antônio Martins e João Fernandes em virtude de uma força que deles deu Teotónio do Sovelar de Almeida por lhe quererem 
fazer cento de um moinho dentro da quinta das Siqueiras.

mç.14 nº.60 n/a n/a

1º 344r/v Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1609.3.6 Sentença Sentença a favor de D. Maria de almeida, viúva de Pedro do Soveral, pela qual os caseiros da quinta podem criam/trazer nela gados que bem lhes parecer. mç.14 nº.61 n/a n/a

1º 344v
Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a s/d Assinados de venda Assinados de vendo de alguns bocados de terra na quinta dos Siqueiras. mç.14 nº.62 n/a n/a

1º 344v Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1693.1.2 Escritura de composição e 
compensação

Escritura de composição e compensação de dinheiro, feita à André Rodrigues e sua mulher, moradores no Lugar da Seixas, pela qual largaram Teotónio do 
Soveral a Asanha do rio Douro dentro da mesa quinta.

mç.14 nº.63 n/a n/a

1º 344v/345 Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

n/a 1591.1.6 Escritura de emprazamento escritura de emprazamento de que desistiram os caseiros da quinta da Siqueiras. mç.14 nº.64 n/a Fica somente para a memória
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1º 345
Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  n/a 1644.11.5 Requerimento Requerimento para ver citado o Juiz dos Direitos Reais, para não pedir paradas ou julgados da quinta das Siqueiras. mç.14 nº.82 n/a n/a

1º 346 Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

Prazos 1691.5.20 Escritura de desistência Escritura de desistência de um prazo no lugar das Seixas feita por Manuel Rodrigues e sua mulher. mç.14 nº.57 n/a n/a

1º 346r/v Sernancelhe e Quinta das 
Siqueiras  

Prazos 1724.1.2 Certidão de verba Certidão de verba do tombo da universidade que declara as terras do prazo que são as terra que estão nas Siqueiras. mç.14 nº.58 n/a n/a

1º 348v/349
Sernancelhe e Vila de 
Numão Escrituras de compra 1628.2.26 Escrituras de compras

Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Felipe Ribeiro de Vasconcelos, morador da vila de Numão, de várias propriedades na vila de 
Numão. mç.25 nº.12 n/a n/a

1º 349 Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra 1631.4.10 Escrituras de compras Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida à Francisco Fernandes e sua mulher,  do Lugar de Freixe. mç.24 nº.14b n/a n/a

1º 349r/v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra s/d Certidão de sisa Certidão de sisa com três assinados. O primeiro um quinhão de umas casas e hortas, tudo em Numão. O  segundo, uma compra de oliveiras em uma terra nos 
limites de Numão. O terceiro, uma compra de três alqueires de centeio a senso remível.

mç.25 nº.24 n/a n/a

1º 349v/350
Sernancelhe e Vila de 
Numão Escrituras de compra s/d Escrituras de arrendamentos

Escrituras de arrendamentos de um casal no limite de Numão que trazia Domingos da Veiga. Segundo arrendamento de Apolinário Fernandes de uma vinha, 
um enchido , entre outros. Terceiro arrendamento de Francisco de Fonseca das terras que trazia Miguel da Fonseca do Cabo. Quarto arrendamento que fez 
Afonso Fernandes de uns chãos na mesma vila de Numão. Quinto arrendamento de Pedro Fernandes de duas terras ao vele dos Moinhos.

mç.25 nº.25 n/a n/a

1º 350r/v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra 1774.3.16 Certidão de sisa
Certidão de sisa alta, de uma compra que fez o Barão de Mossâmedes à Vª Miguel Rodrigues de uma vinha no limite de Numão. a segunda de uma compra 
que fez o dito Barão à Miguel Francisco de umas castanheiras, no sitio dos vimieiros com [ilegível]. A terceira, compra que fez o dito Barão a Francisco 
gomes da Seixas de uma ara de terra nos limites de Numão.

mç.25 nº.125 n/a n/a

1º 352v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1611.2.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Teotónio do Soveral de Almeida em três vidas à Amador Gomes e sua mulher Joana Vaz, na vila de Numão de uma terras, 
que trazia Fernão Martins da mesma vila

mç.25 nº.1 n/a Nas notas do tabelião da Horta

1º 353
Sernancelhe e Vila de 
Numão Prazos 1589.9.25 Escritura de emprazamento

Escritura de emprazamento que fez Pedro do Soveral à Domingos Martins e sua mulher em três vidas, de um chão tapado sobre si no arrabalde da vila de 
Numão. mç.25 nº.3 n/a n/a

1º 354v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1646.10.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Teotónio do Soveral de Almeida e sua mulher D. Catarina de Carvalho à Pedro Dias e sua mulher de uma terra em Numão, 
em três vidas.

mç.25 nº.36 n/a Nas notas do tabelião, na vila de Sernancelhe.

1º 356 Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1631.1.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que deixa perceber que foi feita por Teotónio do Soveral de almeida à Eliseu de Araújo Ribeiro de um chão em Numão, que parte 
com o mesmo Eliseu de Araújo e com casas de Bartolomeu Francisco e João Serrão.

mç.25 nº.37 n/a Nas notas do tabelião na vila de Horta e Numão.

1º 359
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Francisco Esteves e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.6 n/a n/a

1º 359r/v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a António Martins Ferreiro w sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.7 n/a n/a

1º 359v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Pedro Gonçalves e sua mulher de Freixo. mç.25 nº.8 n/a n/a

1º 360
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.11 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Lourenço e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.9 n/a n/a

1º 360 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Bastião Fernandes e sua mulher do Lugar de Freixo. mç.25 nº.10 n/a n/a

1º 360v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a João do lugar do Freixo. mç.25 nº.13 n/a n/a

1º 360v/361
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Diogo Fernandes e sua mulher da Devesa. mç.25 nº.15 n/a n/a

1º 361 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Julião Martins do Lugar de Freixo. mç.25 nº.16 n/a n/a

1º 361v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1632.2.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Pero Gomes e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.17 n/a n/a

�26



1º 361v/362
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Aquisições 1631.4.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a João Fernandes e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.18 n/a n/a

1º 362 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Paulo Gomes e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.19 n/a n/a

1º 362r/v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1629.3.29 Escritura de compra Escritura de compra de grande composição entre Teotónio do Soveral de Almeida sobre arrematação das fazendas do Freixo com Manuel Dias do mesmo 
Lugar do Freixo.

mç.25 nº.20 n/a n/a

1º 362v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Aquisições 1594.12.18 Escritura de fiança Escritura de fiança de Balheror Rodrigues e Maria Delgado do Lugar do Freixo. mç.25 nº.23 n/a n/a

1º 362v/363r/
v

Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições s/d Arrendamento
Arrendamentos: o primeiro de António Dias de umas terras, o segundo um arrendamento de Ana Domingues de umas terras, o terceiro, um arrendamento de 
Domingos Gomes de três terras, o quarto arrendamento, de André Gomes de umas terras, o quinto arrendamento de Apolinário Fernandes de uma vinha, o 
sexto arrendamento, de Manuel Gonçalves Velho de um tapado na vila de Freixo de Nemão, o sétimo arrendamento de António Rodrigues.

mç.25 nº.26 n/a n/a

1º 363v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Sobral de Almeida a António Cruz e sua mulher do Lugar do Freixo. mç.25 nº.11 x n/a

1º 366v/367
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Prazos 1613.2.4 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Francisco Vaz, Lourenço Fernandes e Domingos Francisco em três vidas. mç.25 nº.2 x n/a

1º 368v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Prazos 1603.2.5 Procuração Procuração de Maria Luís, mulher de Domingos Fernandes do Lugar do Freixo ao dito seu marido. mç.25 nº.21 n/a n/a

1º 370 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Prazos 1613.9.4 Procuração Procuração que fizeram Catarina Pais e Isabel Luís a seus maridos Lourenço Fernandes e Francisco Vaz do Lugar do Freixo. mç.25 nº.22 n/a n/a

1º 372 Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1599.1.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Dona Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral a Francisco Pires e sua mulher de Cebadelhe. mç.25 nº.27 n/a n/a

1º 372r/v Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1651.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Moutinho e sua mulher de Cebadelhe. mç.25 nº.28 n/a n/a

1º 372v/373 Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1670.9.7 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Moutinho. mç.25 nº.89a n/a n/a

1º 373 Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1627.5.31 Posse Judicial Posse judicial que deu a Teotónio do Soveral de Almeida um curral em Cebadelhe que ficou por morte de João Rebelo. mç.25 nº.30 n/a n/a

1º
373r/v/
374r/v Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições s/d Escritura

Nove escrituras de arrendamento com a relação das terras que trás Isabel Rodrigues mulher de Francisco de Aranda de Cebadelhe, de um curral que trazia 
Manuel da Abrunhosa, outro escrito de arrendamento de António Fernandes de um curral em Cebadelhe que traria Roque Fernandes, outro escrito de 
arrendamento que fez António Fernandes de Cebadelhe de umas terras no termo da Vila de Nemão, outro arrendamento que fez Francisco Aranda das terras 
que traria Maria de Aranda, um abicheiro que está em Aquieira parte com caminho do concelho, outro abicheiro aí pegado, uma courela de terra por cima da 
fonte do Portela, uma courela aí pegada, outra que fora de Manuel Alvor, outra que está no Pardieiro da Ovilheiro, ourea a Eira de Domingos Lourenço, um 
chão onde chamam ao Faval, um bocado de vinha, uma courela de terra onde chamam os Montes, um chão , uma courela de terra, outro arrendamento de 
Jerónimo Rebelo de Cebadelhe das terras e chãos no limite de Cebadelhe que traria o seu sogro Francisco Pires, outro arrendamento de António Rodrigues 
Aranda, filho de Francisco de Aranda pelo foro acima, outro arrendamento de um olival por Miguel Dias, outro arrendamento que fez José de Aranda do lugar 
de Cebadelhe, uma relação de terras do Casal da Touça na folha da Ribeira, uma courelinha, outra que parte com terras do Marquês de Távora, outra terra por 
cima da Fonte do Aquieira, outra que está mais acima as Fontelas,  outra a Portla, outra courela , outra aos Linhares parte caminho do concelho, outra no 
mesmo sitio, prazo que trás João Moutinho clérigo, outra ao Vale de Paiz-Diz. 

mç.25 nº.33 n/a n/a

1º 374v/375 Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1651.11.21 Assinado de compra Dois assinados de compra que fez João do Soveral de Carvalho e sua primeira mulher Lourença de Mesquita a João Moutinho de Cebadelhe, de uma terra e 
de uma corte.

mç.25 nº.34 n/a n/a

1º 375r/v Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1660.5.25 Posse Judicial Posse judicial que tomou Teotónio do Soveral do prazo e curral que ficou por morte de Francisco Pires de Cebadelhe. mç.25 nº.35 n/a n/a

1º 375r/v Sernancelhe e Cebadelhe Aquisições 1642.9.3 Citação Citação feita a Manuel Lourenço de Cebadelhe por uma divida. mç.25 nº.31 n/a n/a

1º 376v Sernancelhe e Cebadelhe Sentenças 1781.11.20 Sentença de força Sentença de força a favor do Barão de Mossâmedes contra António de Arandas e sua mulher, e António Luís do Lugar de Cebadelhe. mç.25 nº.32 n/a n/a

1º 377v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1446.11.20 Certidão Certidão de uma provisão de El Rei pela qual manda os Lugares de Santa Eufémia e Vieiro ficassem no termo de Trancoso. mç.15 nº.4 n/a n/a
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1º 377v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas 1464.[--?].[--?] Prazo Prazo mandado fazer pelo Abade Comendatório do Mosteiro de Sabedas D. João Gomes a Ozóro Dias filho de Diogo Ozores de Trancoso. mç.15 nº.1 n/a n/a

1º 378 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1515.9.22 Prazo Prazo feito a Fernão de Guimarães e sua mulher Aldonça Rodrigues da Aldeia de Santa Eufémia pelo Bispo de Bebilião de que fizeram desistência e por sua 
morte tomou posse o doutor Luís Eanes como se verá no número catorze.

mç.15 nº.18 n/a n/a

1º 378 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1515.9.19 Desistência Desistência de Fernão de Guimarães e sua mulher dos prazos de Santa Eufémia e Vieiro. mç.15 nº.20 n/a n/a

1º 378 Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas 1516.9.12 Renúncia Renúncia de Fernão de Guimarães nas mãos do comendatório, o Bispo D. Fr. Brás do prazo de Santa Eufémia e Vieiro. mç.15 nº.2 n/a n/a

1º 378v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1515.9.9 Renúncia Primeira renúncia de Fernão de Guimarães mç.15 nº.3 n/a n/a

1º 378v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

s/d Emprazamento Emprazamento de Santa Eufémia e Vieiro mandado fazer por D. Fr. Brás, Bispo de Bebelião a Álvaro Pires. mç.15 nº.6 n/a n/a

1º 378v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas 1516.9.28 Emprazamento Cópia do emprazamento feito por D. Fr. Brás, Bispo de Bebelião ao doutor Luís Eanes e sua mulher Guiomar Rodrigues. mç.15 nº.11 n/a n/a

1º 378v/379 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1536.4.28 Auto de Posse Auto de posse que tomou o doutor Luís Eanes de Carvalho do prazo de Santa Eufémia por morte de Aldonça Rodrigues. mç.15 nº.14 n/a n/a

1º 379 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

s/d Prazo Prazo mandado fazer por Fr. Damião Rodrigues. mç.15 nº.5 n/a n/a

1º 379r/v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas 1539.10.29 Consentimento

Consentimento dado pelo Abado de Salzedas D. Fr. Damião Rodrigues para acrescentamento de mais três vidas de três filhos do enfiteuta Luís Eanes de 
Carvalho. mç.15 nº.7 n/a n/a

1º 379v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1593.6.5 Procuração Procuração do Abade e Mosteiro de Salzedas feito a Paulo Rodrigues de Carvalho para reivindicar todas as propriedades vendidas, trocadas ou aliadas sem 
autoridade do Mosteiro.

mç.15 nº.12 n/a n/a

1º 379v/380 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1539.9.20 Certidão Certidão autêntica do prazo do Véciro em seis vidas respeitante aos serviços que o doutor Luís Eanes tinha feito ao Mosteiro de Salzedas. mç.15 nº.13 n/a n/a

1º 380r/v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1785.1.27 Renovação de prazo
Renovação do prazo do Vieiro de que é directo senhor o Mosteiro de Salzedas em três vidas e o primeiro Barão de Mossâmedes por se terem finalizado as seis 
em que tinha sido feito por súplica do Mosteiro e Bula do Papa.

mç.15 nº.10 n/a n/a

1º 380v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1526.11.27 Declaração Declaração e ordem do comendatário de Salzeda D. Fr. Brás de Bebelião para que os caseiros cuidam com as goiras do enfiteuta Luís Eanes. mç.15 nº.33 n/a n/a

1º 380v/381 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1576.4.28 Emprazamento Cópia do emprazamento feito pelo comendatário de Salzedas D. Fr. Brás Bispo de Bebelião ao Doutor Luís Eanes e sua mulher de Santa Eufémia e Vieiro. mç.15 nº.19 x Atrás encontra-se o foro de Fermão de Guimarães feito em seis de 
Abril de mil quinhentos e vinte e um.

1º 381 Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto senhor o Mosteiro 
de Salzedas

1732.[--?].[--?] Certidão Certidão sobre a apresentação do cura do Vieiro. mç.15 nº.82 n/a n/a

1º 383 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1717.12.15 Inquirições Duas inquirições idênticas do Morteiro de Sanito Maria de Salzedas e D. Madalena, viúva de Jorge Rodrigues de Carvalho, em que o Morteiro deseja anular 
os emprazamentos

mç.15 nº.8 n/a n/a

1º 383r/v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1577.1.9 Sentença Sentença de João Rodrigues ao Morteiro de Salzeiras a favor deste e Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real contra Afonso Fernandes mç.15 nº.9 n/a n/a

1º 383v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1589.6.21 Testamento Testamento de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real mç.15 nº.15 n/a n/a

1º 383v/384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1589.10.27 Carta de entrega de dote Carta de entrega de dote de D. Violante Pais, mulher de Francisco Rodrigues de Carvalho e madrasta de Paulo Rodrigues mç.15 nº.16 n/a n/a

1º 384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1612.4.26 Tratado de composição Tratado de composição entre D. Madalena, viúva de Jorge Rodrigues de Carvalho e seus filhos com D. Maria Carvalho mç.15 nº.17 n/a n/a
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1º 384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1618.9.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio Soveral de Almeida contra o caseiro de Vieiro mç.15 nº.21 n/a n/a

1º 384v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1592.[--?].[--?] Sentença Sentença a favor de Paulo Rodrigues de Carvalho contra os moradores do Vieiro mç.15 nº.80 n/a n/a

1º 384v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1634.11.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio Soveral de Almeida contra Isabel Gomes do Vieiro por não semear mç.15 nº.81 n/a n/a

1º 384v/385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1732.10.30 Fé de notário Apostólico
Fé do notário Apostólico padre Luís Ferreira, pela qual se mostra que os possuidores do prazo do Vieiro pagam a metade da pensão ao cura, são padroeiros 
com o comendador do Azevo alternadamente e apresentam com alternativa o cura do mesmo Vieiro. mç.15 nº.22 n/a n/a

1º 385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1618.[--?].[--?] Sentença de Arrematação Sentença de arrematação de alguns bens no Vieiro e penitência pelo santo ofício de Álvaro da Fonseca, cristão-novo mç.15 nº.23 n/a n/a

1º 385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1703.9.28 Sentença de Arrematação Sentença de arrematação de bens no Vieiro por Teotónio de Soveral pelo santo ofício de António Prabello mç.15 nº.24 n/a n/a

1º 385r/v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1697.4.9 Sentença de desistimento de força Sentença de desistimento de força dos moradores da Ervidora a favor dos moradores do Vieiro . mç.15 nº.25 n/a n/a

1º 385v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1754.10.29 Sentença de força nova Sentença de força nova a favor de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Almeida Vasconcelos contra o cura do Vieiro mç.15 nº.26 n/a n/a

1º 386 Vieiro Aquisições 1615.3.28 Carta de arrematação Carta de arrematação de Paulo Roiz de Carvalho dos bens confiscados a Isabel de Lisboa Garcia Sousa sua irmã de um chão de terra no limite do lugar de 
Vieiro

mç.26 nº.55 n/a n/a

1º 387r/v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas 1592.11.25 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Afonso Vaz mç.15 nº.27 n/a n/a

1º 387v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas 1573.8.13 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Simão Gonçalves mç.15 nº.28 n/a n/a

1º 387v/388 Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas 1700.4.28 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a João Sobreiro do Vieiro, filho de Domingos Afonso e Domingas Fernandes mç.15 nº.29 n/a n/a

1º 388 Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas 1700.4.27 Prazo subenfitêutico Prazo em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Teotónio do Soveral de um casal mç.15 nº.30 n/a n/a

1º 388r/v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas s/d Escrituras, assinados, trocas, relação Primeiro maço de escrituras, assinados e trocas com uma relação de todas as compras feitas no distrito de Vieiro, que de pouco ou nada servem mas ficam 
para lembrança porque ninguém sabe o que tem de suceder. 

mç.15 nº.31 n/a n/a

1º 388v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro de Salzedas s/d Escrituras Segundo maço de documentos sobre compras realizadas no distrito de Vieiro . mç.15 nº.32 n/a n/a

1º 389
Sernancelhe e Vale de 
Ladrões, termo da 
Marialva

n/a 1659.10.11 Assinado de compra Assinado de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel de Claves de uma vinha e mais tarde de outra vinha mç.15 nº.78 n/a a primeira foi feita a 3 de agosto de 1659

1º 389
Sernancelhe e Vale de 
Ladrões, termo da 
Marialva

n/a 1668.12.20 Assinado de compra Assinado de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a António da Fonseca de metade de uma tapada e, mais tarde, metade de outra tapada  mç.15 nº.79 n/a a primeira foi feita a 8 de janeiro de 1668

1º 390v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.10.28 Escritura de compra Escritura de compra de uma terra no limite de Azevo mç.15 nº.39 n/a n/a

1º 390v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1598.3.16 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Martins e sua mulher de uma tapada mç.15 nº.40 n/a n/a

1º 391 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.6.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Amo Nunes de Azevo de um prado mç.15 nº.41 n/a n/a

1º 391 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1593.11.8 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Nunes e sua mulher do lugar de Azevo e de um lameiro mç.15 nº.42 n/a n/a
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1º 391r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1615.9.3 Escritura de compra Escritura de João Mourão de Vasconcelos a Gaspar Gomes e sua mulher da quinta do Gabriel mç.15 nº.43 n/a n/a

1º 391v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1662.5.6 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana, religiosa no convento da Ribeira, a Bernardo Ferro e sua mulher do Azevo mç.15 nº.44 n/a n/a

1º 391v/392 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1651.10.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Gusmão Cabral e sua mulher a António Fernandes e sua mulher do Avir mç.15 nº.45 n/a n/a

1º 392r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1671.10.24 Escritura de compra Escritura de Rodrigo Homem Ribeira a Bernardo Ferro e sua mulher Leonor Mendes de um chão mç.15 nº.46 n/a n/a

1º 392v/393 Sernancelhe e Azevo Aquisições s/d Assinados de compra Assinados de compra de Paulo Rodrigues Carvalho, Rodrigo Homem Ribeiro e o padre António Rodrigues e a Simão Gonçalves a João Gonçalves e a sua 
mulher do Azevo e a Simão Gonçalves e sua mulher do mesmo Azevo e a João Ribeiro e sua mulher.

mç.15 nº.47 n/a n/a

1º 393 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1632.7.25 Assinado de compra Assinado de compra de António de Almeida a Álvaro Martins e sua mulher de uma courela de terra mç.15 nº.48 n/a n/a

1º 393 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1725.1.3 Requerimento Requerimento de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos de uma sentença que obteve por carta de vida contra a mulher e filhos mç.15 nº.68 n/a n/a

1º 393r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.6.4 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Fernandes e a sua mulher de um Lameiro com os seus salgueiros mç.15 nº.69 n/a n/a

1º 393v/394 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1661.11.10 Escritura de compra Escritura de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a Pedro Rodrigues Pinheiro e a sua mulher de vários bens. mç.15 nº.34 n/a n/a

1º 394r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1665.9.6 Escritura de desistência Escritura de desistência dos bens comprados por Rodrigo Homem Ribeiro a Pedro Rodrigues Pinheiro pela qual se mostra ficarem vendidos para sempre. mç.15 nº.35 n/a n/a

1º 394v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1598.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Sebastião de Selo Falcão de metade de um chão mç.15 nº.36 n/a n/a

1º 394v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1536.5.31 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Martins e sua mulher de uma terra mç.15 nº.37 n/a n/a

1º 395 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.5.8 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingues Geraldes e sua mulher de uma terra mç.15 nº.38 n/a n/a

1º 396 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingues Gera e sua mulher de duas terras mç.15 nº.49 n/a n/a

1º 396r/v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1526.5.4 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Martins e sua mulher de uma terra mç.15 nº.50 n/a n/a

1º 396v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1595.3.2 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Julião Lourene e sua mulher de uma terra mç.15 nº.51 n/a n/a

1º 396v/397 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Bastião Lourenço e sua mulher de uma terra mç.15 nº.52 n/a n/a

1º 397 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.6.11 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Martins e sua mulher de um chão mç.15 nº.53 n/a n/a

1º 397 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1505.11.13 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Afonso e sua mulher de uma terra mç.15 nº.54 n/a n/a

1º 397v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.24 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pero Gonçalves, viúvo, de uma terra mç.15 nº.55 n/a n/a

1º 397v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1595.[--?].[--?] Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Esteves de uma terra mç.15 nº.56 n/a n/a
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1º 397v/398 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.26 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pero Gonçalves, viúvo, de uma terra que está no limite do Bogalhal. mç.15 nº.57 n/a n/a

1º 398 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.4.10 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Alves e sua mulher de uma terra mç.15 nº.58 n/a n/a

1º 398r/v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.18 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Diogo Gonçalves e sua mulher e a Isabel Fernandes, viúva, de uma terra mç.15 nº.59 n/a n/a

1º 398v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.4.29 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Afonso e sua mulher de uma terra mç.15 nº.60 n/a n/a

1º 398v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1506.5.14 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rois de Carvalho a Simão Morgado e sua mulher de uma terra mç.15 nº.61 n/a n/a

1º 399 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Lourenço e sua mulher de um chão mç.15 nº.62 n/a n/a

1º 399 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1595.10.31 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Martins, viúvo, de um chão mç.15 nº.63 n/a n/a

1º 399v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1595.3.14 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Matias Lourenço e sua mulher de uma terra mç.15 nº.64 n/a n/a

1º 399v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1547.11.12 Escritura de compra Escritura de compra de Rodrigo Homem a Gonçalo Gonçalves e sua mulher de uma terra mç.15 nº.65 n/a n/a

1º 399v Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.5.22 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Alves e sua mulher compra de uma terra mç.15 nº.66 n/a n/a

1º 400 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1596.3.11 Escritura de compra Escritura de compra Paulo Rodrigues de Carvalho a Diogo Gonçalves e sua mulher de uma terra mç.15 nº.67 n/a n/a

1º 400 Bogalhal, termo de Pinhel Aquisições 1659.9.22 Escritura de compra Escritura de compra de Bernardo Freire Furtado a Francisco Mateus e sua mulher de onze alqueires de pão, mç.25 nº.44 n/a n/a

1º 401
Sernancelhe e Santa 
Eufémia

n/a 1595.10.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Catarina Pires de um chão no limite do dito lugar. mç.15 nº.70 n/a n/a

1º 401v Sernancelhe e Vale Bom n/a 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Gaspar  João e sua mulher de uma terra aonde chamam a Cortada. mç.15 nº.71 n/a n/a

1º 402 Sernancelhe e Vale Bom n/a 1620.12.31 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a João Fernandes e sua mulher de uma terra no limite de Val-bom aonde chamam o vale do Cavalheiro. mç.25 nº.38 n/a Nas notas do tabelião

1º 402r/v Sernancelhe e Vale Bom n/a 1608.9.19 Escritura de compra Escritura de compra de dez alqueires de trigo e trinta de centeio por João Homem a Gaspar Alfonso a um chão de ciro e outras propriedades. mç.25 nº.39 n/a n/a

1º 403 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1593.10.4 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Gonçalves e sua mulher de Hervedora de uma tapada no limite do dito lugar. mç.15 nº.73 n/a n/a

1º 403 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1597.3.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Gonçalves e sua mulher na Aldeia Reia de uma tapada no limite de Hervedora. mç.15 nº.74 n/a n/a

1º 403r/v
Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1599.2.27 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Martins e sua mulher de Hervedora de nove alqueires de centeio a foro e censo remível. mç.15 nº.75 n/a n/a

1º 403v Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1598.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a João André e sua mulher de uma aldeia do termo de Marialva de uma tapada de Silveira no limite 
do lugar.

mç.15 nº.77 n/a n/a

1º 404 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1604.2.24 Assinado de compra Assinado de compra  que fez  Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingos Mendes e a Beatriz Mendes de Trancoso de um chão no limite de Hervedora mç.15 nº.76 n/a n/a
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1º 404
Hervedosa, termo de 
Pinhel Aquisições 1642.6.28 Sentença sentença sobre nove alqueires de censo que vão no nº.75. mç.15 nº.72 n/a n/a

1º 405r/v Sernancelhe e Pinhel n/a 1635.9.4 Escritura de compra Escritura de compra que fizeram as freiras de Pinhel a Simão Martins e a sua mulher da quinta de Lourenço Domingues de vinte alqueires de pão. mç.25 nº.40 n/a Nas notas do Reitor da Cela da vila de Pinhel

1º 405v Sernancelhe e Pinhel n/a 1597.11.10 Escritura de compra Escritura de compra por Filipa Coelho a Fernão de Alverez de todos os bens que a ele vendeu por herança de seus pais. mç.25 nº.41 n/a Nas notas de alguém da Guerra.

1º 405v Sernancelhe e Pinhel n/a 1620.9.18 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a Lourenço Gonçalves e sua mulher de duas Couvelas tapadas junto ao Prazo Farelo. mç.25 nº.42 n/a Nas notas de Jorge de Couto

1º 405v/406 Sernancelhe e Pinhel n/a 1620.9.14 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a Nuno Rodrigues de Sousa de um prado e tapada. mç.25 nº.43 n/a Nas notas de Jorge de Couto

1º
408r/v/
409r/v/

410r/v/411
Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Autos Autos da causa que correu sobre os vínculos e bens da Casa do Tojal. mç.16 nº.1 n/a n/a

1º 411r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1775.10.31 Sentença Sentença de relação do Porto extraída dos pulos a favor de D.Mariana Antónia contra D.Filiana Isabel. mç.16 nº.2 n/a n/a

1º 411v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Sentença Outra sentença conforme a de cima. mç.16 nº.3 n/a n/a

1º 411v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Auto de Sequestro Auto de Sequestro a que se procedeu em verdade da provisão de sua majestade em todos os bens pertencentes à casa do Tojal. mç.16 nº.4 n/a n/a

1º 411v/412 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1765.4.6 Certidão Certidão extraída dos autos da escritura de declaração da Instituição do Morgado do Tojal e Escritura de composição. mç.16 nº.5 n/a n/a

1º 412r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1760.3.6 Certidão Certidão de como se receberam aos 3 de Maio de 1648 na capela do Tojal D.Francisca de Almeida com Manuel Leitão Pereira. mç.16 nº.6 n/a n/a

1º 412v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Treslado Treslado da instituição do vínculo e Morgado do Tojal por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher e filha. mç.16 nº.7 n/a n/a

1º 412v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1656.3.29 Certidão autêntica Certidão autêntica da escritura de delaração ao vínculo instituído por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher e filha. mç.16 nº.8 n/a Nas notas do Tabelião

1º 413 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1756.5.12 Sentença de Liquidação Sentença de Liquidação e composição a favor do primeiro Barão de Mossâmedes José de Almeida do Soveral e Vasconcelos. mç.22 nº.1 n/a n/a

1º 413 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1766.3.6 Carta de Inquirição Cível Carta de Inquirição Cível a favor de José de Almeida do Soveral e Carvalho e Vasconcelos contra João de Melo do Perma sobre a liquidação dos bens dos 
vínculos do Tojal.

mç.22 nº.2 n/a n/a

1º 413r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1653.3.29 Certidão de escritura Certidão de escritura da declaração de cláusulas do vínculo instituído por Inácio Ferreira de Lemos. mç.22 nº.3 n/a Nas notas de António Correia do Concelho de Satão

1º 413v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1660.6.11 Escritura de revogação Escritura de Revogação do vínculo do Tojal naquela parte que pertencia a D.Brites de Almeida. mç.22 nº.4 n/a Nas notas do Tabelião

1º 413v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1766.1.4 Certidão dos bens Certidão dos bens do vínculo instituído por Nuno Rabelo Leitão abade da tapa extraída de autos do escrivão dos agravos da corte. mç.22 nº.5 n/a n/a

1º 413v/414 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1754.3.13 Certidão da Inquirição Certidão de Inquirição pela qual se prova que as fazendas e canal da quinta das laranjeiras e suas pertenças são do Morgado do Tojal. mç.22 nº.13 n/a n/a

1º 414 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1698.4.2 Vínculo vínculo em que institui João de Almeida Leitão Morgado do Tojal com as fazendas e condições do vínculo instituído por Inácio. mç.22 nº.25 x n/a

1º 414v Tojal Dotes 1629.5.13 Escritura de dote Escritura de Dote do casamento feito por Nuno Leitão Pereira e sua mulher a sua filha D.Joana de Rabelo para haver de casar com Manuel Abreu Castelo 
Branco. 

mç.22 nº.6 x Nas notas do Tabelião
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1º 414v/415 Tojal Dotes 1614.12.19 Escritura de dote
Escritura de dote de casamento feito por António Soeiro de Alvergaria e sua mulher a sua filha D.Ama Soeira de Alvergaria para haver de casar com Nuno 
Leitão Pereira. mç.22 nº.7 n/a Nas notas do Tabelião

1º 415 Tojal Dotes 1621.3.21 Escritura de dote Escritura de dote de casamento que fez André Leitão a sua filha D.Maria de castelo Branco para casar com Melchior de Figueiredo de Gouveia. mç.22 nº.8 n/a Nas notas do Tabelião

1º 415r/v Tojal Dotes 1670.10.28 Certidão de escritura Certidão de escritura de dote extraído dos autos pelo escrivão dos agravos. mç.22 nº.9 n/a n/a

1º 415v Tojal Dotes 1765.12. 14 Certidão de escritura Outra certidão idêntica extraída dos autos pelo escrivão dos agravos. mç.22 nº.10 n/a n/a

1º 415v Tojal Dotes 1698.1.4 Escritura de doação Escritura de doação, renuncia que fez D.Jacinta Rosa do Paraíso dos serviços do seu terceiro avô André Leitão em favor de Nuno Leitão. mç.22 nº.22 x n/a

1º 415v/416 Tojal Dotes 1698.6.2 Escritura de doação Escritura de doação, renuncia que fizeram Fradique Lopes de Sousa e João André de Sousa da Cunha. mç.22 nº.23 n/a n/a

1º 416 Tojal Dotes 1753.12.4 Escritura de doação 
Escritura de doação que fez D.Angela Micaela da anunciação prioresa do convento do Tojal a seu sobrinho José Micael de Almeida Leitão e Vasconcelos de 
todo o direito que pode ter os prazos e os morgados da casa do tojal. mç.22 nº.24 n/a Nas notas de Bartolomeu Lopes Coelho

1º 417 Tojal Composições 1682.9.7 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre José de Almeida Leitão e sua mulher, Bresinda Leite, e Nuno Leitão Pereira e sua mulher, Guiomar Cardoso, da legítima 
pertencente a estes últimos devido a morte de seus pais e sogros

mç.22 nº.11 n/a Nas notas do tabelião

1º 417r/v Tojal Composições 1625.2.4 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre Belchior de Figueiredo de Gouveia, D. Maria de Castelo Branco e D. Branca Pereira sobre as legítimas que herdaram de 
seu pai, o Doutor André Leitão

mç.22 nº.12 n/a Nas notas de Diogo da Alagoa Ribeiro

1º 417v Tojal Composições 1641.2.22 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre Jorge de Gouveia e os órfãos de António Cabral e D. Isabel Carrilho mç.22 nº.14 n/a Nas notas de Francisco Fernandes

1º 417v/418 Tojal Composições 1742.7.21 Escritura de Composição Escritura de composição entre Manuel de Almeida Leitão, do Tojal, e os órfãos filhos de Lourenço Carrilho Ferreira, através da qual o primeiro desiste da 
ação que tinha posto  de modo a reivindicar os morgados intitulados por Paulo de Castro e António de Azevedo

mç.22 nº.45 n/a Nas notas do tabelião

1º 418v Tojal Prazos 1612.4.10 Certidão de Escritura de 
Emprazamento

Certidão de escritura de emprazamento de geração entre vidas feita pelo cabido de Viseu a Lopo Vás de Sequeira, da Torre de Moncorvo da Casa do Ribeiro, 
junto ao Tojal e no limite de uma terra apelidada de Mioma

mç.22 nº.15 n/a n/a

1º 418v/419 Tojal Prazos 1768.8.12 Escritura de subenfitêutica
Escritura subenfitêutica do casal da Torre de Moncorvo da Casa do Ribeiro, junto ao Tojal e no limite da terra apelidada de Mioma, pelo primeiro Barão de 
Mossâmedes a Duarte de Melo e Silva e Castro

mç.22 nº.16 n/a n/a

1º 420 Tojal Vínculos por Testamento 1669.11.5 Testamento Testamento do Abade da Trapa, Nuno Rebelo Leitão, no qual este institui uma capela dos seus bens chamando para testamenteiro a seu primo o Cónego 
António Leitão

mç.22 nº.32 n/a Refere o produtor do inventário que junto a tal escritura segue o auto 
de aprovação e abertura

1º 421 Tojal e Samorim Aquisições 1627.4.12 Certidão de Escritura de Compra Certidão de escritura de compra feita por Inácio Ferreira de Lemos a Paulina Rodrigues, do lugar do Tojal, de umas casas e hortas nesse mesmo lugar mç.22 nº.17a n/a n/a

1º 421 Tojal e Samorim Aquisições 1625.6.27 Escritura de Compra
Escritura de compra anexa à certidão de escritura de compra de Inácio de Lemos a Paulina Rodrigues, de casas e hortas no lugar do Tojal, feita pelo 
comprador Paulo Tendeiro e a sua mulher, ambos de Samorim, de um lameiro perto da fonte desse mesmo lugar

mç.22 nº.17b n/a Nas notas do tabelião

1º 423r/v Tojal e Sarrozela Prazos 1768.7.22 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de livre nomeação entre vidas feita pelo Barão de Mossâmedes a Bernardo Soares do Amaral, de Sarrozela, de um casal, constante 
de tal escritura

mç.22 nº.18 n/a Nas notas de António Almeida e Vasconcelos

1º 425v/426 Samorim Prazos 1793.11.14 Prazo Prazo de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Moura Marinho de determinadas propriedades no limite 
dos lugares de Samorim e de Cruz

mç.22 nº.19 n/a Nas notas de António de Mesquita do Loureiro Amaral Veiga

1º 427 Samorim Prazos 1793.2.9 Prazo
Prazo de livre nomeação, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Moura Marinho, do lugar de Samorim, de determinadas propriedades no limite do dito 
lugar

mç.22 nº.20 n/a Nas notas de António Correia da Silva

1º 428 Samorim Prazos 1793.3.8 Prazo Prazo de três vidas de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos, que fez o Barão de Mossâmedes a José Francisco, solteiro, do lugar de Samorim mç.22 nº.21 n/a Nas notas de Francisco de Almeida e Vasconcelos

1º 431r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, da cidade de Lamego, a Jorge Fernandes e sua 
mulher, Maria Simão, do lugar do Guilheiro, de dois linhares que estão juntos à igreja do mesmo lugar, e a Luísa Fernandes, do mesmo lugar, de um lameiro 
no lugar da Abogalheira

mç.21 nº.34 n/a n/a
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1º 431v/432 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.26 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, da cidade de Lamego, a Belchior Francisco e sua 
mulher, Domingas João, de um lameiro que se situa no limite de Guilheiro mç.21 nº.36a n/a Nas notas do tabelião

1º 431v/432 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins s/d Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho,  a Francisco Afonso, solteiro, de um linhar no limite 
de Guilheiro e dando para um terreno das freiras da Ribeira

mç.21 nº.36b n/a Nas notas do tabelião

1º 432r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.30 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Jorge Rodrigues e sua mulher, a Domingos João e 
sua mulher e a Branca Pires, viúva, todos do mesmo lugar de Guilheiro, de certas propriedades constantes de tal escritura, nomeadamente nos lugares de 
Cadouços, Ribeiro

mç.21 nº.37 n/a Nas notas do tabelião

1º 432v/433 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Isidoro Francisco, de Guilheiro, de um linhar no 
lugar da Abogalheira mç.21 nº.38 n/a Nas notas do tabelião

1º 433 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.30 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Domingas Lourenço, viúva, de Guilheiro, de uma 
tapada que está no lugar dos Ribeiros

mç.21 nº.39 n/a Nas notas do tabelião

1º 433v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.8.10 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Jorge Rodrigues e sua mulher, ambos de Guilheiro, 
de uma tapada e lameiro

mç.21 nº.40 n/a Nas notas do tabelião

1º 434r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Escritura de Emprazamento
Escritura de emprazamento fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, de Lamego, a Francisco Luís e 
sua mulher, Isabel Francisca, ambos do Guilheiro, de um lameiro no lugar do Pinheiro, no limite do local de onde é oriundo o casal mç.21 nº.35a n/a Nas notas do tabelião

1º 434r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.5.5 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Bartolomeu Gonçalves, viúvo, de 
Guilheiro, de um lameiro no limite desse lugar

mç.21 nº.35b n/a Nas notas do tabelião

1º 436 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1600.4.5 Prazo Prazo de geração entre vidas feito por o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Beatriz de Carvalho, a Francisco Afonso de um lameiro no 
limite de Guilheiro

mç.21 nº.41 n/a n/a

1º 437 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1773.10.27 Prazo
Prazo de geração entre vidas que fez, através de seu procurador, o Barão de Mossâmedes a Maria Francisca, viúva, de um lameiro em Chão da Fonte e de um 
outro lameiro mç.21 nº.42 n/a Nas notas de Alexandre Luís de Gouveia Vasconcelos

1º 438r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1736.12.13 Prazo
Prazo de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos resultantes da relação do casal foreiro, feito, através do seu procurador, por Rodrigo do Soveral de 
Carvalho e Vasconcelos a Manuel Rodrigues Monteiro e sua mulher, ambos do lugar de Guilheiro, de um lameiro no lugar dos Cadouços, de um linhar que dá 
para o caminho do concelho, de uma tapada no lugar do Outeiro, assim como de duas outras propriedades

mç.21 nº.56 n/a Nas notas de Domingos Soares Amado

1º 439 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Domingos Pires e sua mulher, de Guilheiro mç.21 nº.43a n/a Nas notas de tabelião

1º 439 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Prazo
Emprazamento do lameiro comprado por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Domingos Pires e sua mulher e de um linhar a Domingos Pires e sua 
mulher

mç.21 nº.43b n/a Nas notas de tabelião

1º 439v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de dois lameiros, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Francisco Luís, de Guilheiro mç.21 nº.44 n/a Nas notas de tabelião

1º 439v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Luísa Fernandes, viúva, de Guilheiro mç.21 nº.45 n/a Nas notas de tabelião

1º 439v/440 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1600.4.5 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Francisco Afonso, de Guilheiro. Este terreno foi emprazado mç.21 nº.46 n/a Nas notas de tabelião

1º 440 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.26 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Belchior Francisco e sua mulher, de Guilheiro. Este terreno foi emprazado mç.21 nº.47 n/a Nas notas de tabelião

1º 440r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.5.5 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Bartolomeu Gonçalves, de Guilheiro mç.21 nº.48 n/a Nas notas de tabelião

1º 440v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de dois linhares, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Pires e sua mulher, de Guilheiro mç.21 nº.49 n/a Nas notas de tabelião

1º 440v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.2 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Isidro Francisco, de Guilheiro. Foi emprazado mç.21 nº.50 n/a Nas notas de tabelião

1º 441 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.30 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar e vários terrenos, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Rodrigues, Domingos João, Branca Pires, viúva, e Isabel 
Dinis, todos de Guilheiro. Estes terrenos foram emprazados 

mç.21 nº.51 n/a Nas notas de tabelião

�34



1º 441r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Ana Botelho, viúva, de Sernancelhe mç.21 nº.52 n/a Nas notas de tabelião

1º 441v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.30 Escritura de compra Escritura de compra de uma tapada, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Domingas Lourença, viúva, de Guilheiro. Foi emprazada mç.21 nº.53 n/a Nas notas de tabelião

1º 441v/442 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.8.10 Escritura de compra Escritura de compra de uma tapada, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Rodrigues e sua mulher, de Guilheiro mç.21 nº.54 n/a Nas notas de tabelião

1º 442 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.26 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Francisco Afonso e suas irmãs, de Guilheiro. Foi emprazado mç.21 nº.55 n/a Nas notas de tabelião

1º 442v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1631.8.14 Auto de posse Auto de posse de várias propriedades, feito por Diogo de S. Paio (Sampaio) e sua mulher, D. Ana Costa, a sua filha D. Maria de S. Paio (Sampaio), primeira 
mulher de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos

mç.21 nº.57 n/a Nas notas de tabelião

1º 443 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições [--?].11.28 Escritura de compra Escritura de compra de várias propriedades, feita por Rodrigo do Soveral de Vasconcelos a Manuel Rodrigues Monteiro e sua mulher, de Guilheiro. Estas 
propriedades ficaram emprazadas como está descrito no documento do mç.21 nº56

mç.21 nº.58 n/a Nas notas de tabelião

1º 443r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1678.9.8 Escritura de compra
Escritura de compra de dois lameiros, feita por Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos e sua mulher, D. Micaela Bandeira, a Manuel Gomes e sua mulher, 
de Guilheiro mç.21 nº.59 n/a Nas notas de tabelião

1º 443v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1604.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Sebastião de Figueiredo e sua mulher, Isabel da Fonseca, a Manuel Borges e sua mulher, de Guilheiro mç.21 nº.60 n/a Nas notas de tabelião

1º 443v/444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1620.9.23 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por Gaspar Lopes de vários bens. mç.21 nº.61 n/a n/a

1º 444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1560.1.19 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno em Vale do Moinho, feita por Gaspar do Soveral a Francisco Anes e sua mulher, do Grajal mç.21 nº.62 n/a Nas notas de tabelião

1º 444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1574.12.15 Escritura de compra Escritura de compra de duas courelas de terra, feita por Gaspar do Soveral a Simão Dinis e sua mulher, do Torronho mç.21 nº.63 n/a Nas notas de tabelião

1º 444v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1628.5.18 Escritura de compra Escritura de compra de dois alqueires de trigo e dois de centeio, de imposto, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Francisco Domingues e sua mulher, de 
Guilheiro

mç.21 nº.64 n/a Nas notas de tabelião

1º 444v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1626.3.19 Escritura de compra
Escritura de compra de dois alqueires de trigo e dois de centeio, de imposto, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Francisco Lopes e sua mulher, de 
Guilheiro

mç.21 nº.65a n/a Nas notas de tabelião

1º 444v/445 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1663.11.21 Escritura de trespasse Escritura de trespasse em nome de D. Maria Pereira, viúva de Rodrigo Homem, de dois alqueires de trigo e dois de centeio de imposto comprados pelo padre 
Domingos de Alvarenga a Francisco Lopes e sua mulher, de Guilheiro.

mç.21 nº.65b n/a Nas notas de tabelião

1º 445 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1630.4.11 Escritura de compra Escritura de compra de três alqueires de trigo e três de centeio, de imposto sobre uma tapada e um lameiro, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Isabel 
Domingues e sua cunhada

mç.21 nº.66 n/a Nas notas de tabelião

1º 445r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1650.7.29 Escritura de compra
Escritura de compra de oito alqueires de centeio e dois de trigo, de imposto sobre casas e três linhares, feita por Diogo Ribeiro Homem, Alcaide-mor de 
Sernancelhe, a Manuel Francisco e sua mulher

mç.21 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

1º 445v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1637.4.20 Escritura de compra Escritura de compra de dez alqueires de pão terçados de trigo, de imposto sobre duas metades de tapadas, duas metades de lameiros e meio linhar, feita por 
Diogo Ribeiro Homem a Francisco Fernandes, solteiro, de Guilheiro

mç.21 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

1º 446 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1621.10.5 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro e rectificação da compra de outro, feito por Sebastião de Figueiredo e sua mulher a Francisco Rebelo, com o procurador de 
sua mãe e mulher

mç.21 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

1º 446r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1523.12.15 Escritura de compra
Escritura de compra de dez alqueires de centeio meados de trigo, de imposto por dois terrenos, feito por Francisco Rebelo, da Tabosa de Caria a António Vaz, 
de Guilheiro

mç.21 nº.70 n/a Nas notas de tabelião

1º 446v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1623.9.15 Escritura de compra Escritura de compra de um sarrado a tenda e de um lameiro, feita por Francisco Rebelo e sua mulher, de Tabosa de Caria, a Diogo Álvares, de Guilheiro mç.21 nº.71 n/a Nas notas de tabelião

1º 447 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1659.4.24 Escritura de compra Escritura de compra de seis lameiros, três linhares e um terreno pequeno, feita pelo padre António do Sobral a Duardes de Figueiredo de Vasconcelos do 
Aveloso

mç.21 nº.73 X Nas notas de tabelião
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1º 447 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.2 Escritura de compra
Escritura de compra de dois linhares, duas meias tapadas e uma tapada, e um lameiro, feita por Rodrigo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Manuel Rodrigues, 
do Grajal mç.21 nº.75a X Nas notas de tabelião

1º 447v Sernancelhe e Antas Aquisições 1507.11.9 Escritura de compra Escritura de compra de um prado, feita por Bartolomeu Diniz e sua mulher, Florença Afonso a Afonso Anes, viúvo, do lugar das Antas. mç.25 nº.49 n/a Nas notas de tabelião

1º 447v/448r/
v

Sernancelhe e Antas Aquisições 1664.4.28 Carta de entrega Carta de entrega de várias propriedades como pagamento de uma dívida, feita para Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos, no Inventário dos bens da 
mulher de Marcos Antunes, do lugar das Antas

mç.25 nº.50 n/a n/a

1º 448v Sernancelhe e Antas Aquisições 1661.6.2 Escritura de retificação Escritura de retificação da dívida de Marcos Antunes e sua mulher do Seixo com hipoteca de certas propriedades, a qual fica só para memória. mç.25 nº.51 n/a Nas notas de tabelião

1º 448v/449r/
v

Sernancelhe e Antas Aquisições 1648.5.19 Escritura de compra Escritura de compra de várias propriedades, feita por Marcos Antunes a Diogo de Lemos e sua mulher mç.25 nº.52 n/a Nas notas de tabelião

1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições 1613.1.3 Bula Bula pela qual se transferem, a requerimento de Teotónio do Sobral de Almeida, as quinze missas obrigadas ao Casal das Antas da Igreja das Antas para a 
Igreja de Sernancelhe. 

mç.27 nº.21 X n/a

1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um lameiro, comprado a Micaela Antunes mç.27 nº.90a X n/a

1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de três alqueires de pão de censo remível impostos sobre um linhar mç.27 nº.90b X n/a

1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de três alqueires de pão de censo remível impostos sobre um linhar mç.27 nº.90c X n/a

1º 450 Mossâmedes e Seixas Aquisições 1771.1.18 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de uma vinha, feita por José Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, primeiro Barão de Mossâmedes a Isabel de Proença mç.25 nº.53 n/a n/a

1º 450r/v Mossâmedes e Seixas Aquisições 1635.4.13 Carta de arrematação Carta de arrematação de vários terrenos por Teotónio do Sobral  de Almeida mç.25 nº.121 X n/a

1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas oliveiras pelo procurador do Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes mç.25 nº.124a X n/a

1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um terreno, feita pelo Barão de Mossâmedes a José Vitoriano mç.25 nº.124b X n/a

1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um terreno com árvores e vinha, feita pelo Barão de Mossâmedes a Francisco ??? mç.25 nº.124c X n/a

1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições 1771.1.8 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas oliveiras mç.25 nº.127 X n/a

1º 451 Sernancelhe e Seixo Aquisições 1708.12.10 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Antunes e sua mulher, do Lugar do Seixo mç.25 nº.55 n/a Nas notas de tabelião

1º 451r/v Sernancelhe e Seixo Aquisições 1638.10.13 Escritura de compra e carta de 
arrematação

Escritura de compra e carta de arrematação de um quinhão de um lameiro, um quinhão de uma vinha e umas casas, feita por João Soares Ribeiro a António 
Fernandes o da Escalheira  e sua mulher, do Lugar do Seixo.

mç.25 nº.56 n/a n/a

1º 452 Sernancelhe e Chozendo Arrendamentos 1665.9.16 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento de uma regada, feito por Domingos Rodrigues, do Lugar do Seixo, a Rodrigo Homem Ribeiro, pago em géneros mç.25 nº.57 n/a n/a

1º 452r/v Sernancelhe e Chozendo Arrendamentos 1682.12.10 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento de uma regada, feito por Manuel Fernandes, do Lugar do Seixo, a Rodrigo Homem Ribeiro, pago em géneros mç.25 nº.58 n/a n/a

1º 453 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1505.4.11 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Bartolomeu Dias e sua mulher Florença Afonso a Martim Anes e sua mulher, de São Cosmado mç.25 nº.59 n/a Nas notas de tabelião

1º 453r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1508.4.15 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar com as suas árvores, feita por João Diniz e sua mulher a Cristóvão Esteves mç.25 nº.60 n/a Nas notas de tabelião
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1º 453v
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1531.6.2 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Bartolomeu Dias, escudeiro de Trancoso, a João Diniz e sua mulher, de São Cosmado mç.25 nº.61 n/a Nas notas de tabelião

1º 453v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1576.11.18 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno, feita pelo licenciado Pedro do Soveral a Pedro Gonçalves e sua mulher, de São Cosmado mç.25 nº.62 n/a Nas notas de tabelião

1º 454 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1576.9.22 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Pedro do Soveral a Feliciano Ribeiro de Camorim mç.25 nº.63 n/a Nas notas de tabelião

1º 454
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1531.6.2 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Bartolomeu Dias, Escudeiro da Vila de Trancoso, a João Fernandes, ferreiro, e sua mulher, de São Cosmado mç.25 nº.64 n/a Nas notas de tabelião

1º 454r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1546.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de uma vinha com as suas árvores, feita por Pedro Dinis e sua mulher a Gaspar Gonçalves, de Sendim mç.25 nº.65 n/a Nas notas de tabelião

1º 454v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1531.7.25 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno murado, feita por Bartolomeu Dias, Escudeiro e Viúvo da Vila de Trancoso a Lourenço Dinis e sua mulher mç.25 nº.66 n/a Nas notas de tabelião

1º 454v/455
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1504.6.22 Carta de arrematação Carta de arrematação de várias propriedades, feita por Bartolomeu Dias, morador em Penedono, a Gonçalo André mç.25 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

1º 455 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1505.10.2 Auto de posse Auto de posse dos bens arrematados por Bartolomeu Dias, morador em Penedono, a Gonçalo André. mç.25 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

1º 455r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1586.10.18 Escritura de declaração e obrigação Escritura de declaração e obrigação sobre servidão de passagem em propriedades pertencentes a António Fernandes e suas filhas, de São Cosmado mç.25 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

1º 455v
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1680.4.1 Posse judicial Tomada de posse judicial de uma vinha e de uma courela com o seu souto, por D. Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral mç.25 nº.70 n/a Nas notas de tabelião

1º 455v/456 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1746.5.22 Escritura de troca Escritura de troca entre Rodrigo do Soveral e Vasconcelos e Luís Cardoso de Meneses, de São Cosmado. O primeiro recebeu um lameiro com sua vinha e 
árvores de fruto e o segundo dois campos

mç.25 nº.71 n/a Nas notas de tabelião

1º 456 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1603.6.14 Escritura de foro Escritura de foro perpétuo de umas casas, feito por Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral, a Teotónio de Macedo, tabelião, pago em géneros mç.25 nº.72 n/a Nas notas de tabelião

1º 456r/v
Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1636.1.22 Escritura de compra
Escritura de compra de quinze alqueires de pão de imposto num terreno que tem dez castanheiros, uma vinha e lameiro e courela que tem oito castanheiros, 
feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Teotónio de Carvalho e sua mulher Isabel Mendes, de São Cosmado

mç.25 nº.73 n/a Nas notas de tabelião

1º 456v/457 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1632.6.15 Escritura de declaração e confissão Escritura de declaração e confissão de foro de terras de Teotónio do Soveral de Almeida mç.25 nº.87 n/a Nas notas de tabelião

1º 460 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1599.4.22 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Fernando Ribeiro de Almeida a Manuel Roiz e sua mulher de Quilhe mç.21 nº.75b n/a n/a

1º 461 Sernancelhe e Chozendo Aquisições 1541.4.29 Escritura de compra Gaspar de Soveral a João Lopes e sua mulher do lugar do Guilhermo mç.25 nº.120a n/a Nas notas de tabelião

1º 461 Sernancelhe e Chozendo Aquisições 1546.2.6 Escritura de compra Gaspar de Soveral a Francisco de Gouveia de Fonte Arcada. mç.25 nº.120b n/a Nas notas de tabelião

1º 462 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto s/d Escritura de emprazamento Pedro Dias Escudeiro de um chão na vila de Sendeira aonde chamam ao Juncal a Hermínio Esteves e sua mulher da Quintã de Vale de Penela mç.25 nº.74 n/a Nas notas de tabelião

1º 463
Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1749.11.6 Escritura de emprazamento Rodrigo de Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Teresa, solteira, filha de Eugénia Lopes do lugar da Lapinha mç.25 nº.75 n/a Nas notas de tabelião

1º 464 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1797.8.17 Escritura de emprazamento Barão de Mossâmedes a Manuel António de Figueiredo e sua mulher Ana Maria de Lucena da Vila de São Conrado mç.25 nº.76 n/a Nas notas de tabelião

1º 465 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1744.9.18 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel de Proença e sua mulher da vila de  São Conrado mç.25 nº.77 n/a Nas notas de tabelião

�37



1º 466
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1746.6.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Francisco e sua mulher do Lagar da Lapinha, termo da vila de São Conrado mç.25 nº.78 n/a Nas notas de tabelião

1º 467 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1758.12.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Maria Pires viúva, do lugar dos Cardaes, termo de São Conrado mç.25 nº.79 n/a Nas notas de tabelião

1º 468 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1745.1.11 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António Francisco e sua mulher São Conrado mç.25 nº.80 n/a Nas notas de tabelião

1º 469
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1745.1.19 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Francisco Gomes, do lugar da Lapinha mç.25 nº.81 n/a Nas notas de tabelião

1º 469r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1774.12.7 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de três alqueires e meio de trigo no lugar da Lapinha mç.25 nº.82 n/a Nas notas de tabelião

1º 469v Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1747.12.17 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João Cabral da vila de São Conrado mç.25 nº.83 n/a Nas notas de tabelião

1º 471
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1765.4.16 Escritura de emprazamento Barão de Mossâmedes, José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António Fernandes e sua mulher  de São Coimado mç.25 nº.84 n/a Nas notas de tabelião

1º 472 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1746.4.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Damião de Carvalho de Santo Adrião, Concelho de Barcos mç.25 nº.85 n/a Nas notas de tabelião

1º 473 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1744.9.15 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António de Carvalho, viúvo da vila de São Cosmado, extinto por morte de Francisco Limpo da Vila da Ponte mç.25 nº.86 n/a Nas notas de tabelião

1º 475
Sernancelhe e São 
Cosmado Sentenças 1657.6.6 Sentença de desistência Pero Gil da Vila de São Cosmado que dele deu Teotónio do Soveral de Almeida mç.25 nº.88 n/a n/a

1º 475r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Sentenças 1636.4.8 Carta citatória Do juiz conservador das Ordens Militares a requerimento de Teotónio do Soveral de Almeida contra as pessoas nela declaradas mç.25 nº.89b n/a n/a

1º 475v Sernancelhe e São 
Cosmado

Sentenças 1758.12.29 Sentença de Habilitação Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos dos bens de São Conrado mç.25 nº.90 n/a n/a

1º 477
Sernancelhe e Granja do 
Tedo

Prazos 1758.4.29 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João da Fonseca da vila da Granja do Sédo mç.25 nº.91 n/a Nas notas de tabelião

1º 478 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1618.8.9 Assinado de compra Assinado de compra feita por Francisco Ribeiro a Gaspar Lopes e sua mulher da ??? na ponte das Arnas. Certidão de sisa junta. mç.25 nº.92a n/a n/a

1º 478 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1627.1.15 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra feita por Francisco Ribeiro a Gaspar Lopes e sua mulher da ??? na ponte das Arnas. Assinado de compra junto. mç.25 nº.92b n/a n/a

1º 478v Sernancelhe e Arnas Aquisições s/d Escritura de declaração e trespasse Escritura de declaração e trespasse de certas fazendas no lugar das Arnas que fica só para lembrança mç.25 nº.93 n/a Remete para maço 25, nº52

1º 478v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1653.1.22 Certidão de sisa Certidão de sisa  da compra  feita por Júlio de Macedo, do lugar do Cortiço, a Miguel João e sua mulher das arras, foro e censo impostos num lameiro nas 
Freiras

mç.25 nº.94 n/a n/a

1º 478v/479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1622.2.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Rodrigues a António José das Arnas de um foro e censo impostos em certos lugares no limite das Arnas mç.25 nº.95 n/a n/a

1º 479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1578.11.20 Escritura de compra Escritura de compra feita por Padre Manuel Gonçalves a António Fernandes e sua mulher de Arnas de uma regada mç.25 nº.96 n/a n/a

1º 479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1674.[--?][--?] Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento que Francisco Domingues toma da mão de Dona Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral, de um casal no lugar das 
Arnas

mç.25 nº.97 n/a n/a

1º 479v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1639.2.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Beltrão a Domingos Fernandes e sua mulher do foro e censo impostos em um lameiro mç.25 nº.98 n/a "Procede a dúvida se está na sisa"
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1º 479v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1650.2.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Matias Pinto, viúvo das Arnas, de uma regada mç.25 nº.99 n/a n/a

1º 479v/480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1644.6.18 Escritura de compra com certidão de 
sisa

Escritura de compra com certidão de sisa feita por João Soares Ribeiro a Belchior Rodrigues, viúvo do lugar das Arnas, do foro e censo impostos em uma casa mç.25 nº.100 n/a "Procede a dúvida se está na sisa"

1º 480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1575.3.24 Escritura de compra Gaspar Soveral a Gaspar Esteves e sua mulher das Arnas mç.25 nº.101 n/a Nas notas de tabelião

1º 480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1639.4.20 Escritura de compra André Beltrão Soares a Domingos Fernandes do lugar das Arnas mç.25 nº.119 n/a Nas notas de tabelião

1º 480v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1651.12.17 Certidão de sisa Júlio de Macedo a António Fernandes mç.25 nº.126 n/a n/a

1º 481 Sernancelhe e Arnas Sentenças 1773.6.24 Sentença Sentença de desistência de António Poio e sua mulher Gabriela de Figueiredo. mç.25 nº.102 n/a n/a

1º 481r/v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1679.6.28 Sentença Sentença feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Miguel João. mç.26 nº.50 n/a n/a

1º 481v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1773.11.19 Sentença Sentença feita por José de Almeida do sobral de Carvalho Vasconcelos a João Luís e outros. mç.26 nº.51 n/a n/a

1º 481v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1742.2.21 Sentença Sentença feita por Rodrigo de Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Lopes de um couto. mç.26 nº.52 n/a n/a

1º 482
Sernancelhe e Távora das 
Arnas Aquisições 1599.3.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro Homem a Gonçalo Francisco e sua mulher da Távora. mç.25 nº.103 n/a Nas notas de tabelião.

1º 482r/v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1627.9.21 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Pedro Gomes e sua mulher de Sequeiros a Domingos Pires e sua mulher da Távora. mç.25 nº.104 n/a n/a

1º 482v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1623.10.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro Gomes a Simão Lopes e sua mulher da Távora. mç.25 nº.105 n/a n/a

1º 482v
Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1623.9.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro Gomes a Domingo Pires e sua mulher da Távora mç.25 nº.106 n/a n/a

1º 482v/483 Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1559.3.2 Escritura de compra Escritura feita por Francisco Ribeira a Isabel Marques, viúva da Távora. mç.25 nº.107 n/a Nas notas de tabelião.

1º 483 Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1635.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Francisco Rebelo e sua mulher das Arnas. mç.25 nº.108 n/a Nas notas de tabelião.

1º 483
Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1569.12.30 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Francisco Martins e sua mulher da Távora. mç.25 nº.109 n/a Nas notas de tabelião.

1º 483v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1559.1.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Tomás Martins e sua mulher. mç.25 nº.110 n/a Nas notas de tabelião.

1º 483v/484 Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1639.2.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por João soares Ribeiro a Afonso Botelho e sua mulher de Viseu. mç.25 nº.111a n/a n/a

1º 483v/484
Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1639.2.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Domingos Francisco da Távora. mç.25 nº.111b n/a Nas notas de tabelião.

1º 484r/v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1678.9.13 Escritura de declaração Escritura de declaração de feita por Gaspar do Soveral  com fim de pagamento feita a João Esteves e sua mulher. mç.25 nº.112 n/a Nas notas de tabelião.

1º 484v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1584.12.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a Pedro Gonçalves de Sernancelhe. mç.25 nº.113 n/a Nas notas de tabelião.
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1º 484v/485
Sernancelhe e Távora das 
Arnas Aquisições 1650.6.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Francisco Correio e sua mulher de Sernancelhe. mç.25 nº.114 n/a Nas notas de tabelião.

1º 485r/v Sernancelhe e Távora das 
Arnas

Aquisições 1648.1.30 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro, a António e sua mulher da Távora. mç.25 nº.115 n/a n/a

1º 486 Sernancelhe Aquisições 1665.9.20 Escritura de desistência Escritura de desistência feita por Manuel Correia da Vila da Ponte a Rodrigo Homem Ribeiro. mç.23 nº.1 n/a Nas notas de tabelião.

1º 486r/v Sernancelhe Aquisições 1634.3.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pela Dona Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira a Domingos de Aguiar. mç.23 nº.2 n/a Nas notas de tabelião.

1º 486v Sernancelhe Aquisições 1652.4.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a André João e sua mulher. mç.23 nº.3 n/a Nas notas de tabelião.

1º 486v/487 Sernancelhe Aquisições 1550.12.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a Maria Rebelo de Robal. mç.23 nº.4 n/a Nas notas de tabelião.

1º 487 Sernancelhe Aquisições 1695.4.30 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita  por Manuel Rebelo a Manuel Henriques e sua mulher de Sernancelhe. mç.23 nº.5 n/a n/a

1º 487v Sernancelhe Aquisições 1698.5.30 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita  por Rodrigo do Soverral Carvalho e Vasconcelos a Catarina Soares, viúva de Sernancelhe. mç.23 nº.6 n/a n/a

1º 487v Sernancelhe Aquisições 1617.3.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Fernandes e sua mulher a João Carvalho e sua mulher de Sernancelhe. mç.23 nº.7 n/a Nas notas de tabelião.

1º 488 Sernncelhe Aquisições 1651.10.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel de Lomoi e sua mulher de Lamego. mç.23 nº.8 n/a Nas notas de tabelião.

1º 488 Sernancelhe Aquisições 1671.7.18 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre João Pacheco a Manuel Correia de Sernancelhe. mç.23 nº.9 n/a n/a

1º 488v Sernancelhe Aquisições 1677.4.2 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por D. Bernarda  de S. Paio a Maria Soveral, viúva e seu filho João Gomes de Sernancelhe. mç.23 nº.10 n/a n/a

1º 488v Sernancelhe Aquisições 1684.12.29 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Luís Bandeira Galvão governador a Manuel Luís e sua mulher. mç.23 nº.11 n/a n/a

1º 488v/489 Sernancelhe Aquisições 1684.9.24 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Luís Bandeira Galvão a Manuel Luís e sua mulher. mç.23 nº.12 n/a n/a

1º 489 Sernancelhe Aquisições 1666.3.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Diogo Pinto e sua mulher de Sernancelhe. mç.23 nº.13 n/a Nas notas de tabelião.

1º 489v Sernancelhe Aquisições 1691.2.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Matias de Figueiredo e seu irmão. mç.23 nº.14 n/a Nas notas de João Pereira Ribeiro.

1º 489v/490 Sernancelhe Aquisições 1626.10.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Moreira a Felipe Gonçalves. mç.23 nº.15 n/a n/a

1º 490 Sernancelhe Aquisições 1675.7.2 Escritura de compra Escritura de compra com carta de sisa feita pelo Padre João Galvão a Sebastião Ferreira e sua mulher. mç.23 nº.16 n/a n/a

1º 490r/v Sernancelhe Aquisições 1631.7.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Torre a Diogo Soveral. mç.23 nº.22 n/a Nas notas de tabelião.

1º 490v Sernancelhe Aquisições 1681.4.26 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por D. Mariana de Vasconcelos a Manuel Correia e sua mulher. mç.23 nº.23 n/a n/a

1º 490v Sernancelhe Aquisições 1692.1.31 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel João e sua irmã. mç.23 nº.24 n/a n/a
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1º 492 Sernancelhe Aquisições 1602.10.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Duarte Lopes e sua mulher. mç.23 nº.25 n/a Nas notas de tabelião.

1º 492 Sernancelhe Aquisições 1658.2.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por D. Maria Pereira viúva de Diogo Ribeiro Homem e Domingos Francisco Lopes e sua mulher. mç.23 nº.26 n/a Nas notas de tabelião.

1º 492v Sernancelhe Aquisições 1646.3.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Lourenço Rebelo a Sebastião Botelho e sua mulher.. mç.23 nº.27 n/a Nas notas de tabelião.

1º 492v Sernancelhe Aquisições 1648.6.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por João Soares Ribeiro a Pedro Rodrigues e sua mulher. mç.23 nº.28 n/a n/a

1º 492v/493 Sernancelhe Aquisições 1620.2.22 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Teotónio do Soveral de Almeida a Manuel Guterres. mç.23 nº.29 n/a n/a

1º 493 Sernancelhe Aquisições 1620.2.22 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Miguel Gonçalves. mç.23 nº.30 n/a n/a

1º 493r/v Sernancelhe Aquisições 1598.5.14 Escritura de compra Escritura de copra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Maria Gonçalves, mulher de Manuel Lopes. mç.23 nº.31 n/a Nas notas de tabelião.

1º 493v Sernancelhe Aquisições 1580.11.5 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Domingos Gonçalves e sua mulher. mç.23 nº.32 n/a Nas notas de tabelião.

1º 493v Sernancelhe Aquisições 1682.8.30 Escritura de compra Duas escrituras de compra com certidão de sisa feitas por Paulo Homem Teles e sua mulher a Manuel de Figueiredo e sua mulher. mç.23 nº.33 n/a n/a

1º 494 Sernancelhe Aquisições 1669.5.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Varela a Manuel de Figueiredo e sua mulher. mç.23 nº.34 n/a Nas notas de tabelião.

1º 494 Sernancelhe Aquisições 1575.6.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Senhorinha Gil, viúva de Sernancelhe. mç.23 nº.35 n/a Nas notas de Cristovão de Figueiredo.

1º 494r/v Sernancelhe Aquisições 1632.2.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por José Rodrigues a Luísa Fernandes e sua mulher. mç.23 nº.36 n/a Nas notas de tabelião.

1º 494v Sernancelhe Aquisições 1598.4.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Domingos Gonçalves viúvo. mç.23 nº.37a n/a Nas notas de tabelião.

1º 494v Sernancelhe Aquisições 1642.2.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Diogo Ribeiro a Francisco Pais Correia  e sua mulher. mç.23 nº.37b n/a n/a

1º 495 Sernancelhe Aquisições 1642.2.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Diogo Ribeiro Homem a Francisco Pais Correia e sua mulher. mç.23 nº.38 n/a n/a

1º 495 Sernancelhe Aquisições 1678.9.29 Escritura de compra Escritura de compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia e sua mulher. mç.23 nº.39 n/a Nas notas de tabelião.

1º 495r/v Sernancelhe Aquisições 1608.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Sebastião de Figueiredo a Francisco Soveral e sua mulher. mç.23 nº.40 n/a Nas notas de Santaheo de Figueiredo.

1º 495v Sernancelhe Aquisições 1608.5.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Amado viúvo. mç.23 nº.41 n/a Nas notas de tabelião.

1º 495v/496 Sernancelhe Aquisições 1664.7.21 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Pedro Soares e seu filho. mç.23 nº.42 n/a Nas notas de Manuel Botelho.

1º 496 Sernancelhe Aquisições 1652.6.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Ribeiro Homem, Alcaide-mor de Sernancelhe, a João Pinto e sua mulher. mç.23 nº.43 n/a Nas notas de tabelião.

1º 496r/v Sernancelhe Aquisições 1674.4.18 Escritura de compra Escritura de compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Pereira, solteira de Sernancelhe. mç.23 nº.44 n/a Nas notas de tabelião.
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1º 496v/497 Sernancelhe Aquisições 1674.11.2 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre João Pacheco a Sebastião Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.46 n/a n/a

1º 497 Sernancelhe Aquisições 1685.1.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Diogo Ribeiro de Figueiredo da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.47 n/a Nas notas de tabelião.

1º 497r/v Sernancelhe Aquisições 1639.9.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Constança Gomes e seu irmão, Jorge Gome, da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.48 X Nas notas de tabelião.

1º 497v Sernancelhe Aquisições 1648.4.5 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a André João e sua mulher, da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.49 n/a n/a

1º 497v/498 Sernancelhe Aquisições 1653.10.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Domingos Dias e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.50 n/a Nas notas de tabelião.

1º 498 Sernancelhe Aquisições 1669.5.6 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre Lourenço Rebelo a João Pinto e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.51 n/a n/a

1º 498r/v Sernancelhe Aquisições 1654.8.3 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Manuel de Paiva e sua mulher, da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.52 n/a Nas notas de tabelião.

1º 498v Sernancelhe Aquisições 1632.5.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por  João Soares Ribeiro e sua mulher, Dona Catarina da Cunha a Melchior Pinto e sua mulher, da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.53 n/a Nas notas de tabelião.

1º 499 Sernancelhe Aquisições 1659.9.12 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Pedra Lourenço Rebelo a João Pinto e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.54 n/a n/a

1º 499 Sernancelhe Aquisições 1623.9.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida e Lourenço Cardoso do Milêo. mç.23 nº.55 n/a Nas notas de tabelião.

1º 499r/v Sernancelhe Aquisições 1704.4.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por António do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Henriques. mç.23 nº.56 n/a Nas notas de tabelião.

1º 499v Sernancelhe Aquisições 1662.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita pela Dona Maria Pereira viúva de Diogo Ribeiro Homem. mç.23 nº.57 n/a Nas notas de tabelião.

1º 499v/500 Sernancelhe Aquisições 1640.4.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Pedro Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.58 n/a Nas notas de tabelião.

1º 500 Sernancelhe Aquisições 1565.4.6 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Pedro Gomes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.59 n/a Nas notas de tabelião.

1º 500 Sernancelhe Aquisições 1575.6.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a António Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.60 n/a Nas notas de tabelião.

1º 500r/v Sernancelhe Aquisições 1712.2.5 Escritura de doação Escritura de doação feita pelo Padre Bernardo da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.61 n/a Nas notas de tabelião.

1º 500v/501 Sernancelhe Aquisições 1646.4.27 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito pelo Padre Lourenço Rabelo a Sebastião Botelho e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.62 n/a n/a

1º 501 Sernancelhe Aquisições 1600.2.1 Escritura de compra Compra de um Linhar a Veiga, Aro da dita vila, feita por Maria de Almeida, viúva de Pedro Sobral, a Teotónio de Macedo e sua mulher da vila de S. Cosmado mç.23 nº.63 n/a Nas notas do Tabelião

1º 501 Sernancelhe Aquisições 1603.1.1 Escritura de compra Compra e uma serte de Lameiro, feita por Maria de Almeida viúva de Pedro de Sobral, a Pedro Simão, e sua mulher da Vila Sernancelhe mç.23 nº.64 n/a Nas notas do Tabelião

1º 501v Sernancelhe Aquisições 1602.11.5 Escritura de compra Compra dum Lameiro a Rápe, que parte com a compradora, feita por Maria de Almeida ao Pedro de Simão mç.23 nº.65 n/a Nas notas do Tabelião

1º 501v Sernancelhe Aquisições 1709.3.16 Escritura de compra Compra de uma courela com sua moita, a Rápe, que parte com o comprador, feita por Teotónio de Sobral de Carvalho, a José Rodrigues e seus irmãos e 
cunhados, da vila de Sernancelhe

mç.23 nº.66 n/a Nas notas do Tabelião

�42



1º 501v/502 Sernancelhe Aquisições 1630.5.25 Escritura de compra
Compra de onze alqueires de pão de censo imposto de um Lameiro aonde chamam a do Pato Limite da dita vila, e em outro são diz, da vila de Sernancelhe, e 
em outro Lameiro as Fontanheiras, feita por Teotónio de Sobral de Almeida, a Filipe Varela, e sua mulher da Sarzeda mç.23 nº.67 n/a Nas notas do Tabelião

1º 502 Sernancelhe Aquisições 1634.6.10 Escritura de compra Compra de um Linhar de ao Barreiro que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Gaspar Nunes, e sua mulher da vila de 
Sernancelhe

mç.23 nº.68 n/a n/a

1º 502/502v Sernancelhe Aquisições 1658.5.1 Escritura de compra Compra de 4 alqueires de pão de censo, e depois das maiorias das propriedades em que estavam impostos, e são um lameiro, ao Pereiro, a metade, da Tapada 
da Fonte para a banda do Cabeço, feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Catarina Lopes da vila de Sernancelhe

mç.23 nº.69 n/a Nas notas do Tabelião

1º 502v Sernancelhe Aquisições 1686.1.12 Escritura de compra Compra de três quartos e dum quintal que parte com a rua pública, feita por Dona Micaela Bandeira Freire, a Maria Pinto viúva da vila de Sernancelhe mç.23 nº.70 n/a Nas notas do Tabelião

1º 502v/503 Sernancelhe Aquisições 1722.7.5 Escritura de compra Compra de um lameiro, a Lourentim, que parte com Panthalião, de Figueiredo, e com o Albade de Containção, feita por Teotónio do Sobral de Carvalho, nos 
concelhos, a Francisco Guedes da Senhora sua mulher, Mãe e Cunhada, da vila da Sernancelhe

mç.23 nº.71 n/a n/a

1º 503 Sernancelhe Aquisições 1691.9.9 Escritura de compra Compra de um Linhar quer está onde chamam as Insoa, aro da dita vila, que parte com uma que não para a via da ponte do concelho, feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho, a Panthalião de Figueiredo & Correia, da Vila de Sernancelhe

mç.23 nº.72 n/a Certidão tirada aos 1650.8.14

1º 503r/v Sernancelhe Aquisições 1672.12.8 Escritura de compra
Compra de 16 alqueires de centeio a censo remível, impostos na metade duma Tapada onde chamam a Veiga, em metade de um lameiro, aonde chamam a 
ponte das Guelhas, feita por Paulo Homem Teles a Diogo Ribeiro de Figueiredo Homem, viúvo da Vila de Sernancelhe mç.23 nº.73 n/a Nas notas do Tabelião

1º 503v/504 Sernancelhe Aquisições 1618.10.10 Escritura de compra Compra duma terra, que está a Guarda da, que parte com Maria Pais, e Catarina Botelha, e dum chão a Carrasca, que parte com o comprador, e Caminho do 
Concelho, dois Castanheiros longais na mesma carrasca feita por João Soares Ribeiro, a Maria Gomes da vila Sernancelhe.

mç.23 nº.74 n/a Nas notas do Tabelião

1º 504 Sernancelhe Aquisições 1711.2.6 Escritura de compra Compra dum linhar na cebolinha, e rio do concelho; 1 lameiro a Ribeira, e Manuel de Azevedo, 1 Linharzinho a Veiga, em Sabugueiro, feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho Vasconcelos, a Teotónio de Sobral de Carvalho, Vasconcelos e Pantaleão de Figueiredo Correia, e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.75 n/a n/a

1º 504r/v Sernancelhe Aquisições 1667.7.20 Escritura de compra
Compra dum linhar ao Barreiro que parte com o comprador, e com o Rodrigo Homem Ribeiro no limite daquela vila, feita por João Sobral, e Carvalho 
cavaleiro, professo da Ordem de Cristo a Manuel de botelho, e a António Rodrigues, e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.76 n/a n/a

1º 504v Sernancelhe Aquisições 1669.7.3 Escritura de compra Compra dum lameiro, ao Barreiro que parte, com o Comprador, um pedaço de terra com souto a freixo e da que parte com Cristóvão Soares; Maria Pereira, 
feita por João do Sobral de Carvalho, a Domingos Henriques, o velho de Sernancelhe, da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.77 n/a n/a

1º 505 Sernancelhe Aquisições 1637.9.18 Escritura de compra Compra duma tapada a Insoa, repartida com Pêro friz e herdeiros, de Mandel Varela no limite daquela vila, feita por João do Soares Ribeiro, a Manuel Varela 
e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.78 n/a n/a

1º 505r/v Sernancelhe Aquisições 1633.12.20 Escritura de compra
Compra dum souto, na freixada, e castanheiros, a courela, terra do dito souto e caminho de concelhos, vai parar à aldeia da ponte, e toda a Mouta por cima do 
souto, partida com Pero Dias, feita por Teotónio do Sobral, de Almeida fidalgo da casa Real, e comendador da Ordem de Cristo, ao padre Pedro de Aguiar

mç.23 nº.79 n/a Nas notas do Tabelião

1º 505v Sernancelhe Aquisições 1608.11.1 Escritura de compra Compra dum Linhar ao Barreiro, Aro da dita vila que parte com o comprador, e com Lourenço Cardozo, feita por António do Sobral de Almeida, a Belchior 
Pinto, e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.80 n/a Nas notas do Tabelião

1º 505v Sernancelhe Aquisições 1635.4.17 Escritura de compra Compra de dois castanheiros, no sítio da Freiseda ao portal da Vinha feita por Domingos José dos Guimarães, a Gaspar Fernandes da vila, de Sernancelhe. mç.23 nº.81 n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

1º 506 Sernancelhe Aquisições 1660.4.4 Escritura de compra
Compra de 3 alqueires de centeio, a censo, na metade duma vinha a Fulítes, aro da dita vila, repartida com João Rodrigues, caminho do Concelho, na metade 
duma courela, a fonte da Urgueira, a metade da casa, feita pelo Padre Lourenço Rabelo a Maria Francisca viúva de Sernancelhe

mç.23 nº.82 n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

1º 506r/v Sernancelhe Aquisições 1686.2.8 Escritura de compra Compra duma casa sobradada em que viviam na praça pública da mesma vila que partia com o comprador, e com a rua do concelho, feita por Teotónio de 
Sobral de Carvalho a Francisco Gomes, e sua mulher da vila de Sernancelhe

mç.23 nº.83 n/a Nas notas do Tabelião

1º 506v Sernancelhe Aquisições 1613.3.6 Escritura de compra Compra dum Linhar, aos Castanheiros da Veiga junto à fonte da dita vila feita por Teodónio, do Sobral, a Manuel Botelho viúvo da Vila de Sernancelhe. mç.23 nº.84 n/a Com o tuto de posse junto,

1º 506v/507 Sernancelhe Aquisições 1681.12.16 Escritura de compra
Compra duma Vinha, e linhar, ao Barreiro, que partem com a compradora e estrada do concelho, feita por Dona Mariana de Vasconcelos, viúva de João do 
Sobral a João Pinto, e sua mulher, e a Sebastião Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.85 n/a Nas notas do Tabelião

1º 507 Sernancelhe Aquisições 1720.10.9 Escritura de compra Compra de uns lameiros que são dois à Rigueira que partem com outro das freiras da Taboza, e Rio do Concelho, e compradores, feita por Teotónio do Sobral, 
de Carvalho e Vasconcelos, bandeira, a Francisco Guedes da silva e sua mulher, e sogra e sua filha Mariana Correia, Vás, da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.86 n/a n/a

1º 507r/v Sernancelhe Aquisições 1655.11.23 Escritura de compra Compra duma Tapada à ponte dos Moinhos, parte com a Ribeira do concelho, e prazo das freiras da Ribeira, e cada um terra fora da mesma Tapada com as 
ditas confrontações feita por João do Sobral de Carvalho a Gaspar Nunes, e sua mulher de Sernancelhe, 

mç.23 nº.87 n/a Nas notas do Tabelião
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1º 507v Sernancelhe Aquisições 1631.11.25 Assinado de Compra
Compra de 4 alqueires de centeio a censo, impostos em uma courela, as Farjegas, parte com Bartolomeu Sobral, em um souto a siára no Morteiro, que parte 
com caminho do Morteiro, na metade do lameiro ao mesmo sítio, feita por Domingos, padre das Guimarães, a Gaspar e Sobral o Velho mç.23 nº.88 n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

1º 507v/508 Sernancelhe Aquisições 1634.3.14 Escritura de compra Compra de uma vinha na Conqueira, feita por Dona Micaela Bandeira Freire viúva de Rodrigo Homem Ribeiro, a João Varela e sua mulher de Sernancelhe mç.23 nº.89 n/a Nas notas do Tabelião

1º 508 Sernancelhe Aquisições 1634.6.21 Escritura de compra Compra feita por Teotónio do Sobral de Almeida e sua mulher, a António Varela, e sua mulher de Sernancelhe, dum linhar ao Barreiro. mç.23 nº.90 n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

1º 508 Sernancelhe Aquisições 1633.1.8 Escritura de compra
Compra de 5 pés de castanheiros longais, as Rápe e mais outros 7 a serra, feita por Teotónio do Sobral de Almeida, e sua mulher a Anna gomes viúva de 
Sernancelhe. mç.23 nº.91 n/a Nas notas do Tabelião

1º 508v Sernancelhe Aquisições 1631.12.9 Escritura de compra Compra de 4 alqueir. de centeio a censo, impostos no, linhar ao Barreiro, da metade duma casa, numa Trigueira a seara com 1 courela de 3 castanheiros, 
acima, ao Lameirinho da Fonte, em 2 courelas, feita por Domingos, padre, dos Guimarães, a Gaspar Sobral o Velho, seu filho, e Nora da vila de Sernancelhe

mç.23 nº.92 n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

1º 508v/509 Sernancelhe Aquisições 1648.2.1 Escritura de compra Compra de 20 alqueires, e meio de pão, de censo trocados de trigo, impostos no Quinhão duma Tapada, numa porte de outra aseára, numa Quinhão, numa 
porte de vinha do Barreiro, num quinhão dumas casas, e rua do Concelho feita por Rodrigo Homem Ribeiro a João varela da vila do Sernancelhe.

mç.23 nº.93 n/a Nas notas do Tabelião

1º 509 Sernancelhe Aquisições 1549.1.20 Escritura de compra Compra dum lameiro tapado sobre si, aonde chamam a S. Miguel feita por Gaspar do Sobral, a Gonçalo Lannos. mç.23 nº.94 n/a Nas notas do Tabelião

1º 509r/v Sernancelhe Aquisições 1536.12.30 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Jerónimo Gonçalves e sua mulher da vila de Sernancelhe de umas casas na dita vila. mç.23 nº.95a n/a Nas notas do Tabelião

1º 509r/v Sernancelhe Aquisições 1545.7.2 Escritura de Escambo Escritura de escambo entre Gaspar do Soveral e o comendador Frei Tristão do Amaral em que este larga um quintal e aquele uma horta. mç.23 nº.95b n/a Nas notas do Tabelião

1º 509v Sernancelhe Aquisições 1559.3.23 Escritura de compra
Compra, de Paipe nela duma terra aonde chamam a de canelas, e parte com a entrada que vão das Antas para Francoso, feita por Gaspar do Sobral a 
Domingos Francisco, e sua mulher. mç.23 nº.96 n/a Nas notas do Tabelião

1º 509v/510 Sernancelhe Aquisições 1549.12.31 Escritura de compra Compra de lameiro, a S. Miguel que passou a casa por compra como acima se vê, feita por Gonçalo Eanes, a Pedro Rodrigues, e sua mulher de Sernancelhe. mç.23 nº.97 n/a Nas notas do Tabelião

1º 510 Sernancelhe Aquisições 1579.9.23 Escritura de compra Compra duma vinha, a onde chamam a fôrea que parte com caminho de concelhos, feita pelo padre Manuel Gonçalves a António Domingues, e sua mulher de 
Sernancelhe.

mç.23 nº.98 n/a Nas notas do Tabelião

1º 510 Sernancelhe Aquisições 1574.3.9 Escritura de compra Compra dum Linhar na cebolinha limite de Sernancelhe, feita pelo padre Manuel Gonçalves a Gaspar Martins e sua mulher de Ferreirim mç.23 nº.99 n/a Nas notas do Tabelião

1º 510v Sernancelhe Aquisições 1632.7.7 Escritura de compra Compra da metade duma casa com sua quinta ao castelo, que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida, a Gaspar e Francisco, e sua 
mulher de Sernancelhe.

mç.23 nº.100 n/a Nas notas do Tabelião

1º 510v Sernancelhe Aquisições 1575.12.11 Escritura de compra Compra dum chão aonde chamam a mariola, que parte com o padre Manuel Gonçalves, e com o Monte Maninho, feita por Belchior de Pina, a Maria Pinta 
Viúva, da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.101 n/a Nas notas do Tabelião

1º 510v/511 Sernancelhe Aquisições 1632.9.25 Escritura de compra
Compra de 4 alqueires de centeio a foro, impostos nas propriedades, feita por Domingos Sodre de Guimarães, a Gaspar de Sobral, o Moço, e sua mulher da 
vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.102 n/a
Nas notas do Tabelião (imposto nas propriedades, que já vão 
descritas no número 92, deste mesmo, mç. 23)

1º 511 Sernancelhe Aquisições 1633.9.2 Escritura de compra Compra dum Linhar a Ribeiro limite, de Sernancelhe, feita pelo padre Marcos, de Guimarães de S. Paio, a Rui Vaz Pinto, e sua mulher, de Moimenta da 
Beira.

mç.23 nº.103 n/a Nas notas do Tabelião

1º 511 Sernancelhe Aquisições 1570.1.9 Escritura de compra Compra duma vinha no caminho do Rápe, que parte com o dito caminho, feita pelo padre Manuel Gonçalves, a João Chaves, e sua mulher de Sernancelhe. mç.23 nº.104 n/a Nas notas do Tabelião

1º 511v/512 Sernancelhe Aquisições 1631.7.4 Auto de posse Auto de posse dos bens deixados por ordem de justiça a Rodrigo Homem Ribeiro por Diogo de S. Paiso e suas mulheres. mç.23 nº.105 n/a Nas notas do Escrivão António de Oliveira

1º 512v Sernancelhe Aquisições 1606.12.20 Escritura de compra Compra dum linhar no Barreiro, feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Duarte Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.106 n/a Nas notas do Tabelião

1º 512v Sernancelhe Aquisições 1608.3.26 Escritura de compra Compra dum linhar aos trás do Barreiro parte com Maria de Almeida sua Mãe, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Manuel Varela, e sua mulher, de 
Sernancelhe.

mç.23 nº.107 n/a Nas notas do Tabelião
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1º 512v/513 Sernancelhe Aquisições 1620.9.4 Escritura de compra
Compra de 7 alqueires depois a foro e censo, deus do trigo e 5 de centeio, impostos numa Tapada à Ribeira; que parte com o comprador, e caminho do 
concelho, feita por João Soares Ribeiro a António Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.108 n/a Nas notas do Tabelião

1º 513 Sernancelhe Aquisições 1557.2.28 Escritura de compra Compra dum chão, que parte com o comprador, ao Pereira limite da vila de Sernancelhe, feita por Gaspar de Sobral a António Rodrigues escudeiro da vila de 
Midões.

mç.23 nº.109 n/a Nas notas do Tabelião

1º 513r/v Sernancelhe Aquisições 1541.1.30 Escritura de compra Compra de toda a fazenda de Vais que os vendedores tinham comprado a Simão de Figueiredo almoxarife da cidade de Lamego, feita por Gaspar de Soveral a 
Vicente de estela e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.110 n/a Nas notas de Martim de Aguiar 

1º 513v Sernancelhe Aquisições 1529.8.7 Escritura de compra
Compra dum souto no limite de Sernancelhe, feita por Beatriz Fernandes, viúva de Pedro, do Sobral pais de Gaspar do Sobral, a Catarina Fernandes de 
Francoso. mç.23 nº.111 n/a Nas notas do Tabelião

1º 513v Sernancelhe Aquisições 1548.12.6 Escritura de compra Escambo em que se larga uma courela da ponte Damnada que parte com cargo do concelho em troca de outra courela ao Pereira, feito por Gaspar de Soveral a 
Francisco Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe.

mç.23 nº.112 n/a Nas notas do Tabelião

1º 514 Sernancelhe Aquisições 1549.9.29 Escritura de compra Compra dum chão a ponte Damnável, ou Damnada, que parte com estrada do Concelho, feito por Gaspar de Sobral a Pedro Roiz e sua mulher da vila de 
Sernancelhe.

mç.23 nº.113 n/a Nas notas do Tabelião

1º 514 Sernancelhe Aquisições 1631.9.24 Escritura de compra
Compra da metade dumas casas na vila de Sernancelhe, que partem com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Manuel Lopes, e sua mulher 
da Grajal na vila de Sernancelhe. mç.23 nº.114 n/a Nas notas do Tabelião

1º 514r/v Sernancelhe Aquisições 1649.1.30 Escritura de compra Compra dum linhar a Ribeira, feita pelo padre Lourenço Rabelo a Basília Viegas. mç.23 nº.115 n/a Nas notas do Fulano da vila de Sernancelhe

1º 514v Sernancelhe Aquisições 1627.6.25 Escritura de compra Compra dum linhar ao Barreiro que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Gaspar Francisco, e sua mulher da vila de Sernancelhe. mç.23 nº.116 n/a Nas notas do Tabelião

1º 514v/515 Sernancelhe Aquisições 1712.2.26 Escritura de compra
Compra da mota morgado do fontão de dois linhares a Ribeira, limite de Sernancelhe que parte com o comprador, e caminho do rei público, e mais 21 
alqueires de não a censo que lhe pagão no Lugar de Guilheiro, e em a dita vila, feita por João de Sobral de Carvalho e Vasconcelos, a André Ferreira. mç.23 nº.117 n/a Nas notas do Tabelião

1º 515 Sernancelhe Aquisições 1579.9.20 Auto de posse Auto de posse duma terra à costa do castelo, e de um moinho, que não consta o sítio, tomado pelo padre Manuel Gonçalves. mç.23 nº.118 n/a Nas notas do Tabelião

1º 515 Sernancelhe Aquisições 1548.11.3 Escritura de Escambo Escambo em que o 1º recebe uma propriedade, ao Pereiro limite da dita vila, feito por Gaspar do Sobral, com o padre Lopes e sua mulher, da vila de 
Sernancelhe.

mç.23 nº.119 n/a Nas notas do Tabelião

1º 515r/v Sernancelhe Aquisições 1640.4.17 Escritura de Compra
Compra de 15 alqueires de pão de censo, impostos nuns linhares onde chamam a Ribeira, noutro com sua horta dentro, ao Barreiro, numa vinha, que parte 
com o prazo do Morteiro da Ribeira, e numa Frigueira no dito Barreiro feita pelo licenciado Pedro da Cunha ao padre António Sobral, e sua irmã.

mç.23 nº.120a n/a Nas notas do Tabelião

1º 515r/v Sernancelhe Aquisições 1606.3.26 Escritura de trespasse Escritura de trespasse dos quinze alqueires de pão de censo impostos do linhar da Ribeira feita pelo licenciado Pedro da Cunha ao Padre Lourenço Rebelo. mç.23 nº.120b n/a n/a

1º 515v/516 Sernancelhe Aquisições 1629.1.22 Escritura de Compra Compra dum serrado no limite do lugar da Pavora que parte com o comprador, e com caminho do concelho dum chão a onde chamam Foletes limite de 
Sernancelhe e dum chão à Calfada da dita vila que parte com o comprador, feita por João Soares Ribeiro a Afonso Botelho e sua mulher da cidade de Buzinde.

mç.23 nº.121 X Nas notas de Manuel de Carvalho

1º 516 Sernancelhe Aquisições 1651.10.7 Carta de Arrematação
Aquisição por carta de arrematação do prazo Martinzes que pagava por ano a Pedro Afonso de Vila Real, 13 alqueires de centeio, a foro comprado que impõe 
a renovação da propriedade no domínio do caseiro, feita a Diogo Ribeiro Homem Alcaide mor de Sernancelhe pelo juízo dos órfãos da Vª de Sernancelhe.

mç.23 nº.122 X n/a

1º 516r/v Sernancelhe Aquisições 1681.12.1 Escritura de Compra Compra duma casa na Praça da vossa da Sernancelhe, numa terra o Castanheiros a fonte da vila e algures Castanheiros mais em determinadas terras, feita por 
D. Micaela Bandeira Freire a António Sobral e sua mulher de Cartainfo.

mç.26 nº.41 X Nas notas do Tabelião

1º 516v Sernancelhe Aquisições 1692.2.2 Escritura de Escambo Escambo, pelo qual são largados uma regazinhas, àrvores e moita no fundo de Rápe, que partia de ambas as partes com a de Teotónio do Sobral que largou 
uma tapadinha em Louventim com seus Castanheiros, feita por António do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, com João Pinto e sua mulher.

mç.26 nº.42 X Nas notas de Manuel Teixeira 

1º 516v Sernancelhe Aquisições 1545.12.14 Assinado de Compra Assinado de compra da Quinta do Carvalhal dum enxido na vila de Sernancelhe, feita por Gaspar do Sobral a Gonçalo Anês e sua mulher. mç.26 nº.43 X n/a

1º 516v/517 Sernancelhe Aquisições 1695.3.[--?] Obrigação Obrigação de abrir um palado no cimo do lameiro a S. Miguel do juiz Francisco Teixeira, onde possuía posses por dentro do mesmo, a toda água que corre do 
corgo da Cavaleira de forte que não saía nenhuma por fora do lameiro, feita por Francisco Teixeira da Vila de Sernancelhe.

mç.26 nº.44 X n/a

1º 517 Sernancelhe Aquisições 1744.7.15 Confissão de licença Confissão de licença para passar a água da ponte do rio pelo lameiro do cubo para o linhar da preza sem que por ali tivesse serventia nem se tornasse posse, 
pedida por Francisco de Morais de Figueiredo, a Rodrigo do Sobral e Vasconcelos.

mç.26 nº.45 X n/a
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1º 517 Sernancelhe Aquisições 1561.6.11 Escritura de Contrato e desistência
Escritura de contrato e desistência para que fixassem pagando só o correspondente ao preço que acordado, feito por Gaspar do Sobral de certa porção de censo 
que tinha comprado a Manuel de Rebelo do Grajal e outros do lugar da Sarzeda, e Catherina Anne, viúva do lugar daí Ana. mç.26 nº.46 X Nas notas do Tabelião

1º 517r/v Sernancelhe Aquisições 1659.3.15 Certidão Certidão na qual consta da faculdade para tirar a Fravessa que vinha da rua do poço, e a lançar por outro sítio para Rodrigo Homem Ribeiro conjuntas as casas 
da rua do Poço com o quintal das próprias em que vivia.

mç.26 nº.47 X n/a

1º 517v Sernancelhe Aquisições 1624.6.29 Arrendamento Arrematação das maiorias dum chão tapado sobre si ao chão do alardo, e em que já tinha 6 alqueires de pão de censo, feita por Teotónio do Sobral a Paulo 
Lopois.

mç.26 nº.49 X n/a

1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um linhar à presa feita por Rodrigo do Soveral a Agostinho Rodrigues da Ribeira da Ponte. mç.23 nº.123a X n/a

1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de dois alqueires de pão de censo impostos numa courela ao Castanheiro do Vento e noutra em Freixeda feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Pedro de Azevedo.

mç.23 nº.123b X n/a

1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de uma casa na vila de Sernancelhe feita por D. Micaela Bandeira a Maria Amada. mç.23 nº.123c X n/a

1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra da metade de umas casas feita por Maria Rebela a Pascoal Machado. mç.23 nº.123d X n/a

1º 518 Sernancelhe Aquisições 1557.9.23 Escritura de Troca e Escambo 
Troca e Escambo dum chão tem que ter um Rápe limite de Sernancelhe pelo chão de Sernancelhe pelo chão da preza e por outro chão ambos do concelho de 
Sernancelhe, feito por Gaspar do Sobral por seu procurador e genro assinam da carta com o comendador de Sernancelhe frei Tristão do Amaral. mç.23 nº.125 X

Nas notas do Tabelião

1º 518r/v Sernancelhe Aquisições 1629.3.19 Escritura de Troca e Escambo Troca e Escambo dum chão à corte queimada, 5 dos castanheiros e outros 4 que estão na parte da ponte danada, em troca de duas courelas, a Foletes com o 
seu souto e Meseta ao redor, e os castanheiros na certa do Sampaio, feito por Teotónio de Sobral de Carvalho Vasconcelos com Francisco de Azevedo.

mç.23 nº.126 X Nas notas de Manuel Teixeira das alterações na qualidade de 
defensor da lei

1º 518v Sernancelhe Aquisições 1682.4.13 Escritura de Troca e Escambo 
Troca e Escambo pela qual apresenta um linhar à inteira por um lameiro aonde chamam a Rápe, que partia com a Senhora D. Mariana, feito por D. Mariana de 
Vasconcelos filha de João do Sobral com Diogo Ribeiro de Figueiredo. mç.23 nº.127 X Nas notas do Tabelião

1º 518v/519 Sernancelhe Aquisições 1635.6.23 Carta de Arrematação Aquisição por carta de arrematação, da parte de feira do lameirinho, numa courela, num brito na seara, e na vila de Sernancelhe, feita por Domingos Frade, 
dos freires na courela de terra de Farjocas, nas courelas onde umas a Mariola, na metade do lameirinho onde chamam a fonte da seara, numa Figueira.

mç.23 nº.128 X n/a

1º 519 Sernancelhe Aquisições 1559.1.3-1559.
5.26

Escrituras de Compra Dezasseis escrituras de compras, juntas num caderno, de foros perpétuos no limite de Sernancelhe, da Sazerda, e de Távora de Arnas feitas por Gaspar do 
Soveral. 

mç.23 nº.135 X n/a

1º 520
Sernancelhe e Távora das 
Arnas 

Aquisições 1660.5.21 Escritura de compra Compra de algumas terras que fez D. Maria Pereira, viúva de Diogo Ribeiro Homem a António Lopes e sua mulher, de Távora de Arnas. mç.25 nº.116 n/a Nas notas de tabelião

1º 520r/v Sernancelhe e Távora das 
Arnas 

Aquisições 1639.5.22 Escrituras de compra Dois escritos de compras que fez João Soares Ribeiro a Domingos Fernandes e sua mulher, do lugar da Cunha: o primeiro de dois alqueires de centeio e um 
de trigo; e o segundo de  igual quantia. Tudo de censo remível.

mç.25 nº.117 n/a n/a

1º 520v Sernancelhe e Távora das 
Arnas 

Aquisições 1615.1.3 Escritura de compra Compra de seis alqueires de pão de meado de trigo de foro, que fez João Soares Ribeiro a Filipe Gonçalves e sua mulher. mç.25 nº.118 n/a Nas notas de tabelião

1º 520v/521
Sernancelhe e Távora das 
Arnas 

Aquisições 1641.4.18 Escritura de compra
Compra de uma tapada em São Sebastião, no lugar de Távora, de uma regada, moinho e tapada e um chão, em Forno Telheiro, de uma courela próxima e de 
outra no Vale de Camelo, que fez António Veloso, Abade de Santa Maria de Trancoso a Bernardo de Almeida Perdigão.

mç.26 nº.20 n/a n/a

1º 523 Távora das Arnas Prazos de domínio útil 1603.5.30 Prazo Prazo ordenado pelo Juiz do Tombo da Comenda de Sernancelhe, de umas propriedades no limite de Távora e das Arnas, concedido a Francisco Ribeiro Pinto 
e sua mulher. 

mç.26 nº.56 n/a n/a

1º 525 Arnozelo Folhas de entrega 1760.7.21 Folha de entrega Folha de entrega do formal das partilhas que se fizeram por morte de Teotónio do Sobral, a favor de seu filho Luís Brandão Galvão, através das quais o último 
herdou fazendas no lugar de Arnozelo. 

mç.26 nº.118 n/a n/a

1º 526 Arnozelo Sentenças 1760.11.10 Termo de desistência
Termo de desistência que fez António Teixeira e sua mulher de Arnozelo, da ação que lhe moveu Luís Bandeira Galvão, para que o dito António lhe pagasse 
quatro alqueires de pão de foro por ano, imposto em algumas fazendas que possuía.

mç.26 nº.119 n/a n/a

1º 527 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1656.7.30 Escritura de compra Compra de uma vinha em Cardia do Espirito Santo que fez João do Sobral de Carvalho a Francisco Correia e sua mulher, da Aldeia da Ponte. mç.26 nº.9 n/a n/a

1º 527 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1555.3.30 Auto de posse Auto de posse dado por autoridade de junta a Gaspar do Sobral da Quinta da Cardia. mç.26 nº.23 n/a n/a
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1º 527 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1555.3.13 Desistência de força Desistência da posse da Quinta da Cardia feita por Ambrósio Rebelo a favor de Gaspar do Soveral. mç.26 nº.24 n/a Nas notas de tabelião

1º 527r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1570.12.21 Escritura de compra Compra de um chão na Toca do Mocho, Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Pedro Simão e sua mulher, de Ferreirim. mç.26 nº.25 n/a Nas notas de tabelião

1º 527v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1570.5.15 Escritura de compra Compra de uma vinha no Forno, lugar de Cardia, que fez Gaspar do Soveral a João Afonso e sua mulher, de Cabaços. mç.26 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

1º 527v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1549.3.13 Escritura de compra Compra de uma courela no Vale das Casas, Cardia, que fez Gaspar do Soveral a João Martins e sua mulher, de Ferreirim. mç.26 nº.27 n/a Nas notas de tabelião

1º 527v/528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1516.7.1 Escritura de escambo Escambo entre Diogo Álvares e sua mulher, da vila de Sernancelhe, e Manuel Mendes e sua mulher, de Trancoso, no qual os primeiros cedem aos segundos a 
posse de uma quinta na Cardia.

mç.26 nº.28 n/a Nas notas de tabelião

1º 528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1581.9.4 Auto de posse Auto de posse no qual Pedro do Soveral toma posse da Quinta da Ribeira da Cardia por morte de Ambrósio Rebelo. mç.26 nº.29 n/a n/a

1º 528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1549.5.7 Procuração
Procuração que fez Catarina Cardosa para que Gaspar do Soveral pudesse reivindicar a posse da Quinta da Cardia, propriedade que o último havia comprado 
à primeira. mç.26 nº.30 n/a Nas notas de tabelião

1º 528r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1517.12.29 Escritura de compra Compra de uma herdade no Carvalhal da Ponte do Rio, que fez Manuel Mendes e sua mulher, de Trancoso, a Beatriz Ribeiro, da Aldeia da Ponte. mç.26 nº.31 n/a Nas notas de tabelião

1º 528v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1545.12.14 Escritura de compra Compra de uma casa colmada e telhada, no lugar da Quinta do Carvalhal em Marialva, que fez Gaspar do Soveral a Gonçalo Anes e sua mulher, moradores no 
dito lugar.

mç.26 nº.32 n/a n/a

1º 528v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1553.11.30 Escritura de composição
Composição feita entre Gaspar do Soveral e António Luís e sua mulher, de Ferreirim, sobre a Quinta da Cardia, que havia sido arrendada pelo primeiro à 
sogra do dito António, Catarina Cardosa. mç.26 nº.33 n/a Nas notas de tabelião

1º 528v/529 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1520.3.1 Escritura de emprazamento Emprazamento da terra do Carvalhal, que havia sido comprada a Beatriz Ribeiro, concedido por Manuel Mendes e sua mulher a Domingos Martins e sua 
mulher, da Quinta da Cardia. A Quinta da Cardia foi comprada pelos últimos a Diogo Álvares Bogalho.

mç.26 nº.34 n/a Nas notas de tabelião

1º 529 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1549.9.28 Escritura de compra
Compra da Quinta da Cardia, de uma herdade em Carvalhal, e mais umas terras em Távora, que fez Gaspar do Soveral a Catarina Cardosa, viúva de Manuel 
Mendes, de Trancoso. A dita Catarina obteve uma licença de venda pelo Rei por ser cristã nova. Em anexo está o prazo da Quinta da Cardia que se amortizou 
com autorização dos interessados. Também em anexo está o Auto de Posse emitido a 1549.5.31. 

mç.26 nº.35 n/a n/a

1º 529r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1653.9.14 Escritura de compra
Compra com certidão de sisa, de uma vinha na Cardia e de um pequeno de terra, que fez Rodrigo Homem Ribeiro e sua primeira mulher a Gaspar Rodrigues e 
sua mulher, da Aldeia da Ponte.

mç.26 nº.36a n/a n/a

1º 529r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1653.6.17 Escritura de compra Escritura, feita pelo comprador, da compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua primeira mulher a Gaspar Rodrigues e sua mulher, da Aldeia da Ponte, de 
uma vinha na Cardia e de um pequeno de terra.

mç.26 nº.36b n/a n/a

1º 529v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1551.9.12 Escritura de compra Compra de uma courela na Quinta da Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Domingos Rebelo. mç.26 nº.37 n/a Nas notas de tabelião

1º 529v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1559.2.9 Escritura de compra Compra de um chão na Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Sebastião Afonso e sua mulher, de Ferreirim. mç.26 nº.38 n/a Nas notas de tabelião

1º 529v/530 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1562.7.17 Escritura de compra Compra de uma vinha nas casas da Cardia e de um lameiro em São Miguel, no limite da vila de Sernancelhe, que fez Gaspar do Soveral a Belchior de 
Carvalho e sua mulher.

mç.26 nº.39 n/a Nas notas de tabelião

1º 530 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1551.12.2 Escritura de compra Compra de uma courela de chão no Vale das Casas, no limite da Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Domingos Fernandes e sua mulher, da Cardia. mç.26 nº.40 n/a Nas notas de tabelião

1º 530r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à dita casa 1685.12.24 Auto de posse judicial Auto de posse judicial dado D. Maria Pereira, primeira mulher de João Soares Ribeiro, de uma regada em Corga Travessa, na Ribeira de Favaros. mç.26 nº.117 n/a n/a

1º 532 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Sentenças 1653.9.13 Autos cíveis
Autos cíveis entre o autor João do Soveral de Carvalho e o réu Rodrigo Martins do Freixo, nos quais se prova que Teotónio do Soveral de Almeida, pai do 
autor, havia comprado a Francisco Esteves e sua mulher doze alqueires de pão de censo impostos no chão na Nogueira, duas terras na Carvalha, e outra terra 
nos Sobradais. O réu ficou obrigado a pagar a quarta parte do foro de uma das ditas terras. 

mç.25 nº.54 n/a n/a

1º 532r/v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Sentenças 1663.7.3 Autos Autos entre o autor João do Soveral de Carvalho e o réu Francisco Ferreira Isidro e sua mulher, nos quais os últimos ficaram obrigados a pagar mç.25 nº.122 n/a n/a
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1º 532v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Sentenças 1794.8.21 Sentença

Sentença a favor do Barão de Mossâmedes contra Capitão-mor João António, de Seixas, pela qual o último ficou obrigado a pagar quatro alqueires de pão, de 
dois em dois anos, produzidos nas propriedades que possuía no distrito de Seixas. mç.25 nº.123 n/a n/a
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Volume 2



Vol. Fólio Local Título Data Tipologia Descrição Cota Mudança de 
letra

Obs.

2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações 1434.5.18 Carta original de confirmação Carta original de confirmação da Albergaria da Ponte do Cris outorgada pelo rei D. Duarte. mç.1 nº.20 n/a n/a

2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações s/d Certidão autêntica Certidão autêntica da carta original de confirmação da Albergaria da Ponte do Cris outorgada pelo rei D. Duarte. mç.1 nº.21 n/a Remete para o documento original, maço 1, nº20.

2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações 1450.1.12 Carta original de confirmação Carta original de confirmação da dita Albergaria e Morgado outorgada pelo rei D. Afonso V. mç.1 nº.22 n/a n/a

2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações s/d Cópia autêntica Cópia autêntica da carta original de confirmação da dita albergaria e morgado outorgada pelo rei D. Afonso V. mç.1 nº.23 n/a Remete para o documento original, maço 1, nº 23.

2º 17v Albergaria de São Paulo Confirmações 1484.2.4 Cópia de confirmação Cópia da confirmação e nova instituição da Albergaria outorgada pelo rei D. João II a João Álvares. mç.1 nº.24 n/a Cópia ilegal

2º 17v Albergaria de São Paulo Confirmações 1786.4.26 Carta original de confirmação
Carta original de confirmação de privilégios e de morgado da Albergaria outorgada pela rainha D. Maria I ao 1º Barão de Moçâmedes, José de Almeida 
Vasconcelos Soveral e Carvalho. Referem-se também, como acopladas a esse documento, as sentenças contra o Conde de Odemira; as referências à 
confirmação e instituição primordial e, também, a sucessão dos Administradores.

mç.1 nº.56 n/a n/a

2º 17v/18 Albergaria de São Paulo Confirmações 1447.2.20 Certidão Certidão da instituição e anexação por Afonso Martins ao Morgado e Albergaria de São Paulo dos bens presentes na mesma Certidão. mç.8 nº.9 n/a n/a

2º 18 Albergaria de São Paulo Confirmações 1645.4.26 Sentença Sentença favorável a D. Maria Soares contra Bartolomeu Alves e sua mulher. Em causa, estão propriedades no sítio da Cancela, na Fonte das Patas e Pedras 
Alapadas.

mç.8 nº.10 n/a n/a

2º 18r/v Albergaria de São Paulo Confirmações 1715.5.9 Carta de arrematação e sentença
Carta de arrematação com os aforamentos de Vale de Paredes, Gontinho, Freixo, Vale de Samprol e sentença contra o Prior do Couto do Mosteiro, João 
Nunes Pereira. 

mç.8 nº.11a n/a n/a

2º 18v Albergaria de São Paulo Confirmações 1723.6.13 Sentença Sentença contra o Conde de Odemira, juntamente com certidão apensa de depoimentos e declarações. mç.8 nº.11b n/a n/a

2º 18v Albergaria de São Paulo Confirmações 1750.5.18 Carta precatória e executória Carta precatória e executória em desfavor dos moradores de Breda de Almacinha, executando a sentença da Casa da Suplicação relativamente aos oitavos de 
azeite.

mç.8 nº.12 n/a n/a

2º 22v Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1514.1.8 Certidão autêntica Certidão autêntica do Foral de Mortágua outorgado pelo rei D. Manuel. mç.9 nº.1 n/a n/a

2º 23 Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1752.4.18 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros de Freixo Gontinho. mç.9 nº.2 n/a n/a

2º 23 Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1752.4.19 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros de Almacinha e seus limites. mç.9 nº.3 n/a n/a

2º 23 Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1751.4.4 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos caseiros de Vale de Paredes e Breda. mç.9 nº.4 n/a n/a

2º 23 Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros do lugar de Almacinha, Almafra e seus limites. mç.9 nº.5 n/a n/a

2º 23 Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros dos lugares do Freixo e Gontinho, depois do segundo tombo. mç.9 nº.6 n/a n/a

2º 23v Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros dos lugares de Paredes, Breda e seus limites. mç.9 nº.7 n/a n/a

2º 23v Albergaria - Morgado de São Paulo Tombos e destrinças 1790.3.3 Certidão de posse Certidão extraída do tombo de demarcação e medição das casas e fazendas do vínculo, da posse de Maria Caetana, oriunda da Colmeosa. mç.9 nº.8 n/a n/a

2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1608.[--?].
[--?]

Sentença Sentença a favor de Fernão Mendes Soares contra o Conde de Odemira. mç.8 nº.3 n/a Fernão Mendes é declarado o donatário mais antigo da 
Coroa.

2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1700.[--?].
[--?]

Sentença Sentença contra os procuradores régios e juízes das capelas da Coroa, no qual se decide que a Capela da Coroa não terá interferência na sucessão. mç.8 nº.4 n/a n/a
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2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1655.4.9 Sentença Sentença sobre o oitavo do azeite, castanha e legumes, que obriga os caseiros a pagá-lo, excepto no que concerne ao mel. mç.9 nº.9 n/a n/a

2º 28v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1744.2.9 Sentença Sentença dada pela Relação do Porto, ordenando aos caseiros que paguem o oitavo do azeite. Junto encontra-se uma sentença sobre agravo e sentença da 
composição, em que os caseiros devem pagar ao administrador o oitavo de todos os produtos que obtiverem, exceto do azeite (Viseu, 12 de junho de 1751). 

mç.10 nº.1 n/a n/a

2º 28v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1700.8.25 Sentença Certidão autêntica que atesta a sentença contra os procuradores régios, pela qual se determina que o Morgado terá uma sucessão regular. mç.8 nº.5 n/a n/a

2º 28v/29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1766.4.28 Sentença Certidão autêntica da sentença contra o Conde de Odemira e contra os Procuradores Régios. mç.8 nº.6b n/a Nas notas do tabelião. 

2º 29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1451.4.8 Sentença Certidão autêntica de uma sentença a favor de Maria Marques, administradora do Morgado, anulando a venda que o seu falecido marido tinha levado a cabo. 
A certidão foi extraída em Lisboa, em 23 de Maio de 1765.

mç.8 nº.7 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1716.7.9 Sentença
Sentença a favor de Brás d'Almeida de Vasconcelos, opondo-se a Sebastião Fernandes da Colmeosa, para abdicar de uma porção de terra que pertenceu ao 
Morgado. 

mç.8 nº.8 n/a n/a

2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1752.5.14 Sentença Sentença de liquidação incidindo sobre os oitavos do azeite e termo de composição, para que se pague o oitavo de todos os produtos e um décimo do azeite. mç.8 nº.13b n/a n/a

2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1657.5.12 Autos cíveis Autos cíveis da autoria de Manuel Pereira de Vasconcelos aos moradores de Vale de Paredes. Junto, encontra-se um emprazamento feito a António Afonso e 
outro feito a Pedro Alves com as propriedades referidas nos mesmos. 

mç.8 nº.14 n/a n/a

2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1652.2.10 Sentença Sentença sobre agravo a favor de Manuel Pereira de Vasconcelos. mç.8 nº.15 n/a n/a

2º 29v/30 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1751.4.1 Certidão de escritura de transação
Certidão da escritura de transação e composição que fizeram João Ferreira de Freixo e José Ferraz e a sua mulher, Manuel Lopes Mendes, João Francisco de 
Freixo e outros do concelho de Mortágua com José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, sobre os oitavos do azeite, pela qual se obrigam a pagar o 
oitavo de todos os produtos e o décimo do azeite. 

mç.8 nº.21 n/a n/a

2º 33 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1553.4.11 Prazo enfateusins Prazo enfateusim que fez Fernão Mendes a Jorge Pires, morador na Colmeosa, de um vale designado Gondomar. mç.8 nº.16 n/a n/a

2º 34 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1741.4.29 Aforamento Aforamento de vidas feito por José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos a António Martins e Josefa Gomes, sua mulher, de uma terra e baldios para 
além do rio e em frente ao moinho do Padre António Lobo. 

mç.8 nº.17 n/a n/a

2º 35 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1776.4.20 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Mariana Antónia Francisco de Freixo de um vale, Silveira. mç.10 nº.2 n/a Nas notas do tabelião.

2º 36 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.19 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez o procurador José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos a José Cordeiro e sua mulher de umas terras em Povorais. mç.10 nº.3 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 37 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1776.12.26 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a João Rodrigues e seu irmão, Francisco José, de 
Gontinho do vale de Semprol e do vale de Cavada do Valente. 

mç.10 nº.4 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 38 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1777.4.27 Escritura de aforamento 
Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a Tomás Ferreira e a Manuel de Andrade de Vila 
Nova, de um vale chamado Silha Nova. mç.10 nº.5 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 39 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.20 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez através do seu procurador José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Luísa Marques e Manuel Mendes, seu marido, 
de uns moinhos, um caneiro e vessadas ao pé dos ditos moinhos. 

mç.10 nº.6 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 40 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1569.1.10 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Fernão Mendes Soares a Jorge João e sua mulher de um caneiro no Rio Cris. mç.10 nº.7 n/a n/a

2º 41 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1777.5.3 Escritura de aforamento
Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a Manuel Gomes Saraiva de um baldio no sítio do 
Cris. mç.10 nº.8 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 42 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.11 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez por seu procurador José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel de Andrade e a Ventura Ferreira e suas mulheres 
de uma terra desde o vale do Moinho até ao Vale do Bispo.

mç.10 nº.9 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 43 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1699.4.1 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Brás de Almeida de Vasconcelos a António Mendes e sua mulher da Quinta do Serrado, em Couto do Mosteiro. mç.10 nº.10 n/a n/a
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2º 44 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1727.11.5 Escritura de aforamento Escrito de aforamento que fez Braz de Almeida de Vasconcelos a Bartolomeu Pais da Costa de um moinho em Vale do Seco. mç.10 nº.11 n/a n/a

2º 45 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1719.12 Escritura de aforamento Escrito de aforamento que fez Braz de Almeida de Vasconcelos a Manuel Pedro Rangel, morador da Colmeosa, de metade da veia de água do sítio dos 
Castanheiros.

mç.10 nº.12 n/a n/a

2º 46 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1693.7.16 Certidão de reconhecimento
Certidão de reconhecimento que João de Araújo Veloso é detentor de um caneiro no Rio Dão e Cris; uma escritura e outro reconhecimento de que o sujeito 
possui outro caneiro no rio Cris, perto de Fulgoroza. 

mç.10 nº.13 n/a Nas notas do tabelião. 

2º 47 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1717.1.26 Certidão de reconhecimento Reconhecimento que fez João Gomes Coelho de um caneiro no concelho de Mortágua. Esse mesmo reconheceu outro caneiro, no Rio Cris. mç.10 nº.14a n/a n/a

2º 47 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1723.5.16 Certidão de reconhecimento Reconhecimento de Bento Bernardes de Seixas de dois caneiros no rio Cris. mç.10 nº.14b n/a n/a

2º 48 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1602.7.4 Desistência
Desistência que fez Fernão Mendes Soares de um quinhão de um caneiro no rio Cris na foz do mesmo, e que foi dado a Simão Pires e sua mulher, Antónia 
João. 

mç.10 nº.15 n/a n/a

2º 49 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1712.5.20 Desistência Desistência que fez Domingas Gomes, viúva de Simão Gomes, de todos os bens que tivesse no distrito do Morgado e Albergaria de São Paulo. mç.10 nº.16 n/a Nas notas do tabelião.

2º 50 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1830.6.5 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em enfateusim perpétuo que fez o Conde da Lapa ao Sargento Mor José Ferreira Tavares das casas e terras da Colmeosa. mç.8 nº.23 X Nas notas do tabelião. 

2º 50 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1830.5.11 Provisão Provisão do Desembargo do Paço pela qual se concede ao Conde da Lapa a possibilidade de emprazar as casas e terras na Colmeosa e delas fazer prazo 
enfateusim perpétuo. 

mç.8 nº.22 X n/a

2º 54 São Paulo do Cris e Colmeosa Sentenças 1649.5.12 Sentença
Sentença sobre o inventário realizado após a morte de João do Amaral de Azevedo, segundo marido de Maria Soares, sogra de Manuel d’Almeida Vascos, a 
qual lhe devia. mç.10 nº.46 n/a n/a

2º 54r/v São Paulo do Cris e Colmeosa Sentenças 1829.9.10 Carta Geral de posse Carta em favor do conde da Lapa contra Ciprianna Cazimira Freire e seu marido Laurianno Pedro de Roates. Reivindica os bens da Colmiosa por comisso e 
por falta de licença do desembargo do paço.

mç.10 nº.56 X

Escrivão Francisco Teixeira Pinto Alves Pereira Cabral. 
Assinado pelo desembargador Bernadino Antonio Soares 
Tavares e passada na chancelaria em 1829.06.12. Auto de 
posse dado pelo tabelião do Couto do Mosteiro Joaquim 
Paes.

2º 56 São Paulo do Cris e Colmeosa Testamentos 1721.10.11 Testamento
Certidão autentificada da verba de testamento de D. Elena de Barros a qual deixa seis missas para a Igreja do Couto do Mosteiro e a terça para seus filhos 
Fernando Almeida de Vascos e Diogo de Miranda. mç.10 nº.17 n/a n/a

2º 58 São Paulo do Cris e Colmeosa Aquisições 1578.1.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez Fernão Mendes Soares à Cristovão Ribeiro da vila d’Aveiro de uma vinha no Lugar da Colmiosa no Couto do mosteiro. mç.10 nº.18 n/a n/a

2º 62 Albergaria de São Paulo e Colmeosa Entregas 1663.8.6 Entrega Entrega de casas da Colmiosa e de bens que se fez por morte de D. Maria Soares à sua filha D. Elena de Barros, casada com Manuel Pereira de Vascos e que 
não deviam entrar em partilha.

mç.8 nº.18 n/a O doc. faz referencia à um anexo em um outro maço, n° 9, 
f.7/v.

2º 64 Albergaria de São Paulo Composições 1664.10.29 Escritura de composição
Escritura de composição entre Antônio de Oliveira Homem e Fernando d’Almada Vascos, sobre as partilhas dos bens de Maria Soares, segunda mulher de 
João d’Amaral d’Azevedo, pai de Maria d’Amaral d’Azevedo, mulher de Antônio de Oliveira Homem. mç.8 nº.19 n/a n/a

2º 64 Albergaria de São Paulo Composições 1680.10.19 Escritura de composição Segunda escritura de composição entre Antônio de Oliveira Homem e Fernando d’Almada Vascos, sobre as partilhas dos bens de Maria Soares, segunda 
mulher de João d’Amaral d’Azevedo, pai de Maria d’Amaral d’Azevedo, mulher de Antônio de Oliveira Homem.

mç.8 nº.20 n/a n/a

2º 67r/v Mossâmedes e honra de Lamaçais n/a 1563.2.14 Bula de dispensa Bula de dispensa do clandestino passada em Roma a favor de Francisco Pereira e D. Maria Pereira ou de Almeida, a qual deixa sua herdeira D. Joana. mç.12 nº.15 n/a n/a

2º 67v Mossâmedes e honra de Lamaçais n/a 1631.1.16 Instrumento de legitimação
Instrumento de legitimação de Manuel Feio de Figueiredo e Luiz Tavares, filhos legitimados de Garcia de Figueiredo e de Maria Simões Solteira, voltando à 
casa os bens após sua morte. mç.12 nº.9 n/a n/a

2º 67v/68r/v Mossâmedes e honra de Lamaçais n/a 1617.3.9 Carta de entrega judicial Carta de entrega judicial feita a Garcia de Figueiredo sobre os bens dos falecidos João Lourenço de Figueiredo e D. Joana Pereira, seus pais. Casas em 
Lamaçães entre outros bens e dízimos em gênero.

mç.12 nº.7 n/a n/a

2º 68v Mossâmedes e honra de Lamaçais n/a 1564.5.8 Inventário Inventário que sucedeu após a morte de D. Maria Pereira ou de Almeida, mulher de Francisco Pereira e entrega que se fez a sua filha D. Joana e seu marido 
João Lourenço de Figueiredo

mç.12 nº.8 n/a n/a

2º 68v/69 Mossâmedes e honra de Lamaçais n/a s/d Caderno
Caderno que se conserva para memória, apontamentos feitos por Manuel d’Almeida de Vascos. Descrição de móveis que ficaram após a morte de Garcia de 
Figueiredo.

mç.12 nº.14 n/a n/a
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2º 72 Lamaçais Aquisições 1551.6.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Pereira à Francisco da Cunha, morador de Travassô, sobre um meio casal nos limites de Lamaçães. mç.12 nº.1 n/a n/a

2º 72 Lamaçais Aquisições 1549.7.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Pereira à Francisco da Cunha, filho de D. Maria da Cunha sobre alguns bens em Lamaçães. mç.12 nº.2 n/a n/a

2º 72v Lamaçais Aquisições 1610.12.5 Assinado de compra Assinado de compra que fez Garcia de Figueiredo à Gaspar da Fonseca Saraiva sobre uma casa em Lamaçães. mç.12 nº.5a n/a n/a

2º 72v Lamaçais Aquisições 1615.5.9 Assinado de compra Assinado de compra que fez Garcia de Figueiredo à Mathias Gonçalves, sua mulher e irmã, no lugar de França,  sobre uma vinha. mç.12 nº.5b n/a n/a

2º 72v Lamaçais Aquisições 1605.3.10 Assinado de compra Dois assinados de compra que fez Manuel de Almeida de Vascos à Gaspar de Meira e sua mulher sobre dois chãos. mç.12 nº.6 n/a n/a

2º 73 Lamaçais Aquisições 1625.2.7 Escritura de quitação e destrate
Escritura de quitação e destrate de uma troca entre Garcia de Figueiredo e Antônio Cardoso, filho de Gaspar de Meira, de um chão entre a casa do dito 
Antônio Cardoso em Lamaçães por outro em Ribeirinha.

mç.12 nº.3 n/a n/a

2º 73 Lamaçais Aquisições 1614.12.6 Escritura de venda Escritura de venda que fez Garcia de Figueiredo à Jorge Barreto da cidade de Viseu sobre alguns produtos. mç.12 nº.4 n/a n/a

2º 73r/v Lamaçais Aquisições 1549.7.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco pereira à Francisco da Cunha do lugar de Travesso, de um chão de herdade. mç.12 nº.52 n/a Nas notas de Fulano Gonçalves.

2º 78 Lamaçais Sentenças 1644.1.17 Sentença Sentença de embargo em favor de Manuel de Almeida de Vascos contra os moradores de Travassô, sobre as águas das poças. mç.12 nº.10 n/a n/a

2º 78 Lamaçais Sentenças 1600.3.20 Sentença
Sentença de força contra os autores Manuel Francisco e sua mulher de Travesso por quererem impedir que as águas das poças fossem usadas para regar a 
quinta e por as taparem. mç.12 nº.11 n/a n/a

2º 78r/v Lamaçais Sentenças 1659.7.2 Citação judicial Citação judicial a requerimento de Manuel de Almeida de Vascos, feita com comunicação de pena aos moradores de Travesso, para que não embaracem o 
curso das águas das poças.

mç.12 nº.12 n/a n/a

2º 78v Lamaçais Sentenças 1785.6.20 Sentença Sentença que confirma a posse das águas de Travesso à Manuel de Almeida. mç.12 nº.13 n/a Esta sentença foi dada em Viseu.

2º 80 Lamaçais Breves de comutação de encargos 1554.7.28 Breve apostólico Breve apostólico para se transferir o ônus de cinco missas para a compra da residência do administrador ou para a de Mossandes. mç.12 nº.71 n/a Este breve foi dado em Roma.

2º 80 Lamaçais Breves de comutação de encargos 1799.8.26 Provisão Provisão da abolição do encargo de Breve apostólico para se transferir o ônus de cinco missas para a compra da residência do administrador ou para a de 
Mossandes.

mç.12 nº.72 n/a
Registrada no livro 61 do registro geral, fólio 38v e na 
chancelaria mor do reino no livro de ofícios e mercês fólio 
34.

2º 82 Viseu n/a 1522.7.26 Requisito de justificação Requisito de justificação  de passagem do escudo de armas de Vilhegas e Pessanhas a Pero de Vilhegas Fidalgo,  passado para Pedro de Évora. mç.12 nº.51 n/a n/a

2º 83 Viseu Testamentos 1561.2.13 testamento Testamento de Luís de Almeida e da sua mulher, Joana Caridosa. mç.12 nº.16 n/a Junto está um auto de aprovação.

2º 83 Viseu Testamentos 1555.7.26 testamento Testamento da falecida Beatriz Lourenço,  viúva de João do Rego , cavaleiro  fidalgo, que designa como herdeira a sua sobrinha, Joana Cardosa, mulher de 
Luís de Almeida, donatário de Mossâmedes, filha de Maria Ferreira.

mç.12 nº.17 n/a n/a

2º 83 Viseu Testamentos 1598.7.7 testamento Testamento do falecido Rodrigo de Almeida de Vasconcelos, Fidalgo. mç.12 nº.18 n/a n/a

2º 83r/v Viseu Testamentos 1665.12.26 testamento em pública forma Testamento em pública forma de Manuel de Abreu Castelo Branco, marido de D.Joana Rebelo, filha de António Leitão Pereira do Ladário. mç.12 nº.19 n/a Testamento, sem o princípio, apenas para lembrança.

2º 83v Viseu Testamentos 1684.12.10 testamento Testamento do falecido cónego Francisco de Almeida Castelo Branco, que instituiu por vínculo de Capela como administradores a sua sobrinha , D.Umbelina  
Varela De Castelo Branco e na falta dela a instituição da Misericórdia da cidade de Viseu.

mç.12 nº.20a n/a Junto está um codicilo.

2º 83v Viseu Testamentos 1684.11.10 Codicilo Codicilo do testamento com que faleceu cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. mç.12 nº.20b n/a No mesmo documento que o anterior.
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2º 83v/84 Viseu Testamentos 1683.11.26 certidão de testamento
Certidão autenticada do testamento do  falecido cónego António Leitão Pereira da Casa do Tojal  que instituiu por vínculo de Capela nas casas do Ladário, 
num casal em Esculca, outro em Travasso, um prado em Piões, um olival e um tapado em S.Salvador e uma vinha em Tondela,  como  administrador dos bens  
o seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, que conservou alguns bens e alienou outros aos  Albuquerque da Insua. 

mç.12 nº.21 n/a Certidão autenticada

2º 84r/v Viseu Testamentos 1633.8.4 testamento Testamento do falecido Manoel de Almeida Castelo Branco, irmão de António Rodrigues de Loureiro de Ferronha. mç.12 nº.22 n/a Apenas para lembrança.

2º 84v/85 Viseu Testamentos 1702.12.13 testamento

Testamento de D. Maria de Castelo Branco, que institui o seu marido Fernando de Almeida Vasconcelos como administrador dos seus prazos  e a sua 
sobrinha Daria de Loureiro, mulher de Luiz de Almeida, donatário de Mossâmedes, um vínculo  instituído no dote feito pela sua mãe e pelo seu irmão o 
Cónego Francisco de Almeida. Este vínculo estava  na administração ou de  D.Francisca Chavier de Almeira ou do irmão Diogo de Vasconcelos de Almeida 
que tinham parte dos bens alienados.

mç.12 nº.23 n/a
A identidade dos bens alienados está descrita  no fl.88  e 
121

2º 84v/85 Viseu Testamentos 1703.1.15 certidão de testamento Testamento por certidão do falecido António de Loureiro de Figueiredo Cabanões. mç.12 nº.24 n/a Apenas para lembrança.

2º 85 Viseu Testamentos 1706.2.20 codicilo Codicilo. mç.12 nº.25 n/a n/a

2º 85 Viseu Testamentos 1806.11.17 certidão de testamento
Certidão do testamento da falecida D.Águeda Maria de Sotto Maior, mulher  de António do Loureiro Castelo Branco , e da escritura dotal feita pela sua mãe e 
tias, D.Ana Maria e D.Serafina. 

mç.12 nº.77 X n/a

2º 88 Viseu Inventários 1537.12.26 inventário
Inventário dos bens de Viseu e do Porto, alienados,  do falecido Nuno de Barros de Araújo, do Porto, marido de Isabel Gomes de Miranda. Ambos pais de 
D.Francisca de Miranda, mulher de Fernão Ortis de Vilhegas, e avós de Diogo de Miranda de Vilhegas, fidalgo da casa real, pai  de D.Francisca de Miranda, 
mulher de Manoel de Almeida  de Vasconcelos, oitavo donatário de Mossâmedes.

mç.12 nº.26 n/a Apenas para lembrança. 

2º 88r/v Viseu Inventários 1653.11.15 Traslado de inventário Translado do inventário de Pedro de Almeida de Castelo Branco, marido de D.Ana de Figueiredo. Pais de D. Maria de Castelo Branco, mulher de Fernando 
de Almeida Vasconcelos. 

mç.12 nº.27a n/a n/a

2º 88v/89 Viseu Inventários 1663.12.11 Autos de demanda

Autos de demanda de  Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco, autores, que estiveram na posse destes e de  Maria do 
Deserto, religiosa no convento de Viseu, João de Almeida de Castelo Branco, D. Maria do Loureiro  de Vasconcelos, da Quinta  de Ferronha,  e Baltazar de 
Almeida , da Quinta de  Sabogosas,  sobre as partilhas de bens  da mãe e sogra dos autores. A estes junta a instituição de capela que fizeram  D. Maria de 
Figueiredo de Almeida Castelo Branco que não teve efeito em todos os bens nomeados  sendo que no vínculo ficam  os bens de Fail e da Póvoa dos 
Sobrinhos e sai a Quinta do Francozelo.

mç.12 nº.27b n/a
No mesmo documento  do anterior. Junto está instituição 
de capela. Remete para a sentença no fl.121.

2º 93 Viseu Doações 1552.8.25 Doação Doação de prazos na cidade de Coimbra que fez Beatriz Gonçalves, viúva de Rui Dias Cardozo, à sua filha Ana Cardosa. mç.12 nº.28 n/a n/a

2º 93r/v Viseu Doações 1642.8.14 Doação
Doação do prazo de  Abraveses, alienado pela Casa de Ferronha, de Joana do Loureiro, viúva de António Machado Botelho, e sua filha Maria Botelha ao seu 
irmão,  o arcediago João d'Almeida do Loureiro, e sua sobrinha, filha de Manuel de Almeida,  e a D.Maria do Loureiro, filha de António Rodrigues do 
Loureiro.

mç.12 nº.29 n/a n/a

2º 93v Viseu Doações 1702.12.21 Doação  e nomeação

Doação e nomeação que fez D. Maria de Castelo Branco à  sua sobrinha, D.Maria do Loureiro e Vasconcelos , filha de seu primo e da sua irmã, António 
Rodrigues  do Loureiro, e mulher de Luís de Almeida de Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes, do vínculo instituído por sua mãe Maria de Figueiredo de 
Almeida e seu irmão o cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. Nomeia também o seu sobrinho, Brás de Almeida de Vasconcelos, uma fazenda do 
Carregal.

mç.12 nº.30 n/a n/a

2º 93v Viseu Doações 1700.4.6 Doação e nomeação Doação e nomeação dos serviços dos sucessores da casa de Mossâmedes e Ferronha feita por D.Maria do Loureiro de Vasconcelos e seus filhos, António do 
Loureiro e Bartolomeu de Almeida, a  Bras de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes.

mç.12 nº.31 n/a n/a

2º 94 Viseu Doações 1577.8.15 Doação Doação de Francisca  Barreiros,   viúva, à sua filha Isabel Barreiros de um prazo de Ferrovinto que está na casa de José Cardozio. mç.12 nº.32 n/a registo de doação para memória

2º 94 Viseu Doações 1577.8.15 Doação

Doação e nomeação que fez D. Maria de Castelo Branco à  sua sobrinha, D.Maria do Loureiro e Vasconcelos , filha de seu primo e da sua irmã, António 
Rodrigues  do Loureiro, e mulher de Luís de Almeida de Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes, do vínculo instituído por sua mãe Maria de Figueiredo de 
Almeida e seu irmão o cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. Nomeia também o seu sobrinho, Brás de Almeida de Vasconcelos, uma fazenda do 
Carregal.

mç.12 nº.33 n/a A segunda doação idêntica está no maço nº30

2º 97 Viseu Dotes de Casamento 1580.2.26 Escritura dote de casamento Escritura de dote  - prazo da Ermida, prazo da Póvoa da Galega, prazo de Rio de Loba, e casas na rua das Regueiras - que D.Francisca de Miranda fez ao seu 
filho Diogo Miranda de Vilhegas para o casamento com Beatriz Rebela, filha de Gonçalo Rebelo.

mç.12 nº.34 n/a n/a

2º 97r/v Viseu Dotes de Casamento 1600.4.28 Escritura dote de casamento

Escritura de dote - quinta da Ermida, Prazo da Paradinha, Prazo da Galega, Prazo da Vilar, Prazo de rio de Loba,  casas da Rua das Regueiras  -  que Diogo de 
Miranda e sua mulher Beatriz Rebela  fizeram ao seu filho, Gonçalo de Barros, para o casamento com  D.Joana de Vasconcelos, filha de Rui de Almeida de 
Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes. Ajuste do casamento de D.Francisca de Miranda  de Gonçalo de Barros com Manuel de Almeida, irmão da dita 
Joana de Vasconcelos.  Por falta de sucessão os bens de Gonçalo de Barros os bem recaíram na casa mas foram alienados por outros dotes.  

mç.12 nº.35 n/a Junto está um ajuste de dote .

2º 97v/98v Viseu Dotes de Casamento 1673.12.11 Escritura dote de casamento

Escritura de dote que  o cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco  e sua mãe, Maria de Figueiredo de Almeida , viúva de  Pedro de Almeida de 
Castelo Branco,  fizeram à sua filha D. Maria de Almeida Castelo Branco  para o casamento com Paulo Cabral de Gouveia e, segundo vínculo de morgado, 
menos os bens que pertencem à legítima da dotada , para o segundo casamento, por não ter filhos, com Fernando de Almeida de Vasconcelos. Vindos da Casa 
de Ferronha, estes bens pertencem à Casa por morte de Diogo de Vasconcelos e sua irmã.

mç.12 nº.36 n/a
Certidão do auto no fl.122 e demandas nas sentenças do fl.
121

2º 98v Viseu Dotes de Casamento 1703.4.11  Certidão em pública forma 
Certidão em pública forma da escritura de dote, de todos os prazos e vínculos da casa de Ferronha,  que D.Maria de Loureiro e Vasconcelos, viúva de Luís de 
Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, e seu filho Bartolomeu de Almeida Vasconcelos Castelo Branco,   fez a seu filho e irmão António do 
Loureiro Castelo Branco e Vasconcelos para o casamento com D.Águeda de Souto Maior que passou para o segundo casamento por não ter filhos do 
primeiro.

mç.12 nº.37 n/a n/a

2º 98v/99 Viseu Dotes de Casamento 1670.4.17 Certidão em pública forma Certidão em pública forma da escritura de dote que o Abade Manoel Leitão Pereira fez ao seu irmão Manoel de Abreu Castelo Branco para o casamento com  
D.Leonor de Macedo. Bens ficaram na casa do Tojal. 

mç.12 nº.38 n/a  Junto está a quitação do Dote.

2º 99 Viseu Dotes de Casamento 1608.5.13
Escritura dote de casamento e 
declaração 

Escritura de dote , casas na Rua das Regueiras ,  que  Maria Pais  fez a Jerónimo Rodrigues para o casamento com Isabel de pais e cujos bens estão incluídos 
na casa por compra.

mç.12 nº.39 n/a Escritura para memória
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2º 99r/v Viseu Dotes de Casamento 1541.11.22 Escritura dote de casamento Escritura de dote que Beatriz Lourenço e Maria Ferreira , sua irmã, fez para o casamento de  D.Joana Cardosa, filha de D.Maria Ferreira, com  Luís de 
Almeida , donatário de Mossâmedes.

mç.12 nº.53 n/a Nas notas de tabelião 

2º 103 Viseu Composições 1559.8.26 Escritura de composição
Escritura de composição entre Isabel Pinta e Joana Pinta , sua irmã, Pedro Lourenço de Almeida e sua mulher, Beatriz Rebela, e Luís de Almeida, donatário 
de Mossâmedes, para partilha dos bens de Beatriz Lourenço, viúva de João do Rego,   que doou  à sobrinha,  mulher de Luís de Almeida,  filha da sua irmã  
Maria Ferreira. 

mç.12 nº.40 n/a n/a

2º 103 Viseu Composições 1559.8.19 Procuração
Nova procuração que Violante Pinta fez a Cristóvão Vás de Almeida, revogando a primeira feita a Diogo Rebelo para as partilhas dos herdeiros de Beatriz 
Lourenço, viúva de João do Rego.

mç.12 nº.41 n/a n/a

2º 103r/v Viseu Composições 1559.9.16 Escritura de retificação  de contrato Escritura de retificação de contrato entre Cristóvão Vás de Almeida, nas partilhas dos bens de João do Rego e Beatriz Lourenço, sua mulher. mç.12 nº.42 n/a Escritura de retificação da mç.12, nº41

2º 103v Viseu Composições 1621.12.5 Escritura de composição Escritura de composição entre partes de Maria Pessoa da Costa, e seus irmãos, e de Manoel de Almeida e sua mulher D.Francisca de Miranda sobre o dote de 
Maria Pessoa, segunda mulher de Diogo de Miranda de Vilhegas,  pai, e sogro dos últimos. 

mç.12 nº.43 n/a n/a

2º 103v Viseu Composições 1621.12.19 Escritura de composição e sentença Segunda escritura de composição entre os mesmos, sobre o mesmo assunto com a sentença do juiz. mç.12 nº.44 n/a Junto está a sentença do Juiz.

2º 104 Viseu Composições 1548.1.31 Escritura de composição Escritura de composição entre  Luís de Almeida  Fidalgo e António Cardozo sobre bens dados  entre si. mç.12 nº.45 n/a n/a

2º 104 Viseu Composições 1547.7.6 Escritura de composição Escritura de composição entre Beatriz Gonçalves  e seus filhos  com António Cardoso,  sobre o levantamento de suas casas pelos primos. mç.12 nº.46 n/a n/a

2º 104 Viseu Composições 1673.6.13 Composição Composição entre Luís de Almeida de Vasconcelos, mulher e irmãos, Abel da Vila do Souto João de Almeida e Fernando de Almeida de Vasconcelos, para 
término das suas demandas. 

mç.12 nº.47 n/a n/a

2º 104r/v Viseu Composições 1701.9.16 Escritura de composição
Escritura de composição entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher, D. Maria de Castelo Branco, com o seu sobrinho Brás de Almeida  de 
Vasconcelos para término das suas demandas.  mç.12 nº.48 n/a n/a

2º 104v Viseu Composições 1631.8.11 Escritura de composição Escritura de composição entre Manoel de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, e Matias de Sousa Lobato  sobre a legitima de D.Helena de 
Vasconcelos, mulher de Matias e irmã de Manoel, que sem filhos doa ao sobrinho os bens. 

mç.12 nº.49 n/a n/a

2º 104v/105 Viseu Composições 1669.12.12 Escritura de composição Escritura de composição entre Manoel de Almeida Castelo Branco e sua mulher, Maria de Azevedo Lameira, com António Rodrigues do Loureiro  de 
Ferronha sobre o dote da Maria de Azevedo para satisfação do que lhe adjudicaram. 

mç.12 nº.50 n/a n/a

2º 108 Viseu Aquisições 1531.4.17 Escritura de compra
Escritura de compra  de Nuno de Barros de Araújo e sua mulher, Isabel Gomes de Miranda, a Fernando Paiva e sua mulher, de uma quintal em Latão e de um 
chão na cidade de Viseu agora incluídos no Quintal da Casa. mç.10 nº.19 n/a n/a

2º 108 Viseu Aquisições 1592.7.16 Escritura de compra Escritura de compra  de Diogo de Miranda e sua mulher, Ana de Celoio de Oliveira de Frades de algumas casas na Rua das Regueiras. mç.10 nº.20 n/a n/a

2º 108r/v Viseu Aquisições 1677.9.6 Escritura de compra Escritura de compra de Fernando de Almeida de Vasconcelos a Félix de Andrade e sua mulher de algumas casas e quintal na Rua das Regueiras. mç.10 nº.21 n/a n/a

2º 108v Viseu Aquisições 1672.8.19 Escritura de compra Escritura de compra do procurador Nuno Rebelo Leitão a Miguel Lopes da Crus,  de um chão na cidade de Viseu, pertencente ao seu vínculo. mç.10 nº.22 n/a n/a

2º 108v Viseu Aquisições 1720.4.9 Escritura de compra Escritura de compra de Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Miguel Lourenço e sua mulher   de um souto e terra , pertencente ao vínculo de 
Sernancelhe.

mç.10 nº.23 n/a Nas notas de tabelião  

2º 109 Viseu Aquisições 1585.2.8 Escritura de compra Escritura de compra de Manuel do Loureiro Serpa a Fernão Brandão, arcipreste na Sé de Viseu,  de algumas casas  na Rua da Regueira que a família Serpa 
ainda conserva. 

mç.10 nº.24 n/a Nas notas de tabelião  

2º 109 Viseu Aquisições 1711.9.22 Escritura de compra
Escritura de compra de João do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Abel de Alva Manoel Borges de Sousa de algumas casas na Rua da Regueira, incluídas 
nas casas grandes. mç.10 nº.25 n/a Nas notas de tabelião 

2º 109r/v Viseu Aquisições 1484.6.25 Escritura de compra Escritura de compra de Antão Gonçalves  a João Afonso e sua mulher, de um chão e lagar  na vinha do Ferreiro. mç.10 nº.26 n/a n/a

2º 109v Viseu Aquisições 1766.8.29 Escritura de compra Escritura de compra de José de Vasconcelos, balio tenente general, a Maria da Silva e seus filhos, nora e genro, de umas casas na Rua da Regueira, incluídas 
nas casas grandes.

mç.10 nº.27 n/a Nas notas de tabelião  
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2º 109v Viseu Aquisições 1728.3.13 Escritura de compra
Escritura de compra de Rodrigo Homem do Sobral e Vasconcelos, que troca de nome para  Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, a Domingos 
Gonçalves de umas casas na Rua da Regueira, incluídas hoje nas casas grandes. mç.10 nº.28 n/a Nas notas de tabelião 

2º 109v/110 Viseu Aquisições 1751.12.24 Escritura de compra Escritura de compra de José de Vasconcelos, balio tenente general, a António Tavares  e sua mulher de duas casas telhadas e viobradas da rua da Regueira, 
incluídas nas casas grandes.

mç.10 nº.29 n/a Nas notas de tabelião 

2º 110 Viseu Aquisições 1771.4.10 Escritura de compra
Escritura de compra de José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Francisco da Silva e sua mulher  de umas casas na rua das Regueiras, 
incluídas nas casas grandes e no quintal.

mç.10 nº.30 n/a Nas notas de tabelião 

2º 110r/v Viseu Aquisições 1628.11.4 Escritura de compra
Escritura de compra de João Pereira Sombreiro a Francisco Gomes de Almeida de umas casas na Rua da Regueira, foreiras ao cabido, incluídas nas casas 
grandes. mç.10 nº.31 n/a Nas notas de tabelião  

2º 110v Viseu Aquisições 1695.3.19 Escritura de compra Escritura de compra de Domingos Henriques a José Cardoso de umas casas na Rua da Regueira, incluídas nas casas grandes. mç.10 nº.32 n/a Nas notas de tabelião

2º 110v/111 Viseu Aquisições 1565.6.15 Escritura de compra Escritura de compra do Bispo Dom Gonçalo Pinheiro a Baltasar de Almeida,   do Lugar de Lamas  de umas casas em Viseu na  Rua das Regueiras. mç.10 nº.44a n/a Junto está requerimento.

2º 110v/111 Viseu Aquisições 1570.7.13 Requerimento 
Requerimento  do Bispo Dom Gonçalo Pinheiro para expulsão das ditas casas de Maria Fernandes, viúva de João de Celório, até á data prazo foreiro, incluído 
nas casas da Regueira. mç.10 nº.44b n/a No mesmo documento que o anterior.

2º 111 Viseu Aquisições 1726.3.11 Certidão de sisa Certidão de sisa paga da compra de umas casas na Rua da Regueira por Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Domingos Gonçalves, incluídas hoje 
nas casas grandes.

mç.10 nº.45 n/a n/a

2º 111 Viseu Aquisições 1561.9.23 Escritura de compra Escritura de compra de Gonçalo Rebelo a João Gonçalves e sua mulher de uma horta, fora da cidade de Viseu, que não pertencem á casa. mç.10 nº.47 n/a Nas notas de tabelião

2º 111r/v Viseu Aquisições 1771.3.8 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um pinhal no Outeiro da Pedra Forada. mç.10 nº.48a n/a Não tem nem nome de vendedor nem de comprador.

2º 111r/v Viseu Aquisições 1751.12.23 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas casas na Rua da Regueira. mç.10 nº.48b n/a No mesmo documento que o anterior. sem nome de 
vendedor e comprado.

2º 115 Viseu Provisões de abolição de encargos  1798.6.28 Provisão Provisão de abolição do encargo de cinco missas impostas nas propriedades nela  contidas. mç.10 nº.49 X
Registado no livro 58 do Regimento Geral nofl.268 e na 
chancelaria-mór da corte e reino no livro de mercês no fl.
269.

2º 116 Viseu
Títulos pertencentes às Águas do 
Quintal 1594.12.22 Provisão Provisão de juiz e vereadores para Diogo de Miranda poder transportar a água  da Cruz para o seu chão, incluído no Quintal da casa. mç.10 nº.33 n/a Requeria pelos moradores da Rua de Regueira.

2º 116 Viseu Títulos pertencentes às Águas do 
Quintal 

1749.5.27 Provisão Provisão do rei D.João V para Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos poder procurar as nascentes d'água dentro do Quintal. mç.10 nº.34 n/a Registada chancelaria -mor da corte e  reino no Livro de 
Oficios e Mercês no fl.143.

2º 116r/v Viseu Títulos pertencentes às Águas do 
Quintal 

1748.8.31 Notificação judicial Notificação judicial a requerimento de Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos  feita às pessoas que levavam roupa e tiravam  água das poças por cima 
de S.Miguel que iam até ao Quintal da Casa. 

mç.10 nº.35 n/a n/a

2º 116v Viseu
Títulos pertencentes às Águas do 
Quintal 1761.8.4 Licença do Cabido Licença do cabido para encarnar a água pelo adro de São Miguel para dentro do quintal. mç.10 nº.36 n/a n/a

2º 120 Viseu Sentenças 1516.6.23 Sentença Sentença a favor de Maria Rodrigues de Carvalho, viúva de Gonçalo de Barros, e contra João Pires determinando um pagamento anual. mç.10 nº.37 n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

2º 120v Viseu Sentenças 1649.8.17 Sentença
Sentença a favor de Manoel de Almeida e Vasconcelos e sua mulher, D.Francisca de Miranda, contra Gaspar de Gueiros  - não se entende a palavra - de 
Castelo Branco e sua mulher, Isabel Gomes de Miranda, defuntos, e sua filha, Mariana das Chagas, religiosa no Mosteiro de Viseu,  determinando  a entrega 
de um prazo pertencente ao Cabido de Viseu em Chãos.

mç.10 nº.38 n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

2º 120v Viseu Sentenças 1769.3.8 Sentença
Sentença a favor das religiosas do mosteiro da cidade de Viseu contra José de Vasconcelos, tenente general,  que obriga ao levantamento de um muro , terreno 
de casas demolidas pertence à casa. mç.10 nº.39 n/a

 Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

2º 120v/121 Viseu Sentenças 1739.5.20 Sentença Sentença a favor de D.Mariana Antónia Perezado Sobral e Vasconcelos contra Miguel de Almeida e sua mulher  dá à primeira a conservação da Quinta de 
Francozelo e os rendimentos que os intrusos obtiveram durante a indevida ocupação.

mç.10 nº.40 n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

2º 121r/v Viseu Sentenças 1706.6.26 Sentença

Sentença a favor da suplicação sobre o agravo entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco contra João de Almeida 
Castelo Branco sobre as partilhas da mãe e sogra de ambas as partes Maria de Figueiredo.
Maria Figueiredo mais o seu filho o Cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco fizeram um dote em que  passavam à sua filha e irmã D. Maria os bens 
da sua mãe passados posteriormente para D.Fernando e que João de Vasconcelos da Povoa alienou. 

mç.10 nº.41 n/a
 Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança. Dote do casamento descrito  no Foral de 
Partilhas no fl.88 
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2º 121v Viseu Sentenças 1706.6.26 Certidão de Sentenças 
Certidão das sentenças da proferida - a favor da suplicação sobre o agravo entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo 
Branco contra João de Almeida Castelo Branco sobre as partilhas da mãe e sogra de ambas as partes Maria de Figueiredo - no Juízo Geral de  Viseu sobre os 
embargos da Prelação do Porto e sobre agravo na suplicação.

mç.10 nº.42 n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

2º 121v/122 Viseu Sentenças 1709.11.2 Sentença de força Sentença de força a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos contra o Abade de Valbom  Gaspar de Loureiro que é expulso da Quinta de Francozelo 
onde se instalara.

mç.10 nº.43 n/a Apenas de lembrança.

2º 122 Viseu Sentenças 1722.2.10 Sentença de retificação
Sentença de retificação da sentença de força a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos contra o Abade de Valbom  Gaspar de Loureiro  que manda 
entregar a Bras de Almeida de Vasconcelos os bens que restaram do vínculo que instituiu Maria de Figueiredo com o Cónego Francisco de Almeida  de 
Castelo Branco.

mç.18 nº.22 n/a referente ao documento mç.10, nº43.

2º 122r/v Viseu Sentenças 1707.11.4 Sentença e subsentença
Sentença e subsentença do Porto e Suplicação a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco contra o Provedor  e 
irmãos da Misericórdia da Cidade de Viseu negando a sua entrada no vínculo instituído  pelo Cónego Francisco d'Almeida Castelo Branco que incluída o 
Prazo de Santa Eugenia e o Val.

mç.18 nº.23 n/a n/a

2º 122v Viseu Sentenças 1712.8.23 Sentença Sentença do que coube à meação  de  Fernando d'Almeida de Vasconcelos  nas partilhas dos seus bens  e da sua segunda mulher D. Maria de Castelo Branco. mç.18 nº.24 n/a n/a

2º 122v/123 Viseu Sentenças 1712.8.23 Sentença
Sentença do que coube ao Testamenteiro Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos nas partilhas dos bens de Fernando de Almeida de Vasconcelos pelo 
pagamento da sua dívida. 

mç.18 nº.25 n/a n/a

2º 123 Viseu Sentenças 1772.4.10 Sentença Sentença de levantamento do sequestro feito pelo fisco na Quinta da Alagoa  no tempo de D.Paula comprada pela casa posteriormente. mç.18 nº.26 n/a n/a

2º 123r/v Viseu Sentenças 1803.3.11 Sentença de aplicação Sentença de aplicação de dois bocados de terra que eram das religiosas do Mosteiro de Jesus de Viseu  mas estavam encravadas dentro da Quinta de Alagoas. mç.18 nº.27a n/a n/a

2º 123r/v Viseu Sentenças 1803.3.8 Escritura de composição Escritura de composição e destrate feito pela Madre Abadessa com o Barão de Mossâmedes do contrato sobre o trespassar de propriedades em Lages  e 
S.Salvador. 

mç.18 nº.27b n/a No mesmo registo do documento mç.18, nº27.  Nas notas 
de tabelião.

2º 123v/124 Viseu Sentenças 1624.2.5 Acção

Ação que pôs em Juízo Manoel de Almeida Vasconcelos e seu filho Manoel de Vasconcelos e suas mulheres contra Nuno de Barros de Loureiro e Fernando 
de Loureiro, seus primos, filhos de Isabel Gomes de Miranda, irmã de D.Francisca de Miranda por forragens e prazos  em vários locais - Ermida - concelho e 
Vesteiros, S.Miguel do Pinheiro - termo do Porto-, Melres- termo do Porto-, São Cosmado- termo do Porto-, Quinta de Frazão - Termo de Barcelos - 
Snguinhedo, Vila D.Santo, Sepões, Figueiro, Pedrosa, Samorim, Carvalhal, Toja, Póvoa da Galega, Chams. Todos estes bens estão agora alienados.

mç.18 nº.28 n/a Apenas para lembrança. 

2º 124r/v Viseu Sentenças 1621.11.18 Sentença de habilitação Sentença de habilitação dos herdeiros de Nuno de Barros de Loureiro, por requerimento de Manoel de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes. mç.18 nº.46 n/a n/a

2º 125 Viseu Sentenças 1734.8.5 Sentença
Sentença a favor de José Manoel de Almeida Leitão contra João de Almeida de Castelo Branco sobre as partilhas dos bens que ficarão pela morte de 
Fernando de Almeida e sua segunda mulher que retifica o domínio da Quinta de Francozelo e o inventário por morte de Pedro de Almeida de Castelo Branco, 
marido de Maria de Figueiredo .

mç.18 nº.48 n/a Ato de posse dos bens remete para o fl. 56 e o inventário 
no fl.58 e seguintes.

2º 126 Viseu Posses 1711.4.7 Auto de posse
Auto de Posse de Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos em virtude do testamento do seu tio Fernando de Almeida de Vasconcelos de casas, quintais 
da Regueira, a  vinha da Ramalhosa, uma propriedade em Francoselo e a capela do Claustro da Sé da Senhora da Assunção,  pertencentes à casa. mç.10 nº.57 n/a Remete para fl.58 e seguintes.

2º 126 Viseu Posses 1626.9.22 Auto de posse Auto de Posse de Manoel de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, dos casais de Quintela que pertenciam à sua mulher D.Helena de Barros neta de Maria 
Pereira.

mç.10 nº.52 n/a n/a

2º 128 Viseu Prazos de Domínio Útil 1535.7.5 Prazo Prazo de que é direto senhor a Capela e Confraria do Santo Espírito mandado fazer por provisão régia para Isabel Pires mulher de Diogo Alves em três vidas 
de livre nomeação.  

mç.18 nº.29 n/a n/a

2º 128 Viseu Prazos de Domínio Útil 1535.7.5 Certidão de prazo Certidão do prazo  de quem era senhor a Capela e confraria do Santo espírito Santo  comprado para casa onde se inclui os Olivais. mç.18 nº.30 n/a Referente ao documento mç.18, nº29

2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1583.11.28 Prazo Prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feito a João Monteiro de livre nomeação não tendo filhos, 
nem netos. 

mç.18 nº.31a n/a n/a

2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1638.8.25 Renovação de prazo Renovação do prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feito  a Manoel de Almeida e Vasconcelos 
pela compra deste ao seu sogro Diogo de Miranda.

mç.18 nº.31b n/a No mesmo documento anterior.

2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1596.10.5 Escritura de compra
Escritura da compra do prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feita por Manuel de Almeida e 
Vasconcelos ao seu sogro, Diogo de Miranda. mç.18 nº.31c n/a No mesmo documento anterior. Nas notas de tabelião .

2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1676.8.25 Prazo Prazo  de que é senhor direto a Capela da Trindade da Cidade de Viseu, renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas casas na Rua da Regueira e 
três vidas de livre nomeação. 

mç.18 nº.32 n/a n/a

2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1676.8.25 Escritura de prazo Escritura do prazo de que é senhor direto  a Capela da Trindade da Cidade de Viseu, renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas casas na Rua da 
Regueira e três vidas de livre nomeação. 

mç.18 nº.33 n/a n/a
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2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1586.11.18 Prazo Prazo das sobreditas casas, de que é  senhor direto  a Capela da Trindade da Cidade de Viseu que fora renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas 
casas na Rua da Regueira e três vidas de livre nomeação, é  renovado a Diogo de Miranda pela sua compra a Joana Lopes em três vidas. 

mç.18 nº.35 n/a Não se compreende a que se refere o prazo.

2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1458.7.10 Prazo Prazo de que são diretos senhores os cureiros da Sé de Viseu feito a Rui Dias e sua mulher Maria rodrigues de Carvalho e suas casas na Rua da Regueira em 
três vidas de geração. 

mç.18 nº.45 n/a n/a

2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1661.1.23 Renovação de prazo
Renovação do prazo, de que são diretos senhores os cureiros da Sé de Viseu feito a Rui Dias e sua mulher Maria rodrigues de Carvalho e suas casas na Rua 
da Regueira em três vidas de geração, a Gonçalo Lopes Pedreiro, e sua mulher em desistência de Lourenço Vás e sua mulher em três vidas de geração. Entrou 
na casa por compra.

mç.18 nº.34 n/a Referente ao documento mç.18, nº45

2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1661.5.27 Renovação de prazo Renovação do prazo renovado a Gonçalo Lopes Pedreiro a Manoel Pereira de Vasconcelos com as mesmas condições e foro. mç.18 nº.37 n/a Referente ao documento mç.18, nº34

2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1609.1.17 Prazo Prazo, duas Leiras e duas casinhas sem local indicado, de que é direto senhor a Mesa Capitular da Sé de Viseu, feito a Diogo de Miranda de Vilhegas em três 
vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

mç.18 nº.36 n/a n/a

2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1689.3.17 Renovação de prazo
Renovação do prazo de que é direto senhor a Mesa Capitular da Sé de Viseu, feito a Diogo de Miranda de Vilhegas em três vidas de livre nomeação na falta 
de filhos e netos, a Fernando de Almeida e Vasconcelos com a investidura anteriormente descrita.  

mç.18 nº.38 n/a Referente ao documento mç.18, nº36

2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1711.1.28 Certidão de prazo Certidão dos prazos feitos pelo Cabido a Diogo de Miranda de Vilhegas e de descrição de como foram cumpridos os foros. mç.18 nº.39 n/a n/a

2º 133 Viseu Prazos de Domínio Útil s/d Prazo Prazo, casas na Rua da Regueira, de que é senhor direto o Cabido de Viseu em 3 vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Entrou  na Casa por 
compra e está incluído na casa e Quintal. 

mç.18 nº.40 n/a n/a

2º 134 Viseu Prazos de Domínio Útil 1689.3.31 Prazo Prazo útil por certidão feito ao cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco de suas casas em  três vidas de livre nomeação. Não está na casa. mç.18 nº.41 n/a n/a

2º 139 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1770.7.3 Escritura de compra Escritura de compra do 1º Barão de Mossâmedes a D. Paula Joana da Quinta da Alagoa. mç.18 nº.1 n/a n/a

2º 139 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1778.8.17 Escritura de quitação Escritura de quitação de D. Paula Joana do preço da Quinta da Alagoa mç.18 nº.4 n/a n/a

2º 139r/v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1715.1.6 Escritura de compra Escritura de compra de Silvestre de Almeida da Quinta da Alagoa. mç.18 nº.5 n/a n/a

2º 139v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1716.4.30 Escritura de compra Escritura de compra que fez Silvestre Rodrigues a D. Maria de Távora de terras, incluindo a Quinta de Alagoa. mç.18 nº.8 n/a n/a

2º 139v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1720.5.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Silvestre Rodrigues a Manuel Remédio de um chão no limite de Alagoa. mç.18 nº.9 n/a n/a

2º 139v/140 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1773.6.27 Assinado de compra Assinado de compra com a certidão de sisa feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes de duas belgas de Vinha na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.10 n/a n/a

2º 140 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1776.4.7 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.11 n/a n/a

2º 140 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1775.5.4 Certidão de sisa Certidão de sisa de uma terra com duas videiras dentro da Quinta da Alagoa compradas pelo 1º Barão de Mossâmedes a Rosa Loureiro. mç.18 nº.12 n/a n/a

2º 140r/v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1777.12.1 Quitação Quitação paga a certidão de sisa feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes de duas belgas de Vinha na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.13 n/a n/a

2º 140v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1776.6.1 Escritura de troca Escritura de troca feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.6 n/a n/a

2º 140v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1785.5.15 Escritura de troca Escritura de troca feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.7 n/a n/a

2º 140v/141 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1775.7.20 Assinado de troca Assinado de troca entre o 1º Barão de Mossâmedes e a sua tia D. Francisca de Almeida de um bocado de terra dentro da Quinta da Alagoa por dois bocados 
exteriores obrigados ao foro que o primeiro pagava ao cabido.

mç.18 nº.15 n/a n/a
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2º 141 Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1716.7.30 Licença Licença do cabido de Viseu para D. Maria de Távora e Castro poder vender o prazo da Quinta da Alagoa a Silvestre Rodrigues com a certidão de sisa junta. mç.18 nº.42 n/a n/a

2º 141r/v Viseu e Quinta de Alagoa Aquisições 1804.4.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Cardoso de produtos alimentares. mç.18 nº.47 n/a n/a

2º 147 Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1775.8.7 Sentença de abolição Sentença de abolição de caminhos a favor do 1º Barão de Mossâmedes contra os moradores de terras próximas mç.18 nº.14 n/a n/a

2º 147r/v Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1774.7.28 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei Agrária, de fazendas que Manuel Rodrigues de Ranhados detinha dentro da Quinta da Alagoa. mç.18 nº.17 n/a n/a

2º 147v Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1774.7.26 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das fazendas que Maria Rosa e seu sobrinho possuíam na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.19 n/a n/a

2º 147v Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1774.12.4 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das terras que possuía Bernardo Soares, contíguas à Quinta da Alagoa. mç.18 nº.20 n/a n/a

2º 147v Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1776.8.25 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das terras que possuía Paula Maria e seu filho na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.21 n/a n/a

2º 148 Viseu e Quinta de Alagoa Sentenças de adjudicação 1773.7.1 Sentença Sentença a favor de D. Paula contra os Procuradores e Fiscais. mç.18 nº.18 n/a n/a

2º 152 Viseu e Quinta de Alagoa Prazos de domínio útil 1772.8.26 Renovação de prazo Renovação de um prazo de um pagamento ao 1º Barão de Mossâmedes. mç.18 nº.2 n/a n/a

2º 153 Viseu e Quinta de Alagoa Prazos de domínio útil 1676.4.13 Prazo por certidão Prazo por certidão de que é direto senhor o Cabido de Viseu, dentro da Quinta da Alagoa. mç.18 nº.3 n/a n/a

2º 153 Viseu e Quinta de Alagoa Prazos de domínio útil 1774.4.18 Renovação de prazo Renovação de um prazo de um pagamento ao 1º Barão de Mossâmedes de um pagamento de três vidas. mç.18 nº.16 n/a n/a

2º 156 Viseu e Quinta de Alagoa Prazos subenfitêuticos 1788.1.8 Prazo Prazo feito a João Marques Flores em três vidas de geração. mç.18 nº.43 n/a n/a

2º 157 Viseu e Quinta de Alagoa Prazos subenfitêuticos 1796.6.3 Prazo enfitêutico Prazo feito pelo Barão de Mossâmedes ao Chantre José Teotónio da cidade de Viseu de um bocado de terra na Quinta da Alagoa. mç.18 nº.44 n/a n/a

2º 161 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1711.4.16 Licença Licença do Bispo de Viseu sob a compra do prazo de Cabanões do domínio direto da Mitra. mç.19 nº.3 n/a n/a

2º 161 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1711.4.17 Certidão Certidão de escritura de compra que fez João do Sobral a António de Loureiro de Figueiredo da Quinta de Cabanões. mç.19 nº.23 n/a n/a

2º 161r/v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1725.12.16 Escritura de compra Escritura de Compra que fez Teotónio do Sobral e Vasco a João Lopes de um Pinhal com a sua Seara no limite de Cabanões. mç.19 nº.17 n/a n/a

2º 161v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1785.1.5 Assinado de troca Assinado de troca com Manuel de Almeida de uma belga de Pinhal por outra propriedade no mesmo assinado. mç.19 nº.18 n/a n/a

2º 161v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1785.3.2 Assinado de compra Assinado de compra que fez o Barão de Mossâmedes a Isidro Joaquim de uma terra com castanheiros junto a Lameiro de Cima. mç.19 nº.19 n/a n/a

2º 161v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1785.1.5 Assinado de troca
Assinado de troca pelo qual João da Silva larga ao Barão de Mossâmedes dois pedaços de terra de Tojal e monte no sitio do Lameiro por outras terras 
constantes do mesmo assinado. mç.19 nº.20 n/a n/a

2º 162 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1770.7.15 Assinado de compra Assinado de compra que fez o Barão de Mossâmedes a Sebastiana Pereira debaixo de uma belga de terra de Alqueva com carvalhos, castanheiros e pinhal, 
em Lameiro.

mç.19 nº.21 n/a n/a

2º 162 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1785.4.18 Certidão de sisa Certidão de sisa de uma troca com José do Couto pela qual larga duas belgas de terra em Lameiro. mç.19 nº.22 n/a n/a
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2º 162 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1617.11.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gaspar de Loureiro de Figueiredo a Nuno Rebelo de Castelo Branco do prazo de Cabanões. mç.19 nº.26a n/a n/a

2º 162r/v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições 1726.3.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao Padre Carlos Pereira de dois pinhais em Vale da Arrancada. mç.19 nº.27 n/a n/a

2º 162v Viseu e Cabanões de Cima Aquisições s/d Certidão de sisa
Certidão de sisa da compra que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel Pereira, João Pereira, António Henrique e José Correia debaixo de uns pedaços de terra 
ao fundo da Quinta do comprador e de outro com o rio.

mç.19 nº.28 n/a n/a

2º 162v/163 Viseu e Cabanões de Cima Aquisições s/d Assinados de compra
Três assinados de compra que fez o Barão de Mossâmedes de uma belga de terra com o seu pinhal e castanheiro em Marco da Cerca, uma belga de terra de 
pinhal a Manuel Lopes e sua mulher e uma outra a Maria Lopes, de uma belga de terra com pinhal. mç.19 nº.33 n/a n/a

2º 168 Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1647.2.14 Escritura de transação Escritura de transação e amigável composição entre partes. mç.19 nº.24 n/a n/a

2º 168 Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1705.7.1 Escritura de desistência Escritura de desistência da nomeação do prazo de Cabanões feita por António de Figueiredo, mulher e padrasto. mç.19 nº.6 n/a n/a

2º 168 Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1706.3.5 Escritura de hipoteca Escritura de hipoteca e nomeação que fez António de Figueiredo a Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos dos prazos de Cabanões. mç.19 nº.26b n/a n/a

2º 168v Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1706.3.8 Escritura de nomeação Escritura de nomeação dos prazos de Cabanões por António de Figueiredo a Teotónio Vasconcelos. mç.19 nº.7 n/a n/a

2º 168v Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1708.4.15 Acção de reconhecimento Acção de reconhecimento que demanda Teotónio Vasconcelos contra António de Figueiredo pela razão de juros constantes das escrituras juntas no mesmo 
reconhecimento.

mç.19 nº.8 n/a n/a

2º 168v Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1686.5.7 Escritura de dote e nomeação Escritura de dote e reconhecimento que fez Dona Joana do Loureiro, dos prazos de Cabanões. mç.19 nº.31 n/a n/a

2º 169 Viseu e Cabanões de Cima Transações, composições, etc 1706.1.19 Escritura de nomeação Escritura de nomeação dos prazos de Cabanões por António de Figueiredo em Teotónio Vasconcelos. mç.19 nº.32 n/a n/a

2º 173 Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1736.6.20 Sentença e subsentença Sentença e sob sentença de agravo cível a favor de Rodrigo de Vasconcelos contra Joaquim Side seu tutor em que julgam ao 1º os prazos de Cabanões. mç.19 nº.9 n/a n/a

2º 173 Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1738.8.22 Subsentença Subsentença cível a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side sobre os prazos de Cabanões. mç.19 nº.10 n/a n/a

2º 173 Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1697.6.26 Sentença de suplicação Sentença da suplicação a favor de António de Figueiredo, e os filhos Gaspar Rebello contra Luís de Figueiredo, e sua irmã sobre os prazos de Cabanões. mç.19 nº.11 n/a n/a

2º 173v Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1702.6.8 Subsentença Sob sentença a favor de António de Figueiredo, contra Luís de Figueiredo e sua irmã sobre os mesmos prazos. mç.19 nº.12 n/a n/a

2º 173v Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1736.8.18 Sentença Sentença do juiz de fora de Viseu, confirmada na Relação do Porto a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side e a sua mulher. mç.19 nº.13 n/a n/a

2º 173v Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1736.8.18 Sentença Sentença do juiz de fora de Viseu, confirmada na Relação do Porto a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side e a sua mulher. mç.19 nº.14 n/a n/a

2º 173v Viseu e Cabanões de Cima Sentenças 1738.5.20 Subsentença Sob sentença da suplicação sobre embargo a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side sobre os ditos prazos. mç.19 nº.15 n/a n/a

2º 177 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1624.1.12 Prazo por certidão
Prazo por certidão de que é senhor direto o Cabido de Viseu. Feito a Luísa de Castelo Branco, mulher de Gaspar de Loureiro de Figueiredo em três vidas de 
livre nomeação. mç.19 nº.2a n/a n/a

2º 177r/v Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1706.4.23 Renovação de prazo e escritura de 
compra

Renovação do prazo por certidão de que é senhor direto o Cabido de Viseu ao Barão de Mossâmedes, em três vidas de livre nomeação e a escritura de compra 
por Teotónio do Sobral a António de Figueiredo Morgado de Alcofra.

mç.19 nº.1a n/a n/a

2º 178 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1787.8.6 Escritura de contracto Escritura de contracto consentimento composição e aprovação entre o Bispo e Cabido de Viseu, como senhores diretos dos prazos de Cabanões e o Barão de 
Mossâmedes enfiteuta, a fim de ficarem unidos a uma banda os senhorios diretos, pela confusão em que confundiram as propriedades de ambos.

mç.19 nº.5 n/a n/a
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2º 178 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1778.8.11 Licença Licença do cabido para se escambarem ou trocarem certas propriedades do prazo de Crestelo e Cabanões entre o Barão de Mossâmedes e D. Maria Cláudia 
de Noronha e Menezes, como tutora do seu filho Afonso de Figueira Freire e Sousa e junta a escritura de troca entre estas partes.

mç.19 nº.16 n/a n/a

2º 179 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1565.3.26 Emprazamento Emprazamento pelo Bispo D. Gonçalo Pinheiro a Gaspar do Loureiro e sua mulher em três vidas. mç.19 nº.29 n/a n/a

2º 179 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1565.3.26 Emprazamento Emprazamento pelo Bispo D. Gonçalo Pinheiro a Gaspar do Loureiro e sua mulher em três vidas. mç.19 nº.30 n/a n/a

2º 179 Viseu e Cabanões de Cima Prazos de domínio útil 1788.1.8 Certidão de reconhecimento
Certidão do reconhecimento que fez por seu Procurador o Barão de Mossâmedes no Tombo da Mitra com escritura do contracto celebrado entre a mesma 
Mitra e o Cabido de Viseu pelo qual se contractaram a ficar cada um deles unidos ao seu lado por serem antes as propriedades dispersas. mç.19 nº.4 n/a n/a

2º 183 Viseu e Silgueiros Prazos de domínio útil 1764.3.11 Renovação de prazo Renovação do prazo de que é direto senhor a Igreja de Silgueiros, feita ao Barão de Mossâmedes em três vidas. mç.20 nº.1 n/a n/a

2º 186 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1766.4.5 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico feito a João de Oliveira de Passos de Silgueiros, e a sua mulher das propriedades constantes do mesmo prazo em três vidas. mç.20 nº.6 n/a n/a

2º 187 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1657.7.20 Emprazamento Emprazamento feito a João Gonçalves e aos Inquilinos em três vidas. mç.20 nº.7 n/a n/a

2º 188 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1749.5.29 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito a Silvestre Gonçalves, José Martins e António Francisco Roxo, e suas mulheres, em três vidas. mç.20 nº.8 n/a n/a

2º 189 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1751.7.21 Emprazamento subenfitêutico
Emprazamento subenfitêutico feito ao Padre Manuel Fernandes, Francisco João e sua mulher, Manuel Rodrigues e Alfaiate e sua mulher, José Pais Vinagre e 
sua mulher, Bernardo Rodrigues e sua mulher Isabel Solteira, José de Figueiredo e sua mulher, Amaro Lopes e sua mulher, Manuel Pais Homem e sua 
mulher, em três vidas. Cabecel, Manuel Rodrigues Alfaiate.

mç.20 nº.9 n/a n/a

2º 190 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1749.7.30 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito por José Manuel de Almeida de Vasconcelos a Manuel de Figueiredo de Salorca em três vidas de Pacto e Providência. mç.20 nº.10 n/a n/a

2º 191 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1752.5.17 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito por José Manuel de Almeida Leitão a João Franco e sua irmã, em três vidas de Pacto de Providência. mç.20 nº.11 n/a n/a

2º 192 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1752.7.10 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico que fez o enfiteuta José Manuel de Almeida Leitão a José Martins, Domingos de Figueiredo e Tavares, e outros do Lugar do 
Mosteiros de Silgueiros, em três vidas.

mç.20 nº.15 n/a n/a

2º 193 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1751.7.18 Emprazamento subenfitêutico
Emprazamento subenfitêutico feito pelo enfiteuta José Manuel de Almeida Leitão a Ana Franca e seu marido, José Henriques e sua mulher, Manuel Henriques 
e sua mulher, e outros da freguesia de Silgueiros em três vidas. mç.20 nº.17 n/a n/a

2º 198r/v Viseu e Silgueiros Sentenças 1740.3.24 Autos cíveis

Autos cíveis entre partes, José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher, Autores contra Luís Fernandes de Casal Jurao, João Gonçalves e Maria 
Fernandes e sua irmã, Manuel de Figueiredo Pinheiro, Manuel Rodrigues da Guilha, Domingos Lopes, António Rodrigues do Casal, os filhos que ficaram de 
António Marques, José Martins, Manuel de Bastos e suas mulheres, todos da freguesia e termo de Viseu, em que são condenados a pagar 40 alguares de pãi, 
30 amateis de marrã, 8 almeides de vinho à bica, 2 capões e meio alqueire de azeite ou o foro que se lhe arbitra por Louvados, absolutos do Comisso por se 
oferecerem ao pagamento dos foros decursos.

mç.20 nº.2 n/a n/a

2º 198v Viseu e Silgueiros Sentenças 1745.1.20 Sentença

Sentença sobre a Apelação de autos cíveis entre partes, José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher, Autores contra Luís Fernandes de Casal 
Jurao, João Gonçalves e Maria Fernandes e sua irmã, Manuel de Figueiredo Pinheiro, Manuel Rodrigues da Guilha, Domingos Lopes, António Rodrigues do 
Casal, os filhos que ficaram de António Marques, José Martins, Manuel de Bastos e suas mulheres, todos da freguesia e termo de Viseu, em que são 
condenados a pagar 40 alguares de pãi, 30 amateis de marrã, 8 almeides de vinho à bica, 2 capões e meio alqueire de azeite ou o foro que se lhe arbitra por 
Louvados, absolutos do Comisso por se oferecerem ao pagamento dos foros decursos, como declarada que os réus aceitem o título subenfitêutico.

mç.20 nº.3 n/a n/a

2º 198v Viseu e Silgueiros Sentenças 1711.12.9 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida de Vasconcelos contra o Provedor e irmão da Misericórdia da cidade de Viseu, contra Gaspar de Loureiro de Figueiredo 
da mesma cidade pela qual se julga no direito do prazo de Silgueiros.

mç.20 nº.4 n/a n/a

2º 198v/199 Viseu e Silgueiros Sentenças 1623.1.28 Sentença
Sentença sobre Embargos a favor de Brás de Almeida de Vasconcelos contra Luís de Loureiro e Albuquerque em que julga o primeiro como pertença do 
prazo de Silgueiros uma vinha. mç.20 nº.5 n/a n/a

2º 199 Viseu e Silgueiros Sentenças 1745.3.29 Sentença de repartição
Sentença de repartição de foro a favor de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos contra o Padre José Ribeiro do Lugar do Mosteiro, que paga dois 
alqueires de pão meado, seis quartilhos de vinho, Manuel Rodrigues do mesmo lugar que paga uma quarta de pão e quinze reis em dinheiro, o mesmo e seu 
cunhado João de Figueiredo pagam um selamim de pão e arrate e quarta de marrã, António Francisco Roxo do mesmo lugar que paga um selamim de pão e 
arrate e quarta de marrã, Luís Cardoso paga meio alqueire de pão e um selamim de feijão.

mç.20 nº.16 n/a n/a

2º 199r/v Viseu e Silgueiros Sentenças 1743.7.12 Sentença por certidão Sentença por certidão extraído dos autos sobre agravo em que se obrigam os Caseiros de Silgueiros a aceitar prazos com o direito reservado ao senhorio útil 
para tratar da questão do acrescentamento à factura deles.

mç.20 nº.14 n/a n/a

2º 203 Viseu e Silgueiros Trocas e arrendamentos 1761.8.15 Escritura de troca
Escritura de troca feita pela senhora D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos com José Martins e sua mulher em que a primeira deu o chão do 
Perciro pelo chão à Pedra Sequinha.

mç.20 nº.13 n/a n/a
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2º 203 Viseu e Silgueiros Trocas e arrendamentos 1725.1.1 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento feita pelo padre Brás d'Almeida de Vasconcelos durante vinte anos a João de Figueiredo, senhor do lugar de Passos de Silgueiro, 
do chão do Val do Carregueiro.

mç.20 nº.12 n/a n/a

2º 207 Ferronha e Alcafache, concelho de 
Azurara

n/a 1631.7.17 Certidão A Casa de Ferronha guarda bens que foram instituídos em Capela por António de Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, pelo casamento de D.Luís d'Almeida de 
Vasconcelos com a herdeira da casa .

mç.20 nº.23 n/a n/a

2º 207
Ferronha e Alcafache, concelho de 
Azurara

n/a s/d Certidão Certidão idêntica à relativa aos bens guardados na Casa de Ferronha que foram instituídos em Capela por António de Vasconcelos. mç.20 nº.24 n/a n/a

2º 207r/v
Ferronha e Alcafache, concelho de 
Azurara n/a 1761.6.18 Provisão Provisão passada antes da abolição da capela instituída por António Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, para se poderem emprazar os bens do vínculo. mç.10 nº.50a n/a n/a

2º 207r/v Ferronha e Alcafache, concelho de 
Azurara

n/a 1798.6.2 Provisão Provisão da abolição dos encargos do vínculo instituído por António Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, por o mesmo vínculo não chegar ao rendimento da 
lei.

mç.10 nº.50b n/a n/a

2º 208 Ferronha e Alcafache Aquisições 1618.1.9 Carta de arrematação Carta de arrematação por António de Vasconcelos de um pedaço de Lameiro em Alcafache. mç.20 nº.18 n/a n/a

2º 208 Ferronha e Alcafache Aquisições 1630.8.20 Escritura de compra
Escrita de compra de António de Vasconcelos a Matias da Cunha e sua mulher de casal mendo de uma vinha que se chama Castanheiro do Corvo e de uma 
Tapada chamada Atoladoro. mç.20 nº.19 n/a n/a

2º 208r/v Ferronha e Alcafache Aquisições 1620.7.1 Escritura de doação Escritura de doação de Maria Pais ao seu sobrinho António de Vasconcelos de todas a suas fazendas que tinha em Casal Sandim e Alcafache. mç.20 nº.20 n/a n/a

2º 208v Ferronha e Alcafache Aquisições 1604.1.6 Confissão Confissão de Simão Manuel e de sua mulher da  aldeia de Carvalho em virtude de uma citatória do conservador da universidade da passagem que António de 
Vasconcelos tem para o chão de Outeiro.

mç.20 nº.21 n/a n/a

2º 208v Ferronha e Alcafache Aquisições 1580.5.7 Licença
Licença do Ordinário de Viseu para a troca do Lameiro do testamento e de um pardieiro que era da freguesia de Alcafache por outras da autoridade de 
António de Vasconcelos. mç.20 nº.22 n/a n/a

2º 213 Ferronha e Alcafache Sentenças 1720.4.20 Sentença Sentença a favor a favor do barão de Mossâmedes contra António do Loureiro e sua mulher do Casal Mendo sobre a posse de um caminho para outra terra 
chamada Cova.

mç.20 nº.25 n/a n/a

2º 213 Ferronha e Alcafache Sentenças 1798.1.8 Sentença Sentença a favor a favor do barão de Mossâmedes contra António José da Costa, João da Costa e suas mulheres do Casal Sandim que têm uma das casas em 
Alcafache e largarem uma porção de terra que ocuparam injustamente.

mç.20 nº.29 n/a n/a

2º 215 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1794.8.5 Prazo
Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a António José da Costa e sua mulher, Maria Correia, do Casal  dos bens constantes do mesmo prazo de Alcafache em 
três vidas de geração. mç.20 nº.26 n/a n/a

2º 215 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1794.8.6 Prazo Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a António José da Costa e sua mulher, Maria Correia, do Casal  dos bens constantes do mesmo prazo de Alcafache em 
três vidas de geração.

mç.20 nº.27 n/a n/a

2º 216 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1793.8.23 Prazo Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a José Ferreira da Fonseca e sua mulher de Sibaldinho de um bocado de terra em Alcafache em três vidas de livre 
nomeação.

mç.20 nº.28 n/a n/a

2º 219 Viseu e Ramalhosa Aquisições 1771.3.10 Escritura de compra
Escritura de compra feita por José d'Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Estevão da Cunha e sua mulher de um bocado de pinhal na dita 
Ramalhosa. mç.28 nº.1 n/a Nas notas de António d'Almeida e Vasconcelos

2º 219 Viseu e Ramalhosa Aquisições 1773.1.13 Escritura de compra Escrito de compra que fez o barão de Mossâmedes a José d'Almeida do lugar de Guimarães de uma belga do monte com o seu pinhal na Ramalhosa. mç.28 nº.2 n/a n/a

2º 224 Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1481.[--?].
[--?]

Prazo Prazo direto do senhor a Mitra de Viseu feito por D.João de Abreu a Gonçalo de Barros de um  chão na Ramalhosa em três vidas de geração. mç.28 nº.4a n/a n/a

2º 224 Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1593.5.10 Renovação de prazo Renovação pelo bispo D.Nuno de Noronha a Diogo de Miranda apenas com o acrescento de dez reis no foro. mç.28 nº.4b n/a n/a

2º 224r/v Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1719.5.9 Renovação de prazo Renovação do prazo acima por D.Jerónimo  Soares, bispo de Viseu, a Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos pela nomeação que tinha feito o seu tio 
Fernando d'Almeida de Vasconcelos, juntamente com umas casas na rua da Regueira.

mç.28 nº.5 n/a n/a

2º 229 Viseu e Esculca Aquisições 1666.6.6 Escritura de compra Escritura de compra do cónego António Leitão Pereira a Manuel Coelho e sua mulher do lugar de Esculca de uma casa terreira que tinha entrada pública. mç.28 nº.6 n/a Nas notas de tabelião
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2º 229 Viseu e Esculca Aquisições 1774.8.12 Escritura de compra Escritura de compra  feita por José d'Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao médico António Carlos de uma terra no limite do lugar de Esculca. mç.28 nº.7 n/a Nas notas de António d'Almeida e Vasconcelos

2º 229r/v Viseu e Esculca Aquisições 1684.10.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira, da vila de S.Pedro do Sul, a Manuel de Carvalho e sua mulher de uma belga terra com Castanheiros  no 
lugar de Esculca.

mç.28 nº.8 n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

2º 229v Viseu e Esculca Aquisições 1774.7.27 Certidão de sisa Certidão de Sisa da compra feita ao Doutor António  Carlos de uma terra chamada Tacões no limite do dito lugar. mç.12 nº.76 n/a n/a

2º 233 Viseu e Coimbrões Aquisições 1597.2.18 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo de Miranda de Casal Dávos a Manuel Fernandes e sua mulher do lugar de Coimbrões de umas casas térreas no dito lugar. mç.28. nº.9 n/a Nas notas de Pedro de Barros

2º 233 Viseu e Coimbrões Aquisições 1658.10.11 Carta de arrematação Carta de arrematação feita pelo cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco de uma vinha em Coimbrões chamada Fonte dos Mouros que era de 
Domingos Fernandes.

mç.28 nº.48 n/a n/a

2º 236 Viseu e Medronhosa Aquisições 1640.4.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Leitão a Francisco Fernandes e sua mulher do lugar de Tondela de um Souto no limite da Modrinhosa. mç.28 nº.10 n/a Nas notas de tabelião

2º 236 Viseu e Medronhosa Aquisições 1739.3.29 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento do Souto acima por José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel do Amaral e sua mulher da Modrinhosa em três vidas 
de geração. mç.28 nº.11 n/a Nas notas de Manuel Leitão de Carvalho

2º 239 Viseu e Trancozelo Aquisições 1635.6.20 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Agostinho de Matos e sua mulher da Vila de Gagos, de um chão ou Pisco junto à Quinta 
do comprador.

mç.28 nº.12 n/a Nas notas de Lourenço Homem da Mota

2º 239 Viseu e Trancozelo Aquisições 1636.11.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Manuel Botelho da Costa e sua mulher e António Botelho Ribeiro e sua mulher de um 
Souto com toda a sua terra de Trancozelo.

mç.28 nº.13 n/a Nas notas de tabelião

2º 239r/v Viseu e Trancozelo Aquisições 1637.2.15 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Manuel Lopes, ferrador da cidade de Viseu, de um Olival no limite de Marzovelos que 
partilha com o Souto do comprador junto à quinta de Trancozelo. mç.28 nº.14 n/a Nas notas de Francisco Homem de Matos

2º 239v Viseu e Trancozelo Aquisições 1630.10.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Agostinho de Matos  e sua mulher da Vila de Vagos, de uma vinha e de uma mouta no 
lugar de Marzuvelos.

mç.28 nº.15 n/a n/a

2º 239v Viseu e Trancozelo Aquisições 1639.2.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Tomé Rebelo de uma vinha junto a Marzovelos com o seu chão unido a ela e a sua mouta 
tapada sobre si.

mç.28 nº.16 n/a Nas notas de tabelião

2º 240 Viseu e Trancozelo Aquisições 1635.10.25 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a António  de Figueiredo Morais Tenreiro e sua mulher de um Olival no limite de 
Marzovelos. mç.28 nº.17 n/a n/a

2º 240 Viseu e Trancozelo Aquisições 1638.3.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Simão de Abreu de Castelo Branco de um Souto com a sua terra de Trancozelo, limite de 
Marzovelos.

mç.28 nº.18 n/a Nas notas de tabelião

2º 240r/v Viseu e Trancozelo Aquisições 1637.10.23 Escritura de venda, troca e escambo Escritura de venda, troca e escambo entre Pedro d'Almeida de Castelo Branco e Gaspar do Amaral Barroso da cidade de  Viseu pela qual o primeiro larga um 
chão e Souto à Mouta por outro chão.

mç.28 nº.19 n/a Nas notas de tabelião

2º 240v Viseu e Trancozelo Aquisições 1639.5.9 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a António do Amaral e sua mulher do lugar de São Cosmado  da beira de um pedaço do 
Souto chamado Trancozelo. mç.28 nº.20 n/a Nas notas de tabelião

2º 245 Viseu e Trancozelo Prazos subenfitêuticos 1689.3.24 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito a D.Maria de Castelo Branco de Souto de Trancozelo de que é senhor direto o cabido em três vidas de Geração na falta de 
filhos ou Netos.

mç.28 nº.30 n/a Nas notas do cabido

2º 245r/v Viseu e Trancozelo Prazos subenfitêuticos 1757.01.19 Renovação do prazo Renovação do prazo que se fez com a autoridade do Cabido Rodrigo Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao Capitão Simão Ferreira da parte do Souto na 
Quinta de Trancozelo.

mç.28 nº.27 n/a Nas notas do cabido

2º 249 Viseu e Trancozelo Prazos de Domínio direto 1742.3.29 Prazo
Prazo de três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Simão Teixeira Ourives da cidade de 
Viseu da terra de Trancozelo. mç.28 nº.31 n/a Nas notas de Tabelião

2º 251 Viseu e São Salvador Aquisições 1629.1.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Leitão a Lourenço Esteves de São Salvador de uma belga de terra à Lameira que estava junto do Olival do comprador. mç.28 nº.21 n/a Nas notas de tabelião

2º 251 Viseu e São Salvador Aquisições 1634.5.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Leitão a Lourenço da Costa e sua mulher de São Salvador de cinco sortes de terra à Lameira no limite do dito lugar. mç.28 nº.22 n/a Nas notas de tabelião
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2º 251r/v Viseu e São Salvador Aquisições 1611.9.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão de São Salvador de um alqueire de terra à Lameira no limite do dito lugar  que estava junto com o comprador. mç.28 nº.23 n/a Nas notas de tabelião

2º 251v Viseu e São Salvador Aquisições 1545.4.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão a Simão Fernandes e a sua mulher de certas propriedades em São Salvador e mais uma belga de terra e de um 
Olival novo.

mç.28 nº.24 n/a Nas notas de tabelião

2º 251v/252 Viseu e São Salvador Aquisições 1776.5.7 Escritura de venda
Escritura de venda que fizeram António Esteves Viúvo e José de Almeida e sua mulher de um chão chamado de Moinho, de que eram enfiteutas e  senhor 
direto o Barão de Mossâmedes que por seu Procurador autorizou a venda. 

mç.28 nº.25 n/a Nas notas de tabelião

2º 252 Viseu e São Salvador Aquisições 1661.3.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão a Manuel Fernandes e sua mulher de Vila de Moinhos de um Olival chamado Pedras. mç.28 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

2º 255 Viseu e São Salvador Prazos de Domínio direto 1666.8.27 Prazo Prazo que fez cónego António Leitão a João António e sua mulher de São Salvador de uma tapada no limite desse lugar onde chamam Lameiras tapada sob 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos.

mç.28 nº.28 n/a Nas notas de tabelião. Renovação da condição de 
pagamento e em troca foi rescindido o contrato de prazo

2º 256 Viseu e São Salvador Prazos de Domínio direto 1767.2.28 Prazo
Prazo que fez por seu Procurador de Mossâmedes a José Monteiro o Novo lugar de São Salvador das propriedades e terras constantes da Escritura em três 
vidas de rigorosa geração.

mç.28 nº.29 n/a Nas notas de tabelião

2º 259 São Pedro do Sul Nomeações de Prazos 1649.5.28 Escritura de Nomeação
Escritura de Nomeação dos prazos de Pinho Juzão e Gueijadens de que é direto senhor o Mosteiro de Grijo que fez Dona Maria Pereira viúva de Manuel de 
Almeida de Azevedo a sua filha Dona Mariana de Vasconcelos. mç.28 nº.82 n/a Nas Notas de tabelião

2º 260 Viseu, Marzovelos e Trancozelo Aquisições 1597.6.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Miranda a Paulo de Carvalho de um Souto no limite de Marzuvélhos chamado de Filgueiras. mç.28 nº.32 n/a Nas notas de tabelião

2º 260 Viseu, Marzovelos e Trancozelo Aquisições 1635.5.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Pero de Almeida de Castelo Branco com autoridade do cabido a Feliciano Marquês e sua mulher de um souto no limite de 
Marzuvélhos. 

mç.28 nº.33 n/a Nas notas de Manuel de Barros da cidade de Viseu

2º 262 Souto de Lafões Aquisições 1546.6.23 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues Cabral a Gonçalo Vás de uma casa no dito lugar que partiu com o pomar do Mosteiro de São Cristovão e um 
outro souto chamado de chão da Escavada. mç.28 nº.83 n/a Nas notas de tabelião

2º 263 Viseu e Monte Salvado Prazos de Domínio útil 1626.7.11 Prazo Prazo de que é direto senhor cabido de Viseu, tirado por comisso a António Correia de Seixas e sua mulher, feito  ao mestre de escola  Manuel Leitão de um 
chão foi Vinha no Monte Salvado em três vidas de livre nomeação.

mç.28 nº.34 n/a Nas notas do cabido

2º 263r/v Viseu e Monte Salvado Prazos de Domínio útil 1757.3.11 Renovação do prazo Renovação do prazo a José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos com as condições do antecedente. mç.28 nº.35 n/a Nas notas do cabido

2º 266 Viseu e Monte Salvado Prazos subenfitêuticos 1757.5.30 Prazo
Prazo que fez com licença do cabido José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Simão Rodrigues de Orgens, termo de Viseu da Vinha e lugar 
de Monte Salvado em três vidas de rigorosa geração. mç.28 nº.36 n/a Nas notas de tabelião

2º 268 Viseu e Fail Prazos de Domínio direto 1775.10.30 Prazo Prazo que fez por seu Procurador José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a José Lopes Ferreira e sua mulher de um Olival com limite do lugar 
de Fail e de outro Olival no mesmo sítio com sua terra em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos. 

mç.28 nº.37 n/a Nas notas de António de Almeida Vasconcelos

2º 270 Ferronha e Venda da Serra Aquisições 1668.10.24 Certidão de Escritura Certidão de escritura de compra  que fez António Rodrigues Loureiro a Dionisia de Leão e Josefa do Amaral de um casal na dita venda da Serra. mç.10 nº.53 n/a Nas notas de tabelião

2º 271 Viseu e Paradinha Prazos enfitêuticos 1587.12.[--?] Prazo Prazo de que é senhor direto o chantrado de Viseu feito a Diogo de Miranda em três vidas de rigorosa geração. mç.28 nº.38 n/a
Nas notas do cabido. Passou para a casa de Santa Eulalia 
da Serra e foi posteriormente vendida.

2º 272 Viseu e Paradinha Aquisições 1581.9.26 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rebelo a Martim Coelho de um chão no limite de Paradinha a onde chamam de trigal e partia com o comprador. mç.28 nº.73 n/a Nas notas de tabelião

2º 273 Viseu e Real Outeiro Prazos enfitêuticos 1670.10.7 Prazo Prazo de que é senhor direto o cabido de Viseu nos lugares de Outeiro e Real, freguesia de São Miguel do Outeiro, feito a Helena de Barros em três vidas de 
livre nomeação.

mç.28 nº.39 n/a Nas notas do cabido. Passou por nomeação em dote de 
casamento para a casa de António de Sousa

2º 275 Viseu e Póvoa da Galega Prazos enfitêuticos 1587.11.20 Prazo Prazo direto de que é direto senhor acamara feito a Diogo de Miranda por provisão régia em renovação. mç.28 nº.40 n/a n/a

2º 277 Viseu e Mozelos Prazos enfitêuticos 1562.5.6 Prazo Prazo de que é senhor direto o Bispo de Viseu feito a Henrique de Almeida de certos bens em Mouzélos, a onde chamam acarrissa em três vidas de livre 
nomeação na falta de filhos ou netos.

mç.28 nº.41 n/a Sentença sobre o mesmo prazo

2º 279 Viseu e Travanca Prazos enfitêuticos 1564.11.15 Prazo Prazo de que é senhor direto o Bispo de Viseu em dois requerimentos de Simão de Carvalhal para dar a um filho e uma filha no lugar de tavanca no termo de 
Viseu em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos.

mç.28 nº.42 n/a n/a
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2º 281 Viseu e Calde  Prazos enfitêuticos 1665.4.21 Nomeação de prazo Nomeação do Prazo de Calde e de Pascoal, feito por Manuel de Almeida de Castelo Branco ao seu irmão António Rodrigues do Loureiro mç.28 nº.43 n/a Nas notas de tabelião.

2º 283 Viseu e Póvoa de Abraveses Prazos enfitêuticos 1684.12.11 Prazo Prazo em três vidas, da Povoa de Abravezes do qual o senhor faz parte da Mesa Pontificial, o prazo foi renovado por Doutor João de Almeida de Loureiro, 
Provisor de Viseu.

mç.28 nº.44 n/a n/a

2º 285 Viseu e Póvoa de Sobrinhos Nomeação 1693.2.23 Nomeação de prazo Nomeação de Prazo da Povoa de Sobrinhos feito por D. Agueda de Figueiredo, viúva de António Botelho da Costa. mç.28 nº.45 n/a n/a

2º 286 Póvoa de Sobrinhos Aquisições 1680.7.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Fernandes a Cristovão  João de um terreno. mç.10 nº.54 X n/a

2º 287 Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1802.9.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Barão de Mossâmedes ao Reitor Mordomos e irmãos das Confrarias do Santíssimo Sacramento e Nossa senhora do Rosário. mç.28 nº.46 n/a Nas notas de José António de Sousa e Novais de Afonseca 
e Vasconcelos.

2º 287 Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1802.9.16 Certidão de compra Certidão de compra de um foro por parte da Companhia do Santo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário. mç.28 nº.74 X n/a

2º 287v Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1666.5.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Seitas a Paulo Cardoso de Vasconcelos de vários terrenos. mç.28 nº.75 X n/a

2º 288 Vilas Covas Aquisições 1654.6.11 Escritura de compra Escritura de compra de uma vinha feita por Nuno Rebelo Seitas a André Fernandes. mç.28 nº.76 X n/a

2º 289 Viseu e Vila Nova dos Coutos Sentenças 1779.11.14 Sentença Sentença que dita que Jerónimo Esteves deve receber certas quantias de terrenos. mç.28 nº.47 n/a n/a

2º 291 Ladário
Testamentos com instituição de 
vínculos 1714.2.18 Testamento Testamento de D. Joana de Sampaio, mulher de Luís Bandeira Galvão, em que se institui um vínculo. mç.31 nº.1 n/a n/a

2º 293 Ladário Testamentos com instituição de 
vínculos

1777.4.5 Adjudicação Adjudicação de várias propriedades ao vínculo instituído por D. Joana de Sampaio. mç.31 nº.83 n/a n/a

2º 294 Ladário Provisões de subrogação 1677.4.3 Provisão de subrogação Provisão de subrogação da água pertencente ao Lameiro de Manuel Nunes de Carvalho do vínculo instituído por João Vás Nunes. mç.22 nº.26 n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro 
de oficios e mercês, p. 22

2º 294r/v Ladário Provisões de subrogação 1783.11.18 Provisão de subrogação Provisão de subrogação de propriedades de vínculos do Barão de Mossâmedes e Francisco de Abreu Castelo Branco. mç.22 nº.27 n/a
Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro 
de Oficios e Mercês, p. 87

2º 294v Ladário Provisões de subrogação 1783.11.17 Provisão de subrogação Provisão da subrogação de fazendas de vínculos entre o Barão de Mossâmedes e Francisco de Abreu Castelo Branco. mç.22 nº.28 n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro 
de Oficios e Mercês, p. 2

2º 294v Ladário Provisões de subrogação 1699.2.22 Provisão Provisão a requerimento de D Luísa Teresa Pereira de Albuquerque, viúva de Francisco de Albuquerque e Castro mç.22 nº.31 X n/a

2º 295 Ladário e Cunha Adjudicações 1738.2.6 Certidão Certidão de separação de partes do território de Rodrigo Luís Bandeira Galvão para se anexar ao vínculo do Ladário. mç.22 nº.29 n/a n/a

2º 297 Ladário Testamentos 1699.[--?].
[--?]

Testamento Testamento de Luís Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real, governador de Cidade de Viseu e Administrador Geral das Minas do Brasil. mç.11 nº.5 n/a n/a

2º 297 Ladário Testamentos 1775.7.10 Certidão Certidão do testamento de Rodrigo Luiz Bandeira Galvão, sem efeito pela lei. mç.11 nº.9 n/a n/a

2º 297r/v Ladário Testamentos 1663.7.31 Testamento Testamento de D. Filipa de Castro, viúva de Tomé Bandeira Galvão. mç.31 nº.2 n/a n/a

2º 299 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1477.7.28 Prazo Prazo em três vidas de um foro, em que o seu senhor direto é Senhor do Cabido, feito a Pedro Homem, cavaleiro da Lageosa, pai de Maria da Costa, mulher 
de João Vaz.

mç.11 nº.11 n/a n/a

2º 299 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1516.4.3 Renovação de prazo Renovação do prazo feita ao escudeiro João Vaz, e a sua mulher Maria da Costa, filha de Pedro Homem. mç.11 nº.12 n/a n/a
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2º 299r/v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1576.3.15 Renovação de prazo Renovação do prazo assinado por António da Costa Bandeira, fidalgo da Casa Real, filho de Filipe Bandeira, fidalgo da Casa Real, e de Maria da Costa neto 
de João Vás e de outra Maria da Costa, filha de Pedro Homem, cavaleiro da Legeosa.

mç.11 nº.6 n/a n/a

2º 299v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1784.4.15 Auto de posse Auto de posse do prazo dada ao Barão de Mossâmedes em virtude de uma sentença da Casa da Suplicação. mç.11 nº.10 n/a n/a

2º 299v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1790.1.20 Embargo Embargo para um moinho que fazia Rosária Maria, viúva do Lugar de Luzindinho, em prejuízo das águas. mç.11 nº.20 n/a n/a

2º 300 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1790.6.18 Vedoria Vedoria do prazo assinado por certidão. mç.11 nº.22 n/a Entrada do Livro do Cabido.

2º 301 Ladário Prazos enfitêuticos 1576.3.15 Prazo Prazo que o senhor é o Cabido de Viseu, feito a António da Costa Bandeira, fidalgo da Casa Real, casado com D. Leonor Boto de Aguiar. mç.11 nº.19 n/a n/a

2º 303 Ladário Sentenças
1518.[--?].

[--?]
Sentença Sentença da Suplicação contra Inês Caldeira, filho de Pedro Homem, cavaleiro da Lageosa e seu marido João Vás, onde se julga o prazo de Luzindinho. mç.11 nº.2 n/a n/a

2º 303r/v Ladário Sentenças 1783.9.1 Sentença Sentença da suplicação que julga o Barão de Mossâmedes em relação ao prazo de Luzindinho. mç.11 nº.3 n/a n/a

2º 303v Ladário Sentenças 1784.2.7 Subsentença Sob sentença a favor do Barão de Mossâmedes, contra Francisco de Albuquerque e Castro. mç.11 nº.4 n/a n/a

2º 303v/304 Ladário Sentenças 1784.6.8 Certidão Certidão de abolição da Capela de Aguiar da Beira, instituída por D. Catarina Ozoria. mç.11 nº.7 n/a n/a

2º 304 Ladário Sentenças 1784.7.8 Certidão Certidão extraída de uma escritura feita por Luís Bandeira Galvão a Francisco de Albuquerque e Castro. mç.11 nº.8 n/a n/a

2º 304r/v Ladário Sentenças 1740.1.25 Sentença Sentença contra Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a favor do seu irmão Luís Bandeira Galvão. mç.11 nº.1 n/a n/a

2º 304v Ladário Sentenças 1670.11.13 Sentença Sentença do Corregedor da comarca de Viseu eleito juiz arbitro entre Luís Bandeira Galvão e Manuel Nunes de Carvalho. mç.11 nº.15 n/a n/a

2º 305 Ladário Sentenças s/d Auto civil Auto civil feito por Luís Bandeira Galvão do Sobral e Vasconcelos sobre a posse dos Morgados da Casa de Sernancelhe. mç.27 nº.17 n/a n/a

2º 306v Ladário Abolições de encargos 1800.1.2 Provisão de abolição Provisão de abolição de cinquenta e duas missas. mç.22 nº.34 X n/a

2º 307 Ladário Inventários 1661.7.14 Inventário Inventário feito procedendo a morte de Melchior de Castro. mç.22 nº.30 n/a n/a

2º 307r/v Ladário Inventários 1699.12.29 Inventário Inventário feito procedendo a morte de Luís Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real. mç.22 nº.33 X n/a

2º 309 Ladário e Luzindinho Aquisições 1675.12.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão a Lourenço de Abrunhosa e sua mulher. mç.31 nº.8 n/a n/a

2º 309r/v Ladário e Luzindinho Aquisições 1683.1.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão, Governador da Comarca de Viseu a João da Costa, viúvo. mç.31 nº.9 n/a n/a

2º 309v Ladário e Luzindinho Aquisições 1773.2.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão a Domingos Lopes. mç.31 nº.10 n/a Nas notas de tabelião.

2º 311 Ladário e Luzindinho Sentenças 1680.4.20 Sentença Sentença atribuída no concelho de Penalva de Luiz Bandeira Galvão e sua mulher contra Manuel Fernandes e sua mulher por lhes terem aberto dois regos e 
roubado água

mç.11 nº.16 n/a n/a

2º 313 Ladário Aquisições s/d Escritura de compra  Escritura de compra por João Vás de Escudeiro e sua mulher Maria da Costa a Isabel Luz Viúva de fazendas em Santa Eulália no concelho de Satão mç.11 nº.14 n/a n/a

�17



2º 313 Ladário Aquisições 1666.7.11 Escritura de compra Escritura de compra por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Salvador Pran.co do Ladário de uma casa mç.27 nº.38 n/a Nas notas de Manuel Lopes

2º 313r/v Ladário Aquisições 1684.4.7 Escritura de compra Escritura de compra por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Nuno Leitão Pereira da vila de São Pedro do sul de uma vinha em Santa Eulália mç.27 nº.39 n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

2º 313v Ladário Aquisições 1713.2.11 Escritura de compra Escritura de compra com troca das tapadas do Porto pelas tapadas da Lavandeira mç.11 nº.23 n/a n/a

2º 313v Ladário Aquisições 1696.1.4 Escritura de compra Escritura de compra por António Bandeira Pereira a Álvaro Soeiro de Morais de propriedades na torre de Moncorvo mç.22 nº.35 n/a Nas notas de tabelião

2º 313v/314 Ladário Aquisições 1793.4.15 Escritura de compra Escritura de compra entre o barão de Mossâmedes e Franco d'Abreu de Castelo Branco de uma regada no Porto  e de um couto no Barreiro por uma regada 
no Ladário 

mç.22 nº.36 n/a Nas notas de tabelião

2º 314 Ladário Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra entre o barão de Mossâmedes e Franco d'Abreu de Castelo Branco de uma provisão de subrogação mç.22 nº.39 n/a remete para o livro 2948

2º 314 Ladário Aquisições 1678.4.1 Escritura de compra Escritura de compra entre Luiz Bandeira Galvão e Pereira de Melo de terrenos nas Fontainhas, nos limites de Santa Eulália e na Barrocada Corga mç.22 nº.40 n/a n/a

2º 314v Ladário Aquisições 1678.3.21 Escritura de compra Escritura de compra entre Luiz Bandeira Galvão e Manuel Nunes de Carvalho das águas dos Lameiros mç.22 nº.41 n/a Nas notas de tabelião

2º 315 Ladário Composições 1670.3.9 Composição Composição entre Agostinho da Cunha e Castro, Luís Bandeira Galvão e Manuel Nunes das águas de uma vila mç.26 nº.57 n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

2º 317 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1545.5.17 Renovação de prazo Renovação do prazo de Dornelas feita a António Rodrigues e a Isabel Deiró pelo cabido de Viseu mç.11 nº.13 n/a n/a

2º 317 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1612.1.11 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de Dornelas pelo cabido de Viseu a Melchior de Castro mç.11 nº.17 n/a Nas notas do cabido. Remete para o mç. 11 nº 13

2º 317v Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1705.2.16 Renovação de prazo Renovação do prazo de Dornelas pelo cabido de Viseu a D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira, ao qual se junta o testamento da sua mãe, D. Micaela 
Bandeira Freire

mç.11 nº.18 n/a Nas notas do cabido. Remete para o mç. 11 nº 13

2º 317v Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1704.1.14 Prazo Prazo em que é tomada uma parte do prazo de Dornelas por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos e por Maria de Vasconcelos Bandeira mç.11 nº.21 n/a Remete para o mç. 11 nº 13

2º 317v/318 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1815.4.15 Certidão de prazo Certidão de prazo subenfitêutico do prazo de Dornelas por três vidas por Manuel de Almeida e Vasconcelos, visconde da Lapa, a Manuel Lopes e mulher mç.11 nº.24 x Nas notas de tabelião. Remete para o mç. 11 nº 13

2º 320 Ladário e Avelar, concelho de Sátão Sentenças 1771.6.3 Sentença Sentença por Luís Bandeira Galvão do Sobral contra Manuel de Albuquerque por lhe impedir acesso à água mç.27 nº.20 n/a n/a

2º 320 Ladário e Avelar concelho de Sátão Sentenças 1802.1.7 Sentença Sentença pelo barão de Mossâmedes contra Manuel Nunes e sua mulher por lhe estragarem um rego e lhe impedirem a passagem de água mç.27 nº.19 n/a n/a

2º 322 São Pedro do Sul e São Martinho de 
Peva

Prazos enfitêuticos 1654.[--?].
[--?]

Prazo Prazo em três vidas do cabido de Viseu feito a Maria de Castelo Branco, viúva de Melchior de Figueiredo mç.27 nº.1 n/a Nas notas do cabido

2º 322v São Pedro do Sul e São Martinho de 
Peva

Prazos enfitêuticos 1686.4.6 Renovação de prazo Renovação do prazo do cabido de Viseu em três vidas feito a Nuno Leitão Pereira mç.27 nº.2 n/a Nas notas do cabido 

2º 324 Tojal e Ladário Dotes 1614.4.6 Procuração
Procuração de Maria Nunes, mulher de António Soeiro de Albergaria, para fazer um dote para a sua filha, D. Ana de Albergaria, para que esta casasse com 
Nuno Leitão Pereira mç.31 nº.3 n/a Nas notas de tabelião

2º 324r/v Tojal e Ladário Dotes 1649.4.18 Escritura de entrega de dote Escritura de entrega de dote feita por D. Ana Soeiro de Albergaria, viúva de Nuno Leitão Pereira, a sua filha, D. Eufémia Pereira, para casar com Diogo 
Lopes de Sousa, morgado de Bordonhos. 

mç.22 nº.38a n/a Nas notas de tabelião

2º 324r/v Tojal e Ladário Dotes 1650.6.1 Escritura de quitação Escritura de quitação do dote entregue por D. Ana Soeiro de Albergaria, viúva de Nuno Leitão Pereira, a sua filha, D. Eufémia Pereira, para casar com Diogo 
Lopes de Sousa, morgado 

mç.22 nº.38b n/a Nas notas de tabelião
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2º 326 Tojal e Ladário Testamentos 1631.8.30 Testamento Testamento de Nuno Leitão Pereira, marido de D. Ana de Albergaria mç.31 nº.4 n/a n/a

2º 326 Tojal e Ladário Testamentos 1675.3.10 Testamento Certidão do testamento de D. Ana de Albergaria, mulher de Nuno Leitão Pereira, onde estipula como herdeiro o seu filho Manuel Leitão Pereira mç.31 nº.5 n/a n/a

2º 328 Tojal e Antas de Penalva Testamentos 1597.1.8 Testamento Testamento de João Lopes de Almeida da Casa das Antas de Penalva, trisavô de Nuno Leitão de Pereira mç.31 nº.6 n/a n/a

2º 330 São Martinho de Peva Nomeações 1730.5.9 Escritura de nomeação Escritura de nomeação do prazo de São Martinho feito por Nuno Leitão Pereira à sua filha D. Engrácia Maria Leitão mç.27 nº.15 n/a n/a

2º 330 São Martinho de Peva Nomeações 1730.4.21 Escritura de nomeação Escritura de nomeação do prazo de São Martinho por D. Engrácia Maria Leitão ao seu sobrinho José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos mç.27 nº.16 n/a Remete para o mç. 27 nº 15

2º 332 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1538.2.4 Prazo
Prazo feito em três vidas por António de Loureiro Escudeiro a Pedro Anes e sua mulher e a Pedro Lopes e sua mulher de um casal no lugar de S. Martinho de 
Pêva, concelho de Pêra

mç.27 nº.9 n/a Nas notas de Cristóvão Vaz Moreno

2º 333 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.7.2 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa de Vasconcelos a Francisco Fernandes de Gouveia do lugar de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.11 n/a Nas notas do tabelião 

2º 333 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1689.2.23 Licença Licença dada pelo cabido com vista a poder-se subemprazar o senhorio direto mç.27 nº.57 n/a n/a

2º 334 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1678.2.21 Prazo Prazo feito em três vidas por Manuel Leitão Pereira a Maria Lopes, viúva, e a seu filho Francisco Fernandes, do lugar de S. Martinho de Pêva, de um casal, o 
qual, até aí, estava em posse da dita senhora

mç.27 nº.31 n/a  Nas notas do tabelião;  No Reverso da escritura original 
aparece  "não há tal casal"

2º 335 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1690.5.10 Prazo Prazo feito em três vidas, de rigorosa geração, por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingos João e sua mulher das propriedades referidas na dita escritura mç.27 nº.32 n/a Nas notas do tabelião

2º 336 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1739.11.26 Prazo Prazo feito em três vidas por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Carvalho e sua mulher, do lugar de S. Martinho de S. Martinho de 
Pêva, das propriedades referidas nessa escritura

mç.27 nº.33 n/a Nas notas de Francisco da Costa

2º 337 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.7.27 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a José Lopes do lugar de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.34 n/a Nas notas de João da Fonseca

2º 338 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1750.6.6 Prazo
Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos ao padre João Martins do lugar de S. Martinho de Pêva. Três 
vidas essas que são as do padre, de um seu sobrinho e do/a descendente desse último mç.27 nº.35 n/a Nas notas de João da Fonseca

2º 339 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.5.29 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Francisco Gomes do lugar de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.36 n/a Nas notas de João da Fonseca

2º 340 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.12.29 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Manuel Gomes Azul do lugar de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.37 n/a Nas notas de João da Fonseca

2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1796.7.2 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Francisco Lopes Rebelo de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.91 x Nas notas do tabelião

2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1794.5.20 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a António João da vila de Soutoza mç.27 nº.92 x Nas notas do tabelião

2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1797.2.28 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a José Lopes Neto de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.93 x Nas notas do tabelião

2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1795.3.30 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a José António Parente de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.94 x Nas notas do tabelião

2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1794.5.20 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Manuel Gomes Aparício de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.95 x Nas notas do tabelião

2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1795.4.2 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Manuel Gomes do Jogo da Bola de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.96 x Nas notas do tabelião
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2º 344r/v São Martinho de Peva Arrendamentos 1629.1.8 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo, morador na Cidade de Viseu, a Domingos Antunes, de S. Martinho de Pêva, de um casal situado no limite 
desta última terra, que pertencera a Gonçalo João

mç.27 nº.4 n/a Melchior de Figueiredo é referido como cavaleiro do 
hábito de S. Estevão

2º 344v/345 São Martinho de Peva Arrendamentos 1610.11.6 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo de Gouveia a Gaspar Francisco de um casal no lugar de S. Martinho de Pêva mç.27 nº.5 n/a n/a

2º 345 São Martinho de Peva Arrendamentos 1629.1.2 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo e Gouveia a André João, do lugar de Cegões, de um casal, o qual havia sido de seu pai, José João mç.27 nº.6 n/a n/a

2º 345r/v São Martinho de Peva Arrendamentos 1641.4.18 Escritura de arrendamento
Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo e Gouveia a António Gonçalves, do lugar de S. Martinho de Pêva, de duas terras nas Laceiras e de uma 
lameira no sítio da Macieira mç.27 nº.10 n/a n/a

2º 345v São Martinho de Peva Arrendamentos s/d Escritura de arrendamento Arrendamento feito por D. Maria de Castelo branco, viúva de Melchior de Figueiredo de Gouveia, a Baltazar Francisco e sua mulher, do lugar de S. Martinho 
de Pêva, de algumas propriedades como um Lameiro no sítio de Lama Frema

mç.27 nº.7 n/a
refere o produtor do inventário que o restante registo das 
propriedades encontra-se no documento 5 do maço 27, nos 
fólios 344v/345

2º 345v/346 São Martinho de Peva Arrendamentos 1707.3.15 Escritura de arrendamento
Arrendamento feito por Nuno Leitão Pereira a José Rebelo e sua mulher, ambos do lugar de S. Martinho, de uma tapada localizada no sítio da Bilhoa e de um 
lameiro

mç.27 nº.8 n/a n/a

2º 346/347 São Martinho de Peva Arrendamentos 1670.1.17 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Manuel Leitão Pereira a Domingos Francisco Buraco, de S. Martinho de Pêva, de um casal no limite da dita terra mç.27 nº.3 n/a n/a

2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.17 Termo de desistência Desistência feita por Domingos Amado viúvo das terras de um casal no limite de S. Martinho mç.27 nº.12 n/a n/a

2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.23 Termo de desistência Desistência feita por Mateus Pires e sua mulher, do lugar de S. Martinho, das terras de um casal no limite do dito sítio mç.27 nº.13 n/a n/a

2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.22 Termo de desistência Desistência feita por José Francisco e sua mulher, do lugar de S. Martinho, das terras de um casal no limite do sito sítio mç.27 nº.14 n/a n/a

2º 352 Lapa Provisão com Provimento do 
Corregedor

1771.8.26 Certidão de provisão Provisão feita pelo corregedor de Lamego com o objetivo de suspender todas as justiças e seus oficiais, de modo a haver nova eleição, já que se achavam a 
servir ininterruptamente há muitos anos

mç.12 nº.73 n/a n/a

2º 353 Lapa Sentenças 1769.8.30 Sentença Sentença a favor de Luís Bandeira Galvão do Sobral contra João Machado Pereira e Manuel Pereira e sua mulher porque se recusaram estes a dar passagem 
da água da fonte de Nossa Senhora. Da Lapa por dentro das suas hortas. Os réus acabaram desistindo 

mç.27 nº.18 n/a n/a

2º 355 Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Luís João e sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no limite da referida terra mç.27 nº.22 n/a Nas notas do tabelião

2º 355r/v Quintela da Lapa Aquisições 1571.5.29 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a João Peres o Novo e a sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no limite do dado lugar mç.27 nº.23 n/a Nas notas do tabelião

2º 355v Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres, da cidade de Viseu, a Manuel Ribeiro e sua mulher, de Quintela, de uma quinta situada no dado lugar mç.27 nº.24 n/a Nas notas de Manuel Correia

2º 355v Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Pedro Fernandes e sua mulher, de Águas-Boas, de um lameiro no limite do lugar de Quintela mç.27 nº.25 n/a Nas notas de Francisco da Gama

2º 356 Quintela da Lapa Aquisições 1595.10.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Gaspar Ribeiro e sua mulher, do lugar de Quintela, de umas casas no dado sítio, obrigando-se  os 
vendedores a acabarem as casas com paredes e madeira

mç.27 nº.26 n/a Nas notas do tabelião

2º 356 Quintela da Lapa Aquisições 1597.8.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Francisco Simão e sua mulher de uma casa em Quintela mç.27 nº.27 n/a Nas notas do tabelião

2º 356r/v Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de um lameiro no lugar da Vargea, limite do dito sítio mç.27 nº.28 n/a Nas notas do tabelião

2º 356v Quintela da Lapa Aquisições 1598.7.13 Carta de Compra Carta de compra feita por Diogo Mendes de Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no lugar da Vargea, no limite do dito lugar mç.27 nº.41 n/a Nas notas do tabelião

2º 356v Quintela da Lapa Aquisições 1598.6.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Diogo Dias e sua mulher, de Quintela, de uma courela de terra num lugar apelidado de S. Lourenço o 
Velho

mç.27 nº.42 n/a Nas notas de Francisco Simão
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2º 356v/357 Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Maria, solteira, de Quintela, de um linhar no limite do dito lugar mç.27 nº.43 n/a Nas notas de Francisco Simão

2º 357 Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Guiomar Dias, de Quintela, da metade de um tapado no lugar do Carvalhal, limite do dado lugar mç.27 nº.44 n/a Nas notas de Francisco Simão

2º 357r/v Quintela da Lapa Aquisições 1598.6.13 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Maria Lopes, viúva, de Quintela, de um linhar no lugar de Paval, no limite do dito lugar mç.27 nº.45 n/a Nas notas de Francisco Simão

2º 357v Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Manuel Lopes e sua mulher, de Quintela, de um linhar no lugar apelidado de Barreiros, no limite do dito 
lugar mç.27 nº.46 n/a Nas notas de Francisco Simão

2º 357v Quintela da Lapa Aquisições 1588.2.28 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Belchior Francisco, de Castainço, a Sebastião André e sua mulher, de Quintela, de um linhar à fonte do dado local mç.27 nº.47 n/a Nas notas de Francisco da Gama

2º 357v/358 Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.27 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a António Lopes e sua mulher, de Quintela, de uma terra em Vila Pouca, no limite do dito lugar mç.27 nº.48 n/a Nas notas de Francisco da Gama

2º 358 Quintela da Lapa Aquisições 1597.3.17 Escritura  de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a José Gomes e sua mulher, de Quintela, de duas terras respetivamente em Castanheiros do Arco e Porto 
do Arco mç.27 nº.49 n/a Nas notas do tabelião

2º 358r/v Quintela da Lapa Aquisições 1597.3.17 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Marcos João e sua mulher, de Quintela, de um lameiro e de um linhar, respetivamente em Vila Pouca e 
Valado, no limite do dito lugar

mç.27 nº.50 n/a Nas notas do tabelião

2º 358v Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Fernandes e sua mulher, de Quintela, de dois linhares no lugar das Hortas, no limite do dito lugar mç.27 nº.51 n/a Nas notas de Manuel Correia

2º 358v Quintela da Lapa Aquisições 1603.4.13 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de uma tapada no lugar da Vargea, no limite do dito lugar mç.27 nº.52 n/a Nas notas do tabelião

2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1588.3.5 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Belchior Francisco a Polónia Luís, de Quintela, de um linhar num local apelidado de Alfaiate mç.27 nº.53 n/a Nas notas de Francisco da Gama

2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1622.1.24 Carta de Arrematação Carta de arrematação feita por Francisco Rebelo, do lugar de Távora, de toda a fazenda que tinha Belchior Francisco e sua mulher no lugar da Quintela, sendo 
esta expropriada devido aos crimes de heresia e apostasia

mç.27 nº.54 n/a n/a

2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1744.8.18 Carta de Arrematação Carta de arrematação feita por Luís Bandeira Galvão de um linhar, no lugar apelidado de Outeiro, no limite de Quintela mç.27 nº.56 n/a n/a

2º 359v Quintela da Lapa Aquisições 1588.2.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior Francisco a Baltazar João de um chão de terra de pão, no lugar da Pedra Redonda, que faz fronteira com a estrada que 
vai de Quintela 

mç.12 nº.74 n/a Nas notas do tabelião

2º 359v Quintela da Lapa Aquisições 1563.9.22 Auto de posse Auto de posse feito pelo padre Manuel Gonçalves de um lameiro, em sítio chamado de Lameiro de João Pires mç.12 nº.75 n/a n/a

2º 359v/360 Quintela da Lapa Aquisições 1529.3.27 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a José Gomes e sua mulher de dois terrenos no limite do lugar de Quintela, nos lugares de Portelha e Vale 
do Pereiro, e todo o direito que tinham no serrado da Preza, também no limite do dito local mç.13 nº.39 n/a Nas notas do tabelião

2º 361r/v Ladário Aquisições 1694.4.1 Escritura de troca e escambo
Escritura de troca e escambo feita entre Sebastião Pereira de Melo e Luís Bandeira Galvão, recebendo o primeiro variadas terras nos locais da Ribeira, Costa, 
Buraca da Corga, Mouta e nos limites de Santa Eulália e o segundo uma vinha no limite de Santa Eulália, assim como duas hortas e outras terras nesse 
mesmo limite

mç.22 nº.42 n/a Nas notas do tabelião

2º 361v Ladário Aquisições 1697.12.8 Escritura de troca e escambo Escritura de troca e escambo feita entre Luís Bandeira Galvão e Nuno Leitão Pereira de Almeida, dando este último um casal no lugar de Santa Eulália, 
concelho de Penalva, em troca de um casal em Carvalhal, concelho de S. Pedro de France

mç.22 nº.43 n/a Nas notas do tabelião

2º 362 Ladário Aquisições 1699.5.6 Escritura de troca e escambo
Escritura de troca e escambo feita entre D. Luísa Teresa Pereira de Albuquerque, viúva de Francisco de Albuquerque e Castro, e Luís Bandeira Galvão, dando 
a primeira uma tapada situada no Ribeiro do Marreco e, em troca, recebendo um olival na vila de Castendo mç.22 nº.44 n/a Nas notas de Domingos do Amaral

2º 363 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1625.3.9 Prazo Prazo em três vidas de livre nomeação feito por Francisco Rebelo de Carvalho e sua mulher a João Gomes, de Quintela, das propriedades referidas nesse 
mesmo documento

mç.27 nº.29 n/a Nas notas de Tomé Francisco

2º 363r/v Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1737.8.22 Renovação de Prazo Renovação de prazo feito a Francisco Rebelo de Carvalho e sua mulher a Jerónimo da Silva e a sua mulher Úrsula de Lemos, constando como alteração a de 
passar a ser de rigorosa geração em vez de livre nomeação

mç.27 nº.55 n/a Nas notas do tabelião
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2º 364 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1781.6.16 Prazo Prazo feito em três vidas de rigorosa geração pelo procurador do Barão de Mossâmedes a Maria de Sequeira, de Quintela, de determinados terrenos que 
constam na dita escritura

mç.27 nº.30 n/a Nas notas de José Pereira Carneiro

2º 365 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1662.[--?].
[--?]

Prazo Prazo feito em três vidas por D. Maria Pereira a Maria Gomes, mulher de Sebastião Gomes, de Quintela, das propriedades contidas nessa escritura mç.27 nº.87 n/a Nas notas do tabelião

2º 367 Ladário e Arvoredo Aquisições 1682.7.10 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Francisco de Magalhães Coutinho e a sua mulher, de Lamas de Ferreira de Aves, de um 
olival e metade de outro no limite de Arvoredo, assim como algumas oliveiras no limite de Luzim

mç.31 nº.7 n/a Nas notas do tabelião

2º 367v Ladário e Arvoredo Aquisições 1682.7.17 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a João de Barros de Brito, da Quinta de Esporões, concelho de Penalva, de uma parcela de 
um olival no sítio do Arvoredo mç.31 nº.19 n/a

Adjacente parece estar a certidão da sisa, que o produtor 
do inventário data de 8 de Junho de 1682 

2º 370 Ladário e Vila Garcia Aquisições 1632.2.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Francisco Lopes e sua mulher de um terreno na Tapada do Pinheiro, limite da Vila Garcia mç.31 nº.11 n/a Nas notas do tabelião

2º 370r/v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1633.3.29 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Valério João e sua mulher, do lugar do Outeiro, de duas terra na tapada do Azeval, assim como um linhar 
nas Hortas, um terreno no Carvalhal

mç.31 nº.12 n/a Nas notas do tabelião

2º 370v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1790.7.12 Escritura de compra
Escritura de compra feita pelo Barão de Mossâmedes a Francisco Diogo de Moura Coutinho e Castro de Borba de uma casa, assim como uma cozinha térrea 
com quintã no local de Vila Garcia mç.31 nº.13 n/a n/a

2º 370v/371 Ladário e Vila Garcia Aquisições 1622.5.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Cosme de Castro a Gaspar João, viúvo, de Vila Garcia, de um chão no serrado das vinhas de Vila Garcia, assim como outra terra 
no limite do dado local

mç.31 nº.14 n/a Nas notas do tabelião

2º 371r/v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1634.10.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Barnabé Rodrigues, do lugar de Oliveira, de seis alqueires de centeio de foro e censo remível, impostos 
estes num linhar em Vila Garcia, e de uma vinha localizado no Serrado de Vila Garcia

mç.31 nº.15 n/a
Nas notas de Francisco do Amaral; Adjacente a tal 
documento está o escrito da venda das maiorias que data 
de 17 de Dezembro de 1658

2º 371v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1633.7.3 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Gaspar Luís, solteiro, do lugar de Tabuadelo, de variados terrenos em Castinceiro, Tapada do Pinheiro do 
Barreiro, Tapada do Azedal e Regada mç.31 nº.95 n/a Nas notas do tabelião

2º 374 Ladário e Penalva Aquisições 1684.1.24 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Manuel Rodrigues e sua mulher de uma terra em Penalvas mç.31 nº.16a n/a nas notas do tabelião

2º 374 Ladário e Penalva Aquisições 1685.3.16 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão a Manuel Coelho e sua mulher de uma parte da terra em Penalvas da escritura de compra a Manuel João e sua 
mulher 

mç.31 nº.16b n/a nas notas do tabelião

2º 374v Ladário e Penalva Aquisições 1692.4.12 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Manuel Lopes e sua mulher do lugar de Avelar mç.31 nº.17 n/a nas notas do tabelião

2º 377 Ladário e Castendo Aquisições 1698.7.30 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão a Juliana Rebela de um olival na vila de Castenho mç.31 nº.18 n/a nas notas de Domingos do Amaral

2º 379 Ladário e São Cristóvão de São Pedro de 
France 

Prazos de domínio direto 1693.5.28 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em três vidas de Luís Bandeira Galvão a António Lopes de um lugar em Luzindinho mç.31 nº.20 n/a nas notas de Manuel de Almeida

2º 379r/v
Ladário e São Cristóvão de São Pedro de 
France Prazos de domínio direto 1774.5.23 Escritura de renovação Escritura de renovação de Luís Bandeira Galvão da escritura de emprazamento em três vidas a António Lopes de um lugar em Luzindinho mç.31 nº.21 n/a nas notas de José Cardoso de Figueiredo

2º 379v Ladário e São Cristóvão de São Pedro de 
France 

Prazos de domínio direto 1795.2.3 Escritura de renovação Escritura de renovação do barão de Mossâmedes da escritura de emprazamento em três vidas de um lugar em Luzindinho a José Duarte mç.31 nº.22 n/a nas notas do tabelião

2º 380 Ladário e São Cristóvão de São Pedro de 
France 

Prazos de domínio direto 1795.2.6 Escritura de renovação Escritura de renovação do barão de Mossâmedes da escritura de emprazamento em três vidas de um lugar em Luzindinho a António Francisco Bacin mç.31 nº.93 n/a nas notas do tabelião

2º 382
Tojal e Moimenta de São Pedro de 
France Aquisições 1629.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Nuno Leitão Pereira a Jorge de Amaral Vasconcelos de dois casais em Moimenta e de um casal em Esmolfe mç.31 nº.23a n/a nas notas do tabelião

2º 384 Tojal e Esmolfe Aquisições 1629.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Nuno Leitão Pereira a Jorge de Amaral Vasconcelos de um casal em Esmolfe mç.31 nº.23b n/a nas notas do tabelião. "A escritura vai junta neste mesmo 
maço com a do número 23"

2º 386 Ladário e Cabril Aquisições 1622.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Álvaro de Freire de Andrade a João de Amaral de um lugar no Crestelo, de um casal em Cabril mç.31 nº.24 n/a nas notas do tabelião
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2º 386v Ladário e Cabril Aquisições 1622.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Álvaro de Freire de Andrade a João de Amaral de um lugar no Crestelo, de um casal em Cabril mç.31 nº.25 n/a n/a

2º 386v Ladário e Cabril Aquisições 1636.2.25 Escritura de  compra Escritura de compra de Belchior de Castro a D. Martim Afonso de Melo de um casal em Cabril mç.31 nº.26a n/a nas notas do tabelião. Junta outra escritura idêntica.

2º 388 Ladário e Nesperido Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra de Belchior de Castro a D. Martim Afonso de Melo de um casal em Nesperido mç.31 nº.26b n/a
Escritura junta com a escritura de compra de um casal em 
Cabril

2º 388r/v Ladário e Nesperido Aquisições 1777.5.12 Escritura de troca e permuta
Escritura de troca e permuta entre D. Maria Clara de Noronha e Menezes como tutora do seu filho e José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos 
pelo qual apresenta duas propriedades, sendo uma em Cal e outra em Nesperido, as quais troca por outras duas na Ribeira mç.22 nº.37 n/a n/a

2º 388v Ladário e Nesperido Aquisições 1824.8.25 Escritura de emprazamento enfitêutico Escritura de emprazamento  enfitêutico em três vidas de livre nomeação do conde da Lapa a José do Carmo e mulher, Maria Bernardina, do lugar de 
Nesperido

mç.22 nº.56 X  nas notas do tabelião

2º 388v Ladário e Nesperido Aquisições 1829.2.26 Escritura de emprazamento enfitêutico Escritura de emprazamento enfitêutico em três vidas de livre nomeação do conde da Lapa a Leonor Maria Lopes, solteira, do lugar de Nesperido mç.22 nº.58 X nas notas do tabelião

2º 391v Mossâmedes Aquisições 1613.8.5 Escritura de compra
Escritura de compra de Manuel de Almeida Vasconcelos e sua mulher D. Francisca de Miranda a frei António Pais da Cunha de casas de Mossâmedes e de 
uma pequena parte de Santa Cruz de Coimbra mç.29 nº.1 n/a nas notas do tabelião

2º 391v/392 Mossâmedes Aquisições 1540.4.13 Posse Posse dada a Luís de Almeida do regendo e rendas de Mossâmedes em virtude de um desembargo régio dada a Luís de Almeida, seu pai. mç.29 nº.2 n/a nas notas do tabelião

2º 392 Mossâmedes Aquisições 1541.2.27 Escritura de compra Escritura de compra de João Martins Ferreira a Ana Rodrigues de oliveira no lugar de Mossâmedes mç.29 nº.9 n/a nas notas do tabelião

2º 392 Mossâmedes Aquisições 1547.4.21 Escritura de troca Escritura de troca entre Luís de Almeida e António Coelho, em que estrega três belgas de terra em Louroza, em troca de outras em Mossâmedes mç.29 nº.10 n/a n/a

2º 392r/v Mossâmedes Aquisições 1713.6.27 Escritura de compra Escritura de compra de Brás de Almeida de Vasconcelos a Bernardo Borges de Almeida de uma regada mç.29 nº.11 n/a nas notas do tabelião

2º 392v Mossâmedes Aquisições 1759.6.15 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel António e sua mulher de uma belga de terra no Lameiro das Silveiras mç.29 nº.12 n/a nas notas do tabelião

2º 392v/393 Mossâmedes Aquisições 1759.1.2 Escritura de compra
Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel Rodrigues e sua mulher de um bocado de terra no Campo dos Lobos e 
de uma sorte de Lameiros em Drizes mç.29 nº.13 n/a nas notas do tabelião

2º 393r/v Mossâmedes Aquisições 1773.2.2 Escritura de compra
Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a D. Francisco e sua mulher de um bocado de terra no Campo dos Lobos e de 
uma sorte de Lameiro no Lameiro, da Cegonheira, de outro bocado de terra no mesmo sítio, de outro bocado ao fundo da Vinha, de outro bocado dentro da 
quinta da compradora e D. Manuel e a sua mulher vendem uma belda de terra do Lameiro em Drizes 

mç.29 nº.14 n/a nas notas do tabelião

2º 393v Mossâmedes Aquisições 1762.2.28 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel António e seu irmão José Rodrigues de uma sorte de terra mç.29 nº.15 n/a nas notas do tabelião

2º 393v/394 Mossâmedes Aquisições 1761.12.31 Escritura de compra
Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a José Rodrigues e sua mulher de uma sorte de terra no Lameiro de Oliveiras, de 
outro bocado de terra no mesmo local, de uma belga de terra no Lameiro mç.29 nº.16 n/a nas notas do tabelião

2º 394 Mossâmedes Aquisições 1758.3.12 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel Rodrigues Laranjeira e sua mulher de uma tapada em Lobos mç.29 nº.17 n/a nas notas do tabelião

2º 394v Mossâmedes Aquisições 1758.4.10 Escritura de troca Escritura de troca entre José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e José Rodrigues e sua mulher das Brugetas por outras terras mç.28 nº.77 n/a nas notas do tabelião

2º 394v/395 Mossâmedes Aquisições 1740.5.4 Escritura de troca
Escritura de troca entre José de Almeida Leitão e Vasconcelos e Domingos Rodrigues, em que o primeiro dá uma propriedade da Regada e o segundo dá um 
Lameiro dentro da quinta mç.28 nº.78 n/a nas notas do tabelião

2º 395 Mossâmedes Aquisições 1749.4.3 Escritura de troca Escritura de troca entre Filipe Serpe de Souza e José Manuel Leitão e Vasconcelos, em que o primeiro dá dois pedaços de Lameiro e um casal em 
Mossâmedes e o segundo dá dois casais em Viseu e em Lafões

mç.28 nº.79 n/a nas notas do tabelião

2º 395r/v Mossâmedes Aquisições 1758.1.7 Certidão de sisa Certidão de sisa das trocas entre Filipe Serpe de Souza e José Manuel Leitão e Vasconcelos das Brugetas mç.28 nº.88 n/a n/a
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2º 397 São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1563.3.29 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais e sua mulher Filipa de Barros a Gonçalo Veigas e sua mulher de uma quinta mç.29 nº.3 n/a nas notas do tabelião

2º 397 São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1557.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a João Álvares e sua mulher de dez pés de oliveiras mç.29 nº.4 n/a nas notas do tabelião

2º 397r/v São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1559.4.20 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a Afonso Pires de quatro oliveiras mç.29 nº.5 n/a nas notas do tabelião

2º 397v São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1618.2.3 Arrematação Arrematação de Pedro Ferreira Brandas de oito oliveiras em Mossâmedes mç.29 nº.6 n/a n/a

2º 397v São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1557.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a Gonçalo Gil e sua mulher de duas oliveiras no Lugar das Brugetas mç.29 nº.7 n/a n/a

2º 397v/398 São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1577.4.21 Escritura de compra Escritura de compra de Sebastião Carvalho a António Pires e Jorge Pires e suas mulheres de umas oliveiras mç.29 nº.8 n/a n/a

2º 398 São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1772.2.18 Carta de arrematação Carta de arrematação de Filipe Marques a Cefrão de uma regada mç.29 nº.71 n/a n/a

2º 398 São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1615.4.19 Arrematação Arrematação de António Homem de uma vinha que era de Pedro Dias mç.29 nº.72 n/a n/a

2º 398r/v São Pedro do Sul e Mossâmedes Aquisições 1559.8.11 Escritura de venda Escritura de venda por certidão de Anfemir Francisco João da Granja a Gabriel Nunes e sua mulher de um assento de casas mç.29 nº.73 n/a n/a

2º 400 Mossâmedes Provisões de abolição de encargos 1798.6.28 Provisão de abolição Provisão de abolição do encargo de cinco missas mç.28 nº.80 n/a n/a

2º 402 São Pedro do Sul Provisões de emancipação 1732.4.6 Provisão de emancipação Provisão de emancipação de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos mç.4 nº.27 n/a n/a
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Vol. Fólio Local Título Data Tipologia Descrição Cota
Mudança de 

letra Obs.

3º 11 Mossâmedes e Tojal Prazos de domínio direto 1736.4.6 Prazo Prazo em três vidas de um casal de casas térreas em Mossâmedes feito pelo procurador de Manuel de Almeida Leitão Pereira a Manuel Rodrigues e sua 
mulher.

mç.29 nº.18 n/a Nas notas de Francisco de Lemos e Barros do concelho 
de Lafões.

3º 13 Mossâmedes Prazos de domínio direto 1776.3.20 Prazo Prazo em três vidas de terrenos e animais em Mossâmedes feito pelo Procurador e Barão de Mossâmedes a Maria Pereira e seu marido José Franco de 
Brugetas. mç.29 nº.19 n/a n/a

3º 15  Vouzela e Aval Prazos de domínio direto 1630.4.21 Prazo Prazo em três vidas de um casal em Vila de Vouzela feito por Gil Rebelo Cardoso a Nicolau Gonçalves e a sua mulher. mç.29 nº.20 n/a Nas notas de tabelião

3º 15r/v Vouzela e Aval Prazos de domínio direto 1641.1.16 Cancelamento do Prazo Desistência do prazo por parte dos filhos de Nicolau Gonçalves do prazo feito em 3 vidas de um casal em Vila Vouzela feito por Gil Rebelo Cardoso a Nicolau 
Gonçalves e a sua mulher. mç.29 nº.21 n/a Referente ao documento mç. 29 nº. 20.

3º 18 Mossâmedes Arrendamentos 1653.5.23 Arrendamento Arrendamento de uma casa em Mossâmedes por parte de Simão Afonso e sua mulher Maria Manuel a D. Maria Pereira. mç.29 nº.22 n/a n/a

3º 18r/v Mossâmedes Arrendamentos 1710.7.10 Arrendamento Arrendamento durante três nove anos de um casal em Mossâmedes por parte de Brás de Almeida de Vasconcelos e Lourenço e sua mulher a Maria Solteira. mç.29 nº.23 n/a Nas notas de tabelião

3º 22 Mossâmedes Sentenças 1681.1.22 Sentença Sentença sobre a desistência do arrendamento. Desistência feita por Bento Rodrigues e sua mulher Maria Antónia, António de Carvalho, Manuel João e suas 
mulheres. mç.29 nº.24 n/a n/a

3º 22r/v Mossâmedes Sentenças 1637.3.21 Sentença Sentença do Juízo Geral de Lafões que dita que os fazendeiros do Reguengo devem pagar o quinto do fruto das árvores. mç.29 nº.25a n/a n/a

3º 22r/v Mossâmedes Sentenças 1637.3.21 Sentença Sentença a favor de D. Luís da Silveira e sua mulher D. Maria da Vilhena contra os moradores do distrito de Vila do Conde. mç.29 nº.25b n/a n/a

3º 22v/23 Mossâmedes Sentenças 1681.7.24 Sentença Sentença a favor de Luís Almeida e sua mulher D. Maria do Lourenço contra António Carvalho e António Rodrigues e suas mulheres sobre as suas 
desistências. mç.29 nº.26 n/a n/a

3º 23 Mossâmedes Sentenças 1724.2.19 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida e Vasconcelos contra fazendeiros de Mossâmedes. mç.29 nº.27 n/a n/a

3º 23r/v Mossâmedes Sentenças 1541.[--?].[--?] Sentença Sentença a favor de Luís de Almeida de Vasconcelos contra o Infante D. Luís . mç.29 nº.28 n/a n/a

3º 23v Mossâmedes Sentenças 1737.11.8 Ordem do Juiz Ordem do Juiz de Fora de Lafões a requerimentos do Donatário de Mossâmedes. mç.29 nº.29 n/a n/a

3º 23v Mossâmedes Sentenças 1673.3.9 Acta de penhora Acto de penhora por parte de Luís de Almeida de Vasconcelos à sua mãe D. Helena de Barros e seus irmãos, devido ao seu endividamento. mç.29 nº.30 n/a n/a

3º 23v/24 Mossâmedes Sentenças 1728.11.16 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida e Vasconcelos contra seu primo Teotónio do Sobral de Sernancelhe como testamenteiro de Fernando de Almeida de 
Vasconcelos. mç.29 nº.65 n/a n/a

3º 24r/v Mossâmedes Sentenças 1647.1.16 Sentença Sentença que julga um termo dos Reguengueiros sobre o seu dever de chamar o Senhorio para efetuar medidas na eira. mç.29 nº.90 n/a n/a

3º 24v Mossâmedes Sentenças 1740.6.11 Sentença Sentença a favor do Donatário de Mossâmedes contra os caseiros do Reguengo. mç.29 nº.91 n/a n/a

3º 24v Mossâmedes Sentenças 1706.5.26 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida contra Manuel Francisco de Fermil. mç.29 nº.92 n/a n/a

3º 27r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1611.7.18 Escritura de Dote Dote de casamento feito por Isabel Barreiro à sua irmã Helena Barreiros de Leixas para casar com Manuel Passanha filho de Fernão de Vilhegas e de 
Francisca de Miranda.

mç.29 nº.31 n/a n/a
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3º 27v/28 Mossâmedes Dotes e Doações 1643.1.30 Escritura de Doação Doação feita por D. Elena de Vasconcelos viúva de Matias de Sousa Lobato a D. Paula de Miranda sua sobrinha, filha de Manuel de Almeida de Vasconcelos. mç.29 nº.32 n/a Nas notas do tabelião.

3º 28 Mossâmedes Dotes e Doações 1655.2.16 Escritura de Doação Doação feita por Manuel de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Francisca de Miranda e sua filha D. Paula de Miranda. mç.29 nº.33 n/a Nas notas de tabelião.

3º 28r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1658.8.26 Escritura de Doação Doação feita por D. Paula de Miranda de todos os seus bens. mç.29 nº.34 n/a Nas notas de tabelião.

3º 28v/29 Mossâmedes Dotes e Doações 1582.12.6 Escritura de Dote Dote de casamento feito por Manuel de Loureiro Serpe e sua mulher Numedia Moreira à sua filha Maria de Barros para casar com Rodrigo de Almeida de 
Vasconcelos. mç.29 nº.35 n/a Nas notas de tabelião.

3º 29r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1531.1.26 Escritura de Doação Doação feita por Inês de Almeida a seu sobrinho, filho de Luís de Almeida  e seu irmão. mç.29 nº.36 n/a Nas notas de tabelião.

3º 29v Mossâmedes Dotes e Doações 1670.2.11 Escritura de Dote Dote de casamento feito por D. Helena de Barros viúva de Manuel Pereira de Vasconcelos a sua filha D. Mariana Vasconcelos pelo seu casamento com 
Francisco de André Souza. mç.29 nº.37 n/a Nas notas de tabelião.

3º 29v/30 Mossâmedes Dotes e Doações 1735.6.15 Escritura de Dote Dote de casamento feito por D. Dionísia Damasia Almeida Leitão e D. Engrácia Aaria de Almeida de Leitão a seu sobrinho José Miguel de Almeida Leitão e 
Vasconcelos que iria casar com D. Mariana Almeida Tereza de Vasconcelos. mç.29 nº.38 n/a Nas notas de tabelião.

3º 30 Mossâmedes Dotes e Doações 1735.7.21 Escritura de Dote Segunda escritura de Dote feita por D. Dionísia Damasia Almeida Leitão e D. Engrácia Aaria de Almeida de Leitão. mç.29 nº.39 n/a Nas notas de tabelião. O documento refere-se a mç. 29 
nº. 38.

3º 30 Mossâmedes Dotes e Doações 1807.2.2 Escritura de Dote Dote do casamento de Manuel de Almeida e Vasconcelos com D. Francisca de Paula da Camara e Menezes. mç.2 nº.66 X Nas notas de tabelião.

3º 32 Vila Pouca, freguesia de 
São Miguel do Mato Sentenças 1788.9.6 Sentença Sentença sobre a repartição do foro entre os caseiros de Vila Pouca. mç.29 nº.93 n/a n/a

3º 33 Mossâmedes Testamentos 1732.1.7 Testamento Testamento de Brás de Almeida de Vasconcelos onde este deixa os seus bens ao seu herdeiro José Miguel Almeida Leitão. mç.29 nº.40 n/a n/a

3º 33 Mossâmedes Testamentos 1811.5.11 Testamento Testamento de José de Almeida. mç.2 nº.70 X n/a

3º 33r/v Mossâmedes Testamentos s/d Sentença Sentença sobre testamento de José de Almeida a favor do testamenteiro Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos. mç.2 nº.71 n/a n/a

3º 33v Mossâmedes Testamentos 1815.4.21 Testamento Testamento de Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos. mç.2 nº.72 n/a n/a

3º 33v Mossâmedes Testamentos 1815.2.9 Cessão de serviços Cessão de serviços feito por Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos a favor da Casa do seu irmão. mç.2 nº.69 n/a n/a

3º 33v/34 Mossâmedes Testamentos 1821.9.25 Testamento Testamento de D. Maria Antónia Portugal e Sousa. mç.2 nº.73 n/a n/a

3º 34 Mossâmedes Testamentos 1685.3.4 Testamento Testamento de Luís de Almeida de Vasconcelos marido de Dona Maria de Vasconcelos. mç.29 nº.96 n/a n/a

3º 35 Mossâmedes Composições 1595.3.14 Composição Composição feita por Rodrigo de Almeida, Manuel Afonso e sua mulher. mç.29 nº.41 n/a n/a

3º 35r/v Mossâmedes Composições 1707.3.28 Sentenças Sentença do Juiz do Tombo contra Bernardo de Almeida. mç.29 nº.42 n/a n/a
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3º 38 Mossâmedes Capela 1640.8.13 Licença Licença que autoriza a celebração de missa na Capela de Mossâmedes, feita por Manuel de Almeida de Vasconcelos e sua mulher. mç.29 nº.43 n/a n/a

3º 42 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1654.2.25 Testamento Testamento de Manuel de Almeida que dita a instituição de uma capela com encargo de uma missa. mç.29 nº.44 n/a n/a

3º 42r/v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1648.1.5 Vínculo por escritura Vínculo por escritura feita por André Cardoso Correia e sua mulher D. Clara Almeida onde fazem o encargo de duas missas. mç.29 nº.45 n/a Nas notas de tabelião

3º 42v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1648.5.17 Escritura Escritura feita por D. Clara Almeida Novais dada a seu marido André Cardoso Correia. mç.29 nº.46 n/a Nas notas de tabelião

3º 42v/43 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1666.3.31 Vínculo vínculo que institui Feliciana do Amaral, viúva de Valentim de Almeida Novais na Quinta da Lage como administrador. mç.29 nº.47 n/a n/a

3º 43 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1680.2.27 Vínculo por escritura Escritura feita por Felipe Cardoso Almeida e sua mulher Clara de Almeida Novais onde dita que sua filha D. Guimar Cardoso de Almeida e seus descendentes 
como nova administradora da a sua fazenda. mç.29 nº.48 n/a Nas notas de tabelião

3º 43v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1697.8.9 Testamento Testamento de Diogo de André Cardoso que chama para administrador sua irmã D. Clara Almeida e seu sobrinho Nuno. mç.29 nº.49 n/a n/a

3º 44 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1726. 11.29 Testamento Testamento feito por D. Guimar Cardoso de Almeida mulher de Nuno Leitão Pereira de Almeida. mç.29 nº.50 n/a n/a

3º 44 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1726.11.3 Testamento Testamento feito por Nuno Leitão Pereira de Almeida que une o seu terço ao vínculo instituído por Felipe Cardoso de Almeida e sua mulher D. Clara de 
Almeida Novais. mç.29 nº.51 n/a n/a

3º 44r/v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1739.3.19 Provimento Provisão para se sub-rogar o chão do tanque tapado sobre a vinha nos limites da Vila do São Pedro do Sul. mç.29 nº.52 n/a n/a

3º 44v/45r/v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1680.3.2 Escritura de Dote e Doação Dote e Doação feito pelo Cónego António Leitão Pereira ao seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, para casar com D. Guimar Cardosa de Almeida, filha de Filipe 
Cardoso de Almeida e de D. Clara de Almeida Novais. mç.29 nº.53 n/a Nas notas de tabelião

3º 45v Lafões e São Pedro do Sul n/a 1684.3.5 Declaração Declaração do Cónego António Leitão Pereira fez em relação à falta de menção da sua vinha de Tondela no seu dote. mç.29 nº.54 n/a n/a

3º 45v/46 Lafões e São Pedro do Sul n/a 1680.3.11 Testamento Testamento original do Cónego António Leitão Pereira juntamente com o dote de casamento feito a Nuno Leitão Pereira de Almeida para casar com D. 
Guimar Cardoso de Almeida. mç.29 nº.70 n/a Nas notas de tabelião.

3º 47 São Pedro do Sul Provisões de Subrogação 1742.4.19 Provisão Provisão pela qual Lourenço Homem de Almeida e Távora desistiu de umas casas em troca de três casais com foros, no lugar de S. Tiaguinho. mç.29 nº.94 n/a n/a

3º 47v São Pedro do Sul Provisões de Subrogação 1826.2.27 Provisão Provisão de sub-rogação de uma casa nobre e suas dependências, parte do Pinhal da Negroza, junto à vila de S. Pedro do Sul e da Quinta da Caldeiroa com 
todas as suas dependências. mç.29 nº.97 x n/a

3º 48 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1535.11.11 Escritura de dote Dote concedido por Francisco Novais, cavaleiro da Casa d'El Rei, e sua mulher Filipa de Almeida, à sua filha Maria de Almeida, para que esta se casasse com 
João Martins, escudeiro. mç.29 nº.55 n/a Nas notas de tabelião

3º 48r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1571.5.14 Escritura de dote Dote concedido por João Martins, cavaleiro fidalgo, à sua filha Maria de Almeida, para que esta se casasse com Amador Girão da Quinta da Lage. mç.29 nº.56 n/a Nas notas de tabelião

3º 48v São Pedro do Sul Doações e Dotes s/d Adição ilegal Adição ilegal que fez Genebra Rodrigues e a sua irmã Ana Rodrigues a Filipa de Barros, para que esta se casasse com Francisco Novais, o velho. mç.29 nº.57 n/a n/a

3º 48v/49 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1723.2.11 Escritura de dote Dote concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida e sua mulher D. Guiomar Cardoso de Almeida à sua filha D. Clara de Almeida Leitão, para que esta se 
casasse com Diogo Francisco de Almeida de Azevedo e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, da vila de S. Pedro do Sul. mç.29 nº.58 n/a Nas notas de tabelião
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3º 49r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes s/d Certidão de escritura de dote Certidão da escritura de dote que fez José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos que estabelece que para além dos bens que a sua tia D. Dionísia Damásia 
da Glória de Almeida Leitão, recebeu também o direito de renovar o prazo de Quintela, do Couto do Banho.  mç.29 nº.59 n/a Nas notas de tabelião

3º 49v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1650.4.25 Escritura de doação Doação que fez Leonor da Cardosa, para se tornar religiosa, a sua mãe Maria de Almeida Novais, da legitima de seu pai e avó como da herança futura de sua 
mãe. mç.29 nº.60 n/a Nas notas de tabelião

3º 49v/50 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1641.11.25 Doação Doação que fez Maria Fróis, viúva de Diogo de Andrade, a Manuel Cardoso de Andrade, seu neto. Nesta são doados vários bens, entre eles as rendas do Casal 
do Ribeiro de Mourel. mç.29 nº.61 n/a Nas notas de tabelião

3º 50 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1636.10.14 Escritura de dote Dote concedido por Joana Brandoa, viúva de Francisco Rebelo do Amaral à sua filha Feliciana do Amaral de Almeida, para que esta se casasse com Valentim 
de Almeida Novais, filho de Fernão de Almeida Novais e de Catarina de Almeida. mç.29 nº.66 n/a n/a

3º 50r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1659.9.15 Escritura de dote Dote concedido por André Cardoso Correia e sua mulher D. Clara de Almeida Novais e Diogo de Andrade Cardoso a Filipe Cardoso de Almeida, para que 
este se casasse com D. Clara de Almeida Novais, filha de Diogo de Andrade Cardoso e de sua mulher Maria de Almeida, da Quinta da Capela. mç.29 nº.67 n/a n/a

3º 50v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1680.3.11 Escritura de dote Dote concedido por António Leitão Pereira, cónego, ao seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, filho do seu irmão Manuel Leitão Pereira, para que este se casasse 
com D. Guiomar de Almeida, filha de Filipe Cardoso de Almeida e de sua mulher D. Clara de Almeida Novais. mç.29 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

3º 50v/51 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1617.4.5 Escritura de dote Dote concedido por Maria Fróis Dona, viúva de Diogo de Andrade Cardoso ao seu filho Diogo de Andrade Cardoso para que este se casasse com Maria de 
Almeida, filha de Pêro Fereira Brandão e de sua mulher Maria de Figueiredo. mç.29 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

3º 51r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1576.7.21 Escritura de dote Dote concedido por Francisco de Novais, fidalgo da Casa de sua Majestade, à sua filha Francisca de Novais, para que esta se casasse com António Cardoso, 
filho de Pedro Correia, fidalgo da casa de sua Majestade, e de sua mulher, na cidade de Lamego. 

mç.34 nº.76 n/a Nas notas de tabelião

3º 51v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1692.6.25 Escritura de declaração de 
última vontade

Última vontade de André Cardoso Correia na qual este nomeia o seu filho Francisco Cardoso Correia herdeiro do Prazo de Codeçáis e Vilar e o seu Filipe 
Cardoso de Almeida herdeiro dos Prazos de Quintela do Banho e do Prazo de Sá, na freguesia de Carvalhais. mç.34 nº.95 n/a Nas notas de tabelião

3º 52 São Pedro do Sul Provisões de Abolição de 
Encargos 1798.6.2 Provisão de abolição Duas Provisões de abolição da obrigação de missas. A primeira de abolição de cinco missas impostas no Olival da Caldeiroa; a segunda de abolição de duas 

missas impostas numa terra, Vinha, que faz parte da Quinta da Caldeiroa. mç.34 nº.93 n/a n/a

3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1783.4.28 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Domingos Ferreira de Carvalho, juiz de fora de Lafões, sem jurisdição ordinária. mç.34 nº.94a n/a Registada no Livro 39 do registo geral.

3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1785.4.18 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Domingos Ferreira de Carvalho, juiz de fora de Lafões, com jurisdição ordinária. mç.34 nº.94b n/a Registada no Livro 41 do registo geral e na Chancelaria-
mor da Corte e Reino, no Livro de Ofícios e Mercês.

3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1791.3.4 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Manuel José de Figueiredo, juiz de fora de Tabuaço, com jurisdição ordinária, por falecimento do 
Dr. Domingo Ferreira de Carvalho. mç.34 nº.94c n/a Registada no Livro 7 do registo geral.

3º 54 Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1698.3.22 Instrumento de justificação

Instrumento de justificação pelo qual Nuno Leitão Pereira de Almeida e o seu irmão João de Almeida Leitão são reconhecidos como filhos legítimos de 
Manuel Leitão Pereira e de sua mulher D. Francisca de Almeida, netos por via paterna de Nuno Leitão Pereira e de sua mulher D. Ana de Albergaria, bisnetos 
do Dr. André Leitão e de sua mulher Joana Rebelo de Castelo Branco. O Dr. André Leitão foi, depois de viúvo, clérigo, mestre de escola da Sé de Viseu, 
desembargador da Casa da Suplicação e Juiz Geral Conservador das Ordens Militares. Eram também trinetos por via materna de Inácio Ferreira de Lemos e 
de D. Brites de Almeida do lugar do Tojal.

mç.29 nº.62 n/a n/a

3º 54v Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1698.9.3 Instrumento de justificação
Instrumento de justificação no qual se estabelecem os herdeiros do Dr. André Leitão: Nuno Leitão Pereira e seus irmãos; Nuno Leitão Pereira de Almeida, 
abade de Várzea e seus Irmãos; os descendentes de Francisco de Abreu, fidalgo da Casa Real, de Modrinhosa; Rui Lopes de Sousa, bisavô de Rui Lopes de 
Sousa de Borgonhos, fidalgo da Casa Real; e D. Tomásia, mãe da Senhora de Melo, mulher de Pedro de Melo Brayner.

mç.29 nº.63 n/a n/a

3º 54v/55 Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1703.8.8 Sentença Sentença que declara Nuno Leitão Pereira de Almeida filho legitimo de Manuel Leitão Pereira, tendo os seus parentes feito doação dos bens a que tinha 
direito. mç.29 nº.64 n/a n/a

3º 57 São Pedro do Sul e Mourel Sentenças 1699.1.14 Sentença de arrematação Arrematação do direito do Casal de João de Oliveira de Mourel, no concelho de Lafões, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida. mç.30 nº.1 n/a n/a

3º 58 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1682.9.8 Sentença Sentença a favor de Diogo de Andrade Cardoso, licenciado e contra Manuel Fernandes, de Drizes, que obriga o último a pagar ao primeiro em géneros, pela 

terça parte do Casal do Ribeiro de Drizes, da qual Diogo de Andrade Cardoso desistiu. mç.30 nº.2 n/a n/a

3º 58r/v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1723.11.20 Sentença de força Sentença de força a favor de Nuno Leitão Pereira de Almeida e contra Luís António de Almeida Cardoso, de Anegrosa sobre a passagem de água do ribeiro de 

Drizes. mç.30 nº.3 n/a n/a
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3º 58v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1671.9.16 Sentença de força Sentença de força a favor de Diogo de Andrade Cardoso e contra Mariana de Morais e seus filhos, moradores nas Vendas de Novais, por terem plantado 

árvores num souto que este tinha no lugar de Novais. Previa coimas para o caso destes voltarem a plantar árvores nesta terra. mç.30 nº.4 n/a n/a

3º 59 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1769.12.9 Sentença de força velha Sentença de força velha a favor de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral Vasconcelos e contra Manuel de Matos de Carvalho, alferes, e sua mulher, do lugar 

de Subestrada, Couto da Vila dos Banhos, por incumprimento do foro que lhe era devido por uma leira de terra junto da Portela, no limite de Banho. mç.30 nº.5 n/a n/a

3º 59r/v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1716.4.18 Autos de libelo

Autos de libelo produzidos pelo Feliz Castelo Branco contra Marcos Rodrigues e João Borges e suas mulheres, do lugar da Corredoura, freguesia de S. 
Vicente, por incumprimento do foro de vários anos do prazo e capela chamado Vicente Vivas, na vila de Vouzela e Trancoso. Os réus foram condenados na 
forma pedida pelo auto.

mç.30 nº.6 n/a n/a

3º 59v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1568.4.7 Sentença de arrematação Arrematação que fez Francisco Novais, o velho, dos bens da legitima de Filipa de Barros, filha de Francisco de Carvalho, cavaleiro fidalgo da cidade de Viseu, 

para que esta se tornasse religiosa no Mosteiro de Celas, sendo órfã. mç.30 nº.7 n/a n/a

3º 59v/60 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1602.3.9 Sentença de arrematação Arrematação que fez António Pinto de Azevedo, da vila de S. Pedro do Sul do direito de um casal em Drizes, do qual era direto senhor. Se entrou na família 

foi por compra. mç.30 nº.8 n/a n/a

3º 60 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1713.11.20 Autos cíveis

Autos cíveis produzidos por Nuno Leitão Pereira de Almeida contra António Rodrigues e sua mulher, sobre as propriedades que a casa tinha na Caldeiroa, 
junto à ponte de S. Bartolomeu, com prazo, das quais o produtor era direto senhor. O domínio direto associou-se a domínio útil e as propriedades passaram a 
fazer parte da Quinta da Caldeira. 

mç.30 nº.16 n/a n/a

3º 60v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1737.11.20 Sentença Sentença do Vigário Geral de Malta a favor de José Manuel de Almeida Leitão e contra Frei Gaspar Marinho Pereira Pita, comendador de Ansemil, na qual se 

declara valido o prazo dos Moinhos Telhados, pertencentes à dita comenda, que deviam ser reparados pelo enfiteuta. mç.30 nº.17 n/a n/a

3º 60v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros

Sentenças 1675.1.22 Sentença Sentença a favor de Diogo de Andrade Cardoso e contra Pedro Fernandes e suas irmãs, por estes lhe cortarem o Silvado do Comara, do seu Olival do Forno 
Telheiro. 

mç.30 nº.33 n/a n/a

3º 61 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1681.4.24 Subsentença Subsentença do Tribunal da Relação do Porto que confirma a sentença do juiz de fora de Lafões a favor de Diogo de Andrade Cardoso, contra João Fernandes 

e outros de Drizes, pela qual estes são obrigados a aceitar a renovação do prazo do Ribeiro, no dito lugar. mç.30 nº.34 n/a n/a

3º 61 São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1774.9.13 Sentença Sentença a favor do Barão de Mossamêdes e contra José Rodrigues, do lugar de Drizes, na qual o último é obrigado a pagar o foro das fazendas que comprou. mç.30 nº.35 n/a n/a

3º 61r/v São Pedro do Sul, Drizes e 
outros Sentenças 1803.6.4 Sentença de penhora Sentença de penhora, que fez o procurador do Barão de Mossamêdes, de umas casas e móveis do executado José Marques, da vila de S. Pedro do Sul. mç.30 nº.46 n/a n/a

3º 63 São Pedro do Sul Inventários 1729.4.17 Inventário Inventário dos bens de Filipe Cardoso de Almeida e de sua mulher D. Clara de Almeida Novais, que fez o procurador da comarca de Viseu e os testamentos 
dos dois, com a separação do terço do vínculo. Julgado por sentença. mç.30 nº.9 n/a n/a

3º 63 São Pedro do Sul Inventários 1647.7.4 Carta de entrega Carta de entrega dirigida aos herdeiros de Diogo de Andrade Cardoso, na qual constava a parte que cada um recebia dos bens de Maria Fróis, avó destes. mç.30 nº.10 n/a n/a

3º 64 São Pedro do Sul Certidões de Batismo, Filiações 1761.2.5 Certidão de batismo Certidão de batismo de Brás de Almeida de Vasconcelos. Em anexo está a certidão de filiação de Nuno Leitão Pereira de Almeida, de 16 de Abril de 1760. mç.31 nº.101 n/a n/a

3º 65 São Pedro do Sul Aquisições 1613.5.13 Escritura de compra Compra de um quinhão de uma casa, que fez António Cardoso Homem a Manuel de Abreu e à sua mulher.  mç.30 nº.11 n/a n/a

3º 65 São Pedro do Sul Aquisições 1558.10.8 Escritura de compra Compra de umas casas na vila de S. Pedro do Sul que fez Francisco Novais, cavaleiro fidalgo e sua mulher Filipa de Barros a Diogo Couceiro e sua mulher e 
filho. mç.30 nº.12 n/a n/a

3º 65r/v São Pedro do Sul Aquisições 1540.11.24 Escritura de compra
Compra de todos os quinhões e demasias em Chão do Pinheiro, junto à vila de S. Pedro do Sul, que ainda não pertenciam a João Martins Ferreira, cavaleiro da 
Ordem de S. Tiago, feita pelo dito a Diogo Fernandes e ao seu filho, Belchior Dias. Foi anexada outra escritura de compra de um pardieiro, junto à vila de S. 
Pedro do Sul que fez o dito João Martins Ferreira a Margarida Gonçalves e suas filhas, a 12 de Setembro de 1544. E ainda outra escritura de compra de uns 
pardieiros que fez o dito João Martins Ferreira a Diogo Fernandes e ao seu filho Belchior Dias, a 5 de Maio de 1544.

mç.30 nº.13 n/a n/a

3º 65v/66 São Pedro do Sul Aquisições 1703.6.10 Escritura de troca e escambo Troca e escambo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida com o reitor e irmãos da Irmandade de Santo António, da vila de São Pedro de Sul, na qual o 
primeiro recebeu uma leira que a Irmandade detinha na Várzea de Pouves e em troca deu à Irmandade um alqueire de pão de renda. mç.30 nº.14 n/a n/a

3º 66 São Pedro do Sul Aquisições 1613.1.12 Escritura de compra Compra de seis alqueires de pão de renda e censo que fez Maria Fróis, viúva de Diogo de Andrade Cardoso a Tomé Dias e sua mulher, da vila de S. Pedro do 
Sul. mç.30 nº.15 n/a n/a
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3º 66 São Pedro do Sul Aquisições 1713.3.7 Escritura de compra Compra do Chão das Fontainhas, no limite de S. Pedro do Sul, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a D. Maria Josefa de Almeida. mç.30 nº.18 n/a Nas notas de tabelião

3º 66v São Pedro do Sul Aquisições 1709.9.14 Escritura de compra Compra de umas casas na vila de S. Pedro do Sul que fez Nuno Leitão Pereira a Manuel Pais de Figueiredo, abade dos Coutos de Baixo. mç.30 nº.19 n/a Nas notas de tabelião

3º 66v São Pedro do Sul Aquisições 1631.5.18 Escritura de compra Compra de cinco alqueires de trigo de renda que fez André Cardoso Correia a João Fernandes e sua mulher. mç.30 nº.20 n/a Nas notas de tabelião

3º 66v/67 São Pedro do Sul Aquisições 1698.2.10 Escritura de compra Compra do Chão do Rio, limite de S. Pedro do Sul, que fez Nuno Leitão Pereira a Manuel Homem Teles. mç.30 nº.21 n/a n/a

3º 67 São Pedro do Sul Aquisições 1724.5.14 Escritura de compra Compra do direito de prazo dos Moinhos dos Telhados que fez Brás de Almeida de Vasconcelos a Manuel Furtado de Mendonça e Campos, da cidade de 
Viseu. mç.30 nº.22 n/a Nas notas de tabelião

3º 67r/v São Pedro do Sul Aquisições 1741.5.1 Sentença de permuta Permuta que fez José Manuel de Almeida Leitão com o Vigário Miguel Gomes Barreiro, na qual o primeiro recebeu o Chão da Igreja com todas as suas 
pertenças e todo o chão do Roladouro e deu ao segundo o Serrado de São Sebastião. mç.30 nº.23 n/a n/a

3º 67v São Pedro do Sul Aquisições 1682.3.10 Escritura de transação Transação pela qual Isabel da Costa, vivia de Serafim de Almeida Rebelo, cede a Diogo de Andrade Cardoso e seu cunhado Filipe Cardoso, em troca de uma 
quantia em dinheiro, os bens da legitima de seu falecido marido. mç.30 nº.24 n/a Nas notas de tabelião

3º 67v/68 São Pedro do Sul Aquisições 1734.12.19 Escritura de troca e permuta Troca e permuta que fez José Manuel de Almeida Leitão com o Reverendo Paulo Correia de Homem, na qual o primeiro recebeu a Horta das Fontaínhas, o 
chão do Roladouro com o seu souto, uma vinha nova e uma vinha velha e em troca deu o chão do Rio, junto a Forno Telheiro.

mç.30 nº.25 n/a Nas notas de tabelião

3º 68r/v São Pedro do Sul Aquisições 1677.11.14 Escritura de compra Compra de uma horta abaixo da fonte da vila de S. Pedro do Sul, do foro do Chão do Mosteiro e sete alqueires de trigo de renda, que fez Filipe Cardoso de 
Almeida a António Cardoso Correia e a João de Almeida Leitão, do Lugar de Tojal. mç.30 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

3º 68v/69 São Pedro do Sul Aquisições 1735.10.14 Escritura de permuta
Permuta entre Diogo Francisco de Almeida de Azevedo e Vasconcelos e o seu sobrinho José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos, na qual o primeiro 
recebe a Vinha do Tanque com suas pertenças, nas Fontaínhas no limite da vila de São Pedro do Sul, e o Casal de Mourel, na freguesia de Carvalhais e dá em 
troca o Serrado de São Sebastião com suas pertenças, no limite da vila de São Pedro do Sul, e o Casal de Favarrel, no limite de Carvalhais.

mç.30 nº.27 n/a n/a

3º 69r/v São Pedro do Sul Aquisições 1784.11.26 Escritura de troca
Troca entre o Barão de Mossâmedes e o Reverendo José Correia de Abreu, de Ansiães, na qual o primeiro recebeu o Chão das Várzeas, no limite de São Pedro 
do Sul, e o Lagar das Várzeas, no limite da dita vila, e em troca deu um olival no lugar de Drizes, freguesia da Várzea, e uma propriedade no lugar de 
Canhões, na mesma freguesia.

mç.30 nº.28 n/a n/a

3º 69v São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.29 Escritura de compra Compra de uns pedaços de terra lavradia no sitio da Caldeiroa, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel Rodrigues, carpinteiro, e sua mulher de S. Pedro do 
Sul. mç.30 nº.29 n/a Nas notas de tabelião

3º 69v/70 São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.17 Escritura de troca
Troca entre o Barão de Mossâmedes e Francisco Pinto e sua mulher, do lugar da Nespreira, na freguesia de São Félix, na qual o primeiro recebeu dois chãos 
no sitio da Caldeiroa e deu em troca a Regada da Malpensa, no limite do lugar da Nespreira, com sua adega, lagar de vinho e curral, que havia pertencido a 
Manuel Soares.

mç.30 nº.30 n/a n/a

3º 70 São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.23 Escritura de compra Compra de uma propriedade no sitio da Caldeiroa, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Almeida e sua mulher, de Bodioza. mç.30 nº.31 n/a Nas notas de tabelião

3º 70r/v São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.16 Escritura de troca Troca entre o Barão de Mossâmedes e Manuel Soares e sua mulher, da vila de São Pedro do Sul, na qual o primeiro recebeu a Regada da Malpensa, no limite 
da Nespreira, na freguesia de São Félix, com sua adega, lagar de fazer vinho e uma belga de terra e deu em troca um conjunto de foros. mç.30 nº.32 n/a Nas notas de tabelião

3º 70v/71 São Pedro do Sul Aquisições 1537.5.6 Escritura de compra Compra de um souto na Cravila e de uma corte telhada, no limite de S. Pedro do Sul, que fez Francisco de Novais, cavaleiro da casa d'el Rei e sua mulher 
Filipa de Almeida, a Henrique de Almeida e sua mulher Ana de Novais. mç.31 nº.50 n/a Nas notas de tabelião

3º 71 São Pedro do Sul Aquisições 1562.8.27 Escritura de compra Compra de um souto de castanheiros com sua terra nos Soutos de Cravila, que fez João Martins Ferreira e sua mulher a João de Novais e sua mulher da vila 
de S. Pedro do Sul. mç.31 nº.51 n/a Nas notas de tabelião

3º 71 São Pedro do Sul Aquisições 1641.2.6 Escritura de compra Compra de campos e chãos junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez  André Cardoso Correia a D. Isabel Sequeira. mç.31 nº.52 n/a n/a

3º 71v São Pedro do Sul Aquisições 1719.3.1 Escritura de compra Compra de umas oliveiras e terra, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Martins Pereira Coutinho e sua mulher e 
a Francisco Martins Pereira e sua mulher e a Manuel Tavares e sua mulher. mç.31 nº.53 n/a Nas notas de tabelião
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3º 71v São Pedro do Sul Aquisições 1702.8.27 Arrematação Arrematação das terras no sitio de Pero Louro, parte dos bens de João Gomes, que fez Nuno Leitão Pereira. mç.31 nº.54 n/a n/a

3º 71v/72 São Pedro do Sul Aquisições 1712.2.5 Escritura de compra Compra de umas casas na Rua da Fonte, que fez Nuno Leitão Pereira a Catarina Jerónima, solteira. mç.31 nº.55 n/a Nas notas de tabelião

3º 72 São Pedro do Sul Aquisições 1724.9.13 Escritura de compra Compra de umas oliveiras e terra, na várzea da ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Martins Francisco, viúvo do lugar 
de Taboadêlo. mç.31 nº.56 n/a Nas notas de tabelião

3º 72 São Pedro do Sul Aquisições 1751.2.15 Escritura de compra Compra de umas leiras na várzea da ponte de S. Bartolomeu, que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Domingos Francisco e sua mulher de 
Taboadêlo. mç.31 nº.57 n/a Nas notas de tabelião

3º 72v São Pedro do Sul Aquisições 1754.11.2 Escritura Empréstimo de 80$000 reis que fez José de Almeida, primeiro Barão de Mossamêdes, a Rodrigo Amaro Cardoso, do Forno Telheiro, com hipoteca do chão 
que tinha junto da Várzea de Pouves, na Quinta de S. Domingos. mç.31 nº.58 n/a Nas notas de tabelião

3º 72v/73 São Pedro do Sul Aquisições 1756.1.24 Escritura de compra Compra da Quinta de São Domingos, no limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Luís António de 
Almeida Cardoso e ao seu filho Simão Cardoso da Almeida Meneses, da Quinta de Negroza. mç.31 nº.59 n/a Nas notas de tabelião

3º 73 São Pedro do Sul Aquisições 1776.10.27 Escritura de compra Compra de cinco alqueires de pão de foro, que fez o Barão de Mossamêdes a João de Almeida, solteiro, do lugar de Novais. mç.31 nº.60 n/a Nas notas de tabelião

3º 73r/v São Pedro do Sul Aquisições 1781.10.31 Escritura de compra Compra de um chão junto às Várzeas, limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez o Barão de Mossamêdes a Jacinta de Paiva, viúva do lugar de Pouves, e aos 
seus filhos.

mç.31 nº.61 n/a Nas notas de tabelião

3º 73v São Pedro do Sul Aquisições 1790.7.17 Escritura de compra Compra da Tapada da Eira, terra lavradia com uma casa de palheiro e uma eira no sitio da Caldeirinha, que fez o Barão de Mossamêdes a Manuel de Almeida 
e sua mulher, do lugar de Bodioza-a-Nova. mç.31 nº.62 n/a Nas notas de tabelião

3º 73v/74 São Pedro do Sul Aquisições 1782.7.8 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre o Barão de Mossâmedes e José Correia de Abreu e sua mulher, do lugar de Ansiães, na qual o primeiro recebeu uma leira de terra na 
Caldeiroa, no limite da Ponte de São Bartolomeu e em troca deu dois alqueires de pão de foro e a terra em que estava imposto. mç.31 nº.63 n/a Nas notas de tabelião

3º 74 São Pedro do Sul Aquisições 1692.8.23 Escritura de escambo Escambo entre Nuno Leitão Pereira e Pedro Alves Cabral de Lacerda, comendador da Comenda de São Pedro de Sul, com provisão régia, no qual o primeiro 
recebeu o Chão da Comenda e em troca deu a Horta da Fonte e suas pertenças. mç.31 nº.64 n/a Nas notas de tabelião

3º 74r/v São Pedro do Sul Aquisições 1692.4.27 Provisão Provisão original para o escambo documentado no mç.31 nº. 64. mç.31 nº.65 n/a n/a

3º 74v São Pedro do Sul Aquisições 1750.10.12 Escritura de compra Compra de cinco leiras de terra no sitio da Caldeiroa, limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez José Manuel de Almeida Leitão, da vila de S. Pedro do Sul, a 
Matias de Paiva e sua mulher, do lugar de Taboadêlo. mç.34 nº.34 n/a Nas notas de tabelião

3º 74v/75 São Pedro do Sul Aquisições 1751.5.16 Escritura de compra Compra de duas leiras de terra com oliveiras, na Várzea da Caldeiroa, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez José Manuel de Almeida Leitão ao Padre 
Miguel Rodrigues, do lugar de Monsanto, freguesia de Figueiredo das Donas. mç.34 nº.35 n/a Nas notas de tabelião

3º 75 São Pedro do Sul Aquisições 1713.3.4 Escritura de compra Compra de um casal de prazo, pertencente às Capelas de Vicente Vivas, que fez Nuno Pereira de Almeida a Sebastião de Abreu Castelo Branco, da cidade de 
Viseu. mç.34 nº.36 n/a Nas notas de tabelião

3º 75r/v São Pedro do Sul Aquisições 1791.11.7 Escritura de troca Troca entre o Barão de Mossâmedes e António Pinto e sua mulher, do lugar de Pouves, na qual o primeiro recebeu uma sorte de terra lavradia no sito da 
Caldeirinha, no limite de São Pedro do Sul e deu um terra que este havia comprado a Manuel de Almeida, da Bodiosa. mç.29 nº.79 n/a Nas notas de tabelião

3º 75v São Pedro do Sul Aquisições 1737.1.19 Bula Bula que fez a Sagrada Congregação com inquirição de testemunhas que regista a troca da terra do Passal por um serrado atrás da Igreja de S. Sebastião, entre 
outras cláusulas. mç.29 nº.80 n/a Nas notas de tabelião

3º 75v/76 São Pedro do Sul Aquisições 1785.6.3 Escritura de troca e permuta 
Troca e permuta entre o Barão de Mossâmedes, através do seu procurador, e Alexandre da Cunha Abreu Eça e Melo, na qual o primeiro recebeu dois casais 
nas Eiras de Santa Cruz, o Casal do Eiró em Drizes, um outro em Favarelinho e outro no lugar da Mota, e deu uma propriedade em S. Domingos e um olival 
em na Caldeiroa.

mç.29 nº.88 n/a Nas notas de tabelião

3º 76 São Pedro do Sul Aquisições 1560.10.17 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre Francisco de Novais e António da Ponte, na qual o primeiro recebeu um chão atrás da suas casas e deu um chão em Muladrão. mç.29 nº.95 n/a Nas notas de tabelião
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3º 76r/v São Pedro do Sul Aquisições 1735.10.14 Requerimento e escrito de 
escambo

Requerimento e escrito de escambo das terras do Passal que fazem parte do Quintal das Casas, feita entre o Vigário de São Pedro do Sul e José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos. mç.31 nº.97 n/a Outros documentos sobre esta troca vão descritos em 

mç. 30 nº. 23.

3º 76v São Pedro do Sul Aquisições 1737.5.28 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e Manuel Duerte, de Drizes, na qual o primeiro recebeu uma leira de terra junto ao 
Souto que faz veio a fazer parte da mata e pinhal da Negroza e umas leiras de Tojal no distrito de Drizes. mç.31 nº.100 n/a Nas notas de tabelião

3º 76v São Pedro do Sul Aquisições 1724.8.30 Certidão de sisa de compra Certidão de sisa da compra de uma terra e oliveiras em Caldeiroa, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel 
Francisco. mç.31 nº.102 n/a n/a

3º 77 São Pedro do Sul Aquisições 1826.2.20 Escritura de compra Compra de um cântaro de azeite que fez o Conde da Lapa ao Reitor e aos mesários da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Várzea. mç.31 nº.106 x Nas notas de tabelião

3º 78 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1743.3.2 Emprazamento Emprazamento em três vidas de nomeação livre na falta de filhos, de uma terra e horta na vila de S. Pedro do Sul, dentro do Quintal dos Enfiteutas, pago em 
géneros, que fez o comendador de S. Pedro de Sul a José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher. mç.31 nº.66 n/a n/a

3º 79 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1712.1.20 Escritura de emprazamento Emprazamento em três vidas de livre nomeação, dos Moinhos dos Telhados junto à vila de S. Pedro do Sul, pago em géneros, que fez o comendador Francisco 
Heitor de Sá Pereira a João de Campos Coelho, da cidade de Viseu. Entrou na casa por compra. mç.31 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

3º 80 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1730.9.7 Escritura de emprazamento Emprazamento em três vidas do Chão do Grilo, pago em espécie e em géneros, que fez a Igreja de Borgonhos a Nuno Leitão Perira de Almeida. O terreno 
havia sido comprado por este a Manuel de Paiva de Galifãens. mç.31 nº.70 n/a n/a

3º 81 São Pedro do Sul Prazos fateusins 1804.11.27 Prazo Prazo de umas casas na Rua das Moutinhas, pago em espécie, concedido pelo Barão de Mossamêdes, através do seu procurador, ao Capitão João Inácio de 
Almeida, da vila de S. Pedro do Sul.

mç.29 nº.89 n/a Nas notas de tabelião

3º 81 São Pedro do Sul Prazos fateusins 1719.11.26 Prazo fateusim Prazo fateusim de uma casa na Rua das Moutinhas, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Ribeiro e a sua mulher, da vila 
de S. Pedro do Sul. mç.31 nº.99 n/a Nas notas de tabelião

3º 82r/v São Pedro do Sul Composições, Quitações e 
Obrigações 1669.4.9 Escritura de composição Composição entre Filipe Cardoso de Almeida e sua mulher e António Cardoso Correia e sua mulher sobre a legitima do seu irmão Fernão de Almeida Novais. 

Ambos ficaram com metade do Casal do Coelhoso na freguesia de Alcotra e dividiram em partes iguais as fazendas em Marialva e outras casas. mç.31 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

3º 82v São Pedro do Sul Composições, Quitações e 
Obrigações 1724.4.30 Quitação Quitação que fez Pedro Saraiva da Costa do dote que o seu sogro, Nuno Leitão Pereira de Almeida, concedeu para que este se casasse com a sua filha, D. 

Maria Micaela Leitão. mç.31 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

3º 82v/83 São Pedro do Sul Composições, Quitações e 
Obrigações 1760.4.1 Escritura de obrigação Obrigação que fez D. Maria Tomasina de Almeida de tapar uma fresta que tinha aberto entre a sua casa e o quintal do Barão de Mossamêdes. mç.31 nº.85 n/a Nas notas de tabelião

3º 83 São Pedro do Sul Composições, Quitações e 
Obrigações 1669.4.9 Escritura de composição e 

declaração

Composição e declaração entre António Cardoso Correia, da vila de Vouzela, e o seu irmão Filipe Cardoso de Almeida da vila de S. Pedro do Sul, sobre a 
legitima do seu irmão Fernando de Almeida Novais. Nesta Filipe Cardoso de Almeida recebe o Carralhedo de S. Sebastião, em S. Pedro do Sul e  metado do 
Casal do Coelhoso, na freguesia de Alcotra

mç.31 nº.98 n/a Nas notas de tabelião

3º 85 São Pedro do Sul e Quinta 
da Capela Testamentos 1647.5.13 Testamento Testamento de Maria Fróis da Rocha Dona, viúva de Diogo de Andrade Cardoso, em que se retifica a escritura de dote a favor do seu filho Diogo de Andrade 

Cardoso. mç.34 nº.75 n/a "A escritura de dote vai lançada no mç.29 nº. 69". 

3º 87 São Pedro do Sul e Quinta 
da Capela Prazos de Domínio Útil 1526.1.30 Prazo Prazo em três vidas da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, que fez a Igreja de Borgonhos a Francisco de Novais, 

cavaleiro e morador da vila de S. Pedro do Sul. mç.31 nº.71 n/a n/a

3º 87r/v São Pedro do Sul e Quinta 
da Capela Prazos de Domínio Útil 1791.11.24 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, 

que fez a Igreja de Borgonhos ao Barão de Mossamêdes. mç.31 nº.72 n/a n/a

3º 87v São Pedro do Sul e Quinta 
da Capela Prazos de Domínio Útil 1791.11.24 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, 

que fez a Igreja de Borgonhos ao Barão de Mossamêdes. mç.31 nº.73 n/a Escritura idêntica à descrita no mç. 31 nº. 72.

3º 90 São Pedro do Sul e Quinta 
da Capela Prazos subenfitêuticos 1770.3.7 Escritura de emprazamento 

subenfitêutico
Escritura de emprazamento subenfitêutico feita por José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, 1º Barão de Mossâmedes, a José de Almeida de 
Carvalho, da vila de São Pedro do Sul, da Quinta de Capela em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. mç.31 nº.74 n/a Nas notas de tabelião

3º 92 São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1700.4.15 Escritura de Compra Compra de um souto e de um olival no lugar da Vinha de Pindelo, Quinta da Capella, que fez Maria Francisca a Simoa Rebela. Entrou na casa por outra 

compra. mç.34 nº.47 n/a Nas notas de tabelião
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3º 92 São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1657.7.12 Escritura de Compra Compra de um alqueire de pão de renda que fez Diogo d'Andrade Cardozo a Manuel d'Oliveira e sua mulher. mç.34 nº.78 n/a n/a

3º 92v São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1622.4.2 Escritura de Compra Compra da metade de um chão, junto à Quinta da Capella, que fez Diogo d'Andrade Cardozo a Domingos Rebello e sua mulher, do Carvalhal. mç.34 nº.79 n/a n/a

3º 92v São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1589.3.8 Escritura de Compra Compra de uma vinha e de uma casa com lagar, junto à Quinta da Capella, que fez Pedro Ferreira Brandão a Manuel Rodrigues e sua mulher e a Pero Mendes 

e sua mulher, do Lugar de Pindelo. mç.34 nº.80 n/a Nas notas de tabelião

3º 93 São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1589.5.1 Escritura de Compra Compra de uma leira de terra na Quinta da Capella, que fez Pedro Ferreira Brandão a Marcos Fernandes do Reguengo, e a António de Paiva e sua mulher, do 

Lugar dos Banhos. mç.34 nº.81 n/a Nas notas de tabelião

3º 95r/v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1646.12.21 Escritura de Compra Compra de 53 medidas de pão meado, milho e centeio, e de vinho, que fez Maria de Almada, viúva de Diogo de Andrade Cardoso, a  Damião de Sousa e 
Meneses e a sua mulher. mç.31 nº.75 n/a Nas notas de tabelião

3º 95v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1702.11.20 Carta de Arrematação Arrematação que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida do direito do casal de João Rodrigues, lugar de Drizes. mç.31 nº.76 n/a n/a

3º 95v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1667.8.23 Escritura de Compra Compra de parte de uma casa e de um serrado, no lugar de Drizes, que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a Henrique de Mello e Lemos e sua mulher. mç.31 nº.77 n/a Nas notas de Tabelião

3º 95v/96 São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1686.6.24 Escritura de Compra Compra de um chão em Pero Louro, de um pedaço de terra e tojal que parte com caminho para Pero Louro, de outro pedaço de terra e tojal que parte com os 
moradores de Drizes e um alqueive no Outeiro de Anegroza que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a  Domingos Duarte e sua mulher, de Vouzela.

mç.31 nº.78 n/a Nas notas de Tabelião

3º 96r/v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1678.1.29 Escritura de Compra Compra de parte das casas, serrado e vinha no lugar de Drizes, da Leira do Souto e de um pausado anexo, de duas leiras na Vargea do Lustozo, entre outros 
bens, que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a Pedro Barbosa de Figueiredo do lugar de Ansiães. mç.31 nº.79 n/a Nas notas de Tabelião

3º 96v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1566.7.8 Traslado informe Traslado informe da escritura da compra do Casal do Eiró, que fez Francisco Gonçalves a Luís Aires e sua mulher, de Vouzela. Contem a escritura de concerto 
da mesma venda. Entrou na casa por compra. mç.31 nº.80 n/a Nas notas de Tabelião

3º 96v/97 São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1788.11.30 Escritura de Compra Compra de um bocado de terra no sitio do Ribeiro, limite do lugar de Drizes que fez José Tavares, solteiro, a Manuel de Matos e sua mulher. mç.31 nº.81 n/a Nas notas de Tabelião

3º 97 São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1668.1.7-1641.3
.12 Certidões de sisa Conjunto de assinados com certidões de sisa cosidos, que contêm compras no Lugar de Drizes. mç.31 nº.82 n/a n/a

3º 97r/v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1792.9.25 Escritura de Compra Compra de um bocado de terra de estrume e de um pinhal no sitio da Negroza e de parte de uma eira no Lugar de Drizes que fez o Visconde da Lapa a José 
Duarte do Lugar de Drizes. mç.31 nº.84 n/a Nas notas de Tabelião

3º 97v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1615.9.22 Escritura de Compra Compra de três alqueires de pão de foro, que fez Domingues Rebelo a Miguel Afonso e sua mulher do Lugar de Drizes. mç.29 nº.77 n/a Nas notas de Tabelião. "Se está na casa entrou por 
trespasse".

3º 97v/98 São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1772.10.7 Escritura de Compra Compra de um prazo, que fez José Rodrigues e sua mulher a José Rodrigues. mç.29 nº.82 n/a Nas notas de Tabelião

3º 98 São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1776.6.13 Escritura de Compra Compra de propriedades em Drizes com foros instalados que fez Manuel Rodrigues a António José de Oliveira e sua mulher e sua mãe. mç.29 nº.83 n/a Nas notas de Tabelião

3º 98v São Pedro do Sul e Drizes Aquisições 1549.8.7 Escritura de Compra Compra do Casal do Eiró, em Drizes, que fez Francisco Gonçalves e sua mulher a Luís Aires, de Vouzela. Entrou na casa por trespasse. mç.31 nº.103 n/a Nas notas de Tabelião

3º 100 Drizes Composições 1654.5.16 Escritura de Composição Composição entre Simão Cardoza de Almeida, da Negroza, Diogo d'Andrade Cardoso, Domingos Luís, João Fernandes, Antónia, solteira, Pedro Rodrigues, 
Manuel Rodrigues, da Portela, sobre as águas da Possa do Prado e a sua repartição. mç.29 nº.78 n/a Nas notas de Tabelião

3º 102 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1726.7.22 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas do Casal do Ribeiro, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher, de Drizes. mç.30 nº.36 n/a Nas notas de Tabelião
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3º 103 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1722.4.16 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de parte do Casal da Portela, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher, de 
Drizes. mç.30 nº.37 n/a Nas notas de Tabelião

3º 104 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1669.2.10 Escritura de Emprazamento Prazo em uma geração do Chão de Água Levada e de uma leira em Pero Louro, no limite de Drizes , concedida por Felipe Cardozo de Almeida a Matias 
Rodrigues e sua mulher, de Drizes. mç.30 nº.38 n/a Nas notas de Tabelião

3º 105 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1650.2.7 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um meio casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Sebastião de Souza de Menezes a Domingos Rodrigues e Domingos 
António e suas mulheres, de Drizes. mç.30 nº.39 n/a Nas notas de Tabelião

3º 106 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1682.11.23 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de duas partes de um casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Diogo d'Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues e sua mulher. mç.30 nº.40 n/a Nas notas de Tabelião

3º 107 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1682.11.23 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de duas partes de um casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Diogo d'Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues e sua mulher. mç.30 nº.41 n/a Nas notas de Tabelião

3º 108 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1597.9.17 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de livre nomeação, do Casal do Ribeiro, pago em géneros, concedido por D. Filipa de Aragão a Pero Fernandes e sua mulher, de Drizes. mç.30 nº.42 n/a Nas notas de Tabelião

3º 109 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1767.10.12 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um casal em Drizes, pago em géneros, concedido por D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Maria, Solteira. mç.30 nº.43 n/a Nas notas de Tabelião

3º 110 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1782.1.26 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um casal em Drizes, pago em géneros, concedido pelo Visconde da Lapa a João António. mç.30 nº.44 n/a Nas notas de Tabelião

3º 111 São Pedro do Sul e Drizes Prazos de domínio direto 1790.12.18 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um quarto de casal em Drizes, pago em géneros, concedido pelo Visconde da Lapa a João de Abreu.  mç.30 nº.45 n/a Nas notas de Tabelião

3º 116 Vouzela Aquisições 1489.2.27 Escritura de Compra Compra de um chão lavradio dos Planes, de um bocado de chão acima de Planes e de outra leira de chão, todos no limite de Vouzela, que fez M. Gonçalves e 
sua mulher Violante Vaz a Martim Ferraz e sua mulher Inês Vaz. mç.31 nº.27 n/a n/a

3º 116r/v Vouzela Aquisições 1544.8.24 Escritura de Compra Compra de uma moita com sua terra, em Damas, limite de Vouzela, que fez Gonçalo Rodrigues, licenciado, a Beatriz Carvalha, solteira. mç.31 nº.28 n/a Nas notas de Tabelião

3º 116v Vouzela Aquisições 1560.1.15 Escritura de Compra Compra de um souto em Portela, limite de Vouzela, que fez Violante Mendes, viúva, a Afonso Guedes. mç.31 nº.29 n/a Nas notas de Tabelião

3º 116v/117 Vouzela Aquisições 1597.4.7 Escritura de Escambo Permuta de dois terrenos entre Pedro Fernandes e Sebastião Carvalho, recebendo o primeiro uma leira de terra no termo de Vouzela e o segundo, um chão em 
Pelames. mç.31 nº.30 n/a Nas notas de Tabelião

3º 117r/v Vouzela Aquisições 1580.2.8 Escrituras de Compra Compra de dois chãos no limite de Vouzela que fez António Rebelo, licenciado, de Vouzela ao seu sobrinho Diogo Miranda e sua mulher, de Viseu. Compra 
de um chão em Portela, que fez António Rebelo a Brás Fernandes e sua mulher. mç.31 nº.31 n/a Nas notas de Tabelião

3º 117v Vouzela Aquisições 1574.5.6 Escritura de Compra Compra de um chãos em Chãos, no limite de Vouzela, que fez Gonçalo Rodrigues, licenciado, a Luís Carvalho, viúvo. mç.31 nº.32 n/a Nas notas de Tabelião

3º 117v Vouzela Aquisições 1693.8.25 Escritura de Compra Compra de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Nuno Leitão Pereira às religiosas do convento do Tojal da O. S. Domingos mç.31 nº.33 n/a Nas notas de Tabelião

3º 118 Vouzela Aquisições 1690.11.16 Escritura de Compra Compra de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello e Souza ao Pe. Gil de Sª. e Mello. Entrou na casa por compra que se fez a este. mç.31 nº.34 n/a Nas notas de Tabelião

3º 118 Vouzela Aquisições 1672.5.2 Escritura de Compra Compra de um olival em Sampaio, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello e Souza ao Pe. Gil de Sª. e Mello. Se está na casa entrou na casa por compra. mç.31 nº.35 n/a Nas notas de Tabelião

3º 118r/v Vouzela Aquisições 1694.2.21 Escritura de Compra Compra de um lameiro em Portela e de outro lameiro adjacente, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Faustino Cardoso Correia, de Vouzela. mç.31 nº.36 n/a Nas notas de Tabelião
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3º 118v/119 Vouzela Aquisições 1678.2.4 Escritura de Compra Compra em regime de retro aberto, de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello a Alexandre da Cunha de Mello. Se está na casa entrou 
por compra. mç.31 nº.37 n/a Nas notas de Tabelião

3º 119 Vouzela Aquisições 1636.11.11 Escritura de Compra Compra de umas casas com quintal, em Vouzela, feita por André Cardoso Correia a Paulo Correia Homem. mç.31 nº.38 n/a Nas notas de Tabelião

3º 119r/v Vouzela Aquisições 1691.11.2 Escritura de Compra
Compra em regime de retro aberto e censo remível de um chão em Senra, que fez Francisco Fernandes Dias a Nicolau Cardoso de Almeida. Junta declaração, 
datada de 24 de Setembro de 1697, em que o comprador atesta ter recebido o dinheiro desta escritura da mão de seu tio, o licenciado Diogo Andrade de 
Cardoso, e que lhe será levado em conta pelo que lhe deixar em seu testamento. 

mç.31 nº.39 n/a Nas notas de Tabelião

3º 119v Vouzela Aquisições s/d Escritura de Outorga e 
consentimento Consentimento de Maria Fernandes, mulher de Gonçalo Vaz, da venda de uma casa de seu marido a Gonçalo Rodrigues. mç.31 nº.40 n/a Nas notas de Tabelião

3º 119v Vouzela Aquisições 1636.3.10 Provisão Régia de 
Autorização Autorização para a venda de um quintal em Vouzela por José de Azevedo Pinto. mç.34 nº.28 n/a n/a

3º 121 Vouzela e Quinta da 
Cavalaria Obrigações 1585.1.5 Escritura de Obrigação Obrigação que fez Beatriz de Sousa, viúva de Gonçalo de Almeida, da Quinta da Cavalaria, de receber as águas das casas que queria construir. Breve registo 

da transição destas casas para o património da casa de Antas de Penalva. mç.31 nº.41 n/a Nas notas de Tabelião

3º 124r/v Quinta da Cavalaria n/a 1493.3.14 Escritura de Compra Escritura de compra da Quinta da Cavalaria feita por Fernão Lopes de Almeida ao Conde de Penela. O dito conde declarou que a Quinta era morgado e por 
isso requereu que o dinheiro fosse posto em depósito para se inteirar o vínculo noutra fazenda. mç.31 nº.96 n/a n/a

3º 126 Vouzela Prazos de domínio direto 1605.12.9 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um souto, em Fontelo, limite de Vouzela, pago em géneros, concedido por Manuel de Almeida Coelho, da vila de Solorico, filho de 
Fernão Lopes de Almeida, a Domingos Fernandes, de Vouzela.

mç.31 nº.42 n/a Nas notas de Tabelião

3º 127 Vouzela Prazos de domínio direto 1660.5.16 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas da Póvoa das Regadas, conjunto de terrenos com algumas casas, pago em géneros, concedido por António Cardoso Correia a Isabel 
Fernandes, viúva, moradora junto à Igreja de Vouzela. mç.31 nº.43 n/a Nas notas de Tabelião

3º 128 Vouzela Prazos de domínio direto 1630.4.11 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um souto em Coiteira, limite de Vouzela, pago em géneros, concedido por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher, do lugar do Tojal, a 
Frutuoso Dias. mç.31 nº.44 n/a Nas notas de Tabelião

3º 129 Vouzela Prazos de domínio direto 1720.1.21 Escritura de Renovação de 
Prazo Renovação de um prazo em três vidas, pago em espécie, concedida por Manuel de Almeida Leitão, do lugar do Tojal, a António Homem. mç.31 nº.45a n/a Nas notas de Tabelião

3º 130 Vouzela Prazos de domínio direto 1777.5.9 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas, pago em espécie, concedida pelo procurador do Visconde da Lapa a António Ferreira de Lemos e sua mulher, de Vouzela. Não são 
descritas as propriedades. mç.31 nº.46 n/a Nas notas de Tabelião

3º 131 Vouzela Prazos de domínio direto s/d Escritura de Emprazamento Prazo concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingos André e outros da Pepinha de Vouzela, Não contém número de vidas, nem tipo de 
propriedade ou forma de pagamento. mç.34 nº.25 n/a Nas notas de Tabelião

3º 132 Vouzela Prazos de domínio direto 1791.8.5 Requerimento Pedido de remissão dos direitos de prazo sobre duas casas com usufruto do Padre Francisco José de Oliveira Ribeiro, da vila do Banho, pertencentes ao 
morgado. E oferta que o usufrutuário fez ao proprietário, em propriedades não descritas, para suprir o valor da remissão do prazo.  mç.28 nº.84 n/a n/a

3º 133 Vouzela Dotes 1553.12.21 Escritura de Dote Dote concedido por Gonçalo Rodrigues, licenciado, ao seu filho Gonçalo Rodrigues Cardoso, licenciado, para que este se casasse com Ana Cardoso, filha de 
Rui Dias Cardoso, de Viseu. mç.31 nº.47 n/a Nas notas de Tabelião

3º 133 Vouzela Dotes 1603.7.31 Escritura de Dote Dote concedido por Amador Girão a Alberto Girão, seu filho e da sua primeira mulher, Maria de Almeida, para que este se casasse com Felipa de Almeida, 
filha de Bastião de Carvalho e da sua mulher Felipa de Almeida. mç.31 nº.48 n/a Nas notas de Tabelião

3º 133v Vouzela Dotes 1625.12.15 Escritura de Dote Dote concedido por Briolanja Leite, moradora em Castelões no concelho de Cambra, viúva de Mateus de Pinho Queimado, à sua filha Maria Leite do Amaral, 
para que esta se casasse com Luís da Fonseca, filho de Luís Brandão, morador em "Roufias". mç.31 nº.49 n/a Nas notas de Tabelião

3º 133v Vouzela Dotes 1622.7.5 Escritura de Dote Dote concedido por Duarte Mascaranhas, filho de Pero Ferreira Brandão, a sua irmã Maria de Almeida, para que esta se casasse com Diogo d'Andrade 
Cardoso da Quinta da Capela em Penela. mç.34 nº.26 n/a n/a

3º 133v/134 Vouzela Dotes 1654.11.28 Escritura de Dote Dote concedido por Helena de Figueiredo de Almeida ao seu sobrinho António Cardoso Correia, para que este se casasse com a sobrinha do seu marido, Gil 
Rebelo Cardoso, Maria Leite de Amaral. Dote em espécie e em géneros. mç.34 nº.27 n/a n/a

�11



3º 136 Vouzela Prazos de domínio útil 1593.1.26 Provisão Régia de Prazo Prazo em três vidas, pertencente à comenda de Vouzela, de uma propriedade em Corredoura, concedido por provisão régia a Luís Pinto. Pago em género. mç.34 nº.23 n/a n/a

3º 136 Vouzela Prazos de domínio útil 1756.9.4 Certidão de Renovação de 
Prazo

Renovação de um prazo em três vidas do Quintal das Casas, que datava 30 de Novembro de 1666, concedida a António Cardoso Correia. Pago em espécie e 
em géneros. mç.34 nº.24 n/a n/a

3º 138 Vouzela Sentenças 1656.12.12 Sentença Sentença de António Cardoso Correia com D. Margarida de Souza, dada no Porto, sobre a passagem de água no Quintal das Casas para a Quinta da Cavalaria. mç.34 nº.29 n/a n/a

3º 138 Vouzela Sentenças 1657.4.13 Certidão de auto Certidão do auto de posse dado em virtude da sentença do documento mç.34 nº29 mç.34 nº.30 n/a n/a

3º 140 Vouzela Inventários 1672.5.31 Inventário de bens e de dote Inventário, por sua morte, de todos os bens de D. Maria Leite do Amaral e seu marido António Cardoso Correia, bem como o dote destinado à sua filha D. 
Brígida Leite, que se havia de casar com João d'Almada Leitão, Morgado do Tojal mç.34 nº.31 n/a n/a

3º 140r/v Vouzela Inventários 1688.8.11 Certidão de inventário Certidão de inventário, por morte, dos bens de André Cardoso Correia e sua mulher, feita por requerimento de António Cardoso Correia em favor de Fernão de 
Almeida Novaes. mç.34 nº.32 n/a n/a

3º 140v Vouzela Inventários 1695.6.18 Certidão Certidão requerida por Nuno Leitão Pereira de como tinha sido tutor do órfão Faustino, filho de António Cardoso Correia, na qual consta um casal de Marcos 
Fernandes, do Lugar de Sacorelhe, que depois passou à Casa. mç.34 nº.33 n/a n/a

3º 142 Ameixas Aquisições 1674.12.19 Escritura de compra
Compra de direitos enfitêuticos, pagos em géneros, por Diogo de André Cardoso ao seu primo António Cardoso Correia da vila de Vouzela. Os foreiros eram 
António Jorge, João Rodrigues e Manuel João, da Serenada, e Pedro Gonçalves e Domingos Fernandes, de Ameixas. Apesar de a venda ter sido feita a retro, 
todos os bens recaíram na Casa.

mç.32 nº.1 n/a n/a

3º 142r/v Ameixas Aquisições 1563.6.4 Escritura de compra Compra de um terreno no lugar de S. Gião por Violante Mendes, viúva, de Vouzela, a Rodrigo Anes e sua mulher, ambos de Ameixas. mç.32 nº.2 n/a n/a

3º 142v Ameixas Aquisições 1632.6.19 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de géneros por Alberto Girão mç.32 nº.3 n/a n/a

3º 142v Ameixas Aquisições 1785.4.25 Certidão de bens Certidão dos bens que o Doutor António Gomes deu à congregação no Inventário de maiores onde se declaram algumas propriedades que fazem foro à Casa. mç.32 nº.4 n/a n/a

3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de doação, feita pelo padre Francisco de Novais, da Ilha de São Miguel a seu irmão Pedro Rodrigues mç.32 nº.35a n/a n/a

3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de testamento de Branca Anes de Ameixas, pelo qual deixa como herdeiro Pedro Rodrigues, seu filho mç.32 nº.35b n/a n/a

3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de justificação, feita por Pedro Rodrigues, atestando que os seus pais, José Vicente e Branca Anes, estavam mortos. mç.32 nº.35c n/a n/a

3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de doação, feita por João Rodrigues, a seu irmão, Pedro Rodrigues, ficando este com todos os bens em Ameixas, que terão passado à Casa por 
compra mç.32 nº.35d n/a n/a

3º 145 Ameixas Prazos de Domínio direto 1720.1.18 Renovação de prazo Renovação de prazo de certas propriedades, feita pelo procurador de Manuel de Almeida Leitão Pereira e sua mulher, D. Isabel Teresa de Melo, do Tojal, a 
Sebastião, solteiro, de Ameixas, com pagamento em géneros. mç.32 nº.5 n/a Nas notas de tabelião

3º 145r/v Ameixas Prazos de Domínio direto 1771.8.17 Certidão de prazo Certidão de prazo relativa ao documento mç.32 nº5 mç.32 nº.6 n/a n/a

3º 146 Ameixas Prazos de Domínio direto 1787.4.15 Certidão de prazo Certidão do prazo, feito por Manuel de Almeida Leitão Pereira e sua mulher, do lugar do Tojal, a Manuel Rodrigues e sua mulher, Maria João, do lugar de 
Ameixas, pago em géneros mç.32 nº.7 n/a n/a

3º 147 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.11 Renovação de prazo Renovação do prazo de uma propriedade em três vidas, feita pelo Visconde da Lapa a António Rodrigues e sua mulher, de Ameixas, como cabecéis, e ao 
inquilino José Rodrigues de Carvalho mç.32 nº.8 n/a Nas notas de tabelião
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3º 148 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.4 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Barão de Mossâmedes e Visconde da Lapa a Manuel André e sua mulher, Clara Rodrigues, do lugar de Ameixas de 
propriedades em 3 vidas, pago em géneros. mç.32 nº.9 n/a Nas notas de tabelião

3º 149 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.1.8 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Lopes e sua mulher, Inês Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.10 n/a Nas notas de tabelião

3º 150 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.26 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues e sua mulher, Isabel Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros. mç.32 nº.11 n/a Nas notas de tabelião

3º 151 Ameixas Prazos de Domínio direto 1784.4.22 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, ao padre José Lopes de Almeida, do lugar de Ameixas, a Luís André e sua mulher e Maria, solteira, todos 
do lugar de S. Tiaguinho, e a Manuel João e sua mulher, do lugar da Corredoura, de propriedades em três vidas, pago em géneros separadamente. mç.32 nº.12 n/a

Nas notas de tabelião/ Este prazo deveria estar na secção 
de S. Tiaguinho, como consta no próprio documento e 
no início da secção de S. Tiaguinho 

3º 152 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.27 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues do Simo e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.13 n/a Nas notas de tabelião

3º 153 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.24 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José Rodrigues dos Tojais e sua mulher, Josefa Fernandes, e ao inquilino Manuel Rodrigues Costeiro, do 
lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em géneros. mç.32 nº.14 n/a Nas notas de tabelião

3º 154 Ameixas Prazos de Domínio direto 1781.1.20 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues de Novaes e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.15 n/a Nas notas de tabelião

3º 155 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.7 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Antunes e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em géneros. mç.32 nº.16 n/a Nas notas de tabelião

3º 156 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.3.9 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a João de Almeida e sua mulher, Bárbara Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros. mç.32 nº.17 n/a Nas notas de tabelião

3º 157 Ameixas Prazos de Domínio direto 1650.4.17 Prazo Prazo, feito por Gil Rebelo Cardoso e sua mulher, ambos da Vila de Vouzela, a António Jorge e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. O documento refere ainda a continuação dos acontecimentos relativos a estes terrenos.  mç.32 nº.34 n/a Nas notas de tabelião

3º 158 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.12 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José de Almeida e sua mulher, do lugar de Ferreiros, freguesia de S. Vicente, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. mç.32 nº.38 n/a Nas notas de tabelião

3º 161 São Tiaguinho Prazos de Domínio direto 1791.1.10 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel de Oliveira e sua mulher, do lugar de S. Tiaguinho, de propriedades em três vidas de livre 
nomeação, pago em géneros. mç.32 nº.18 n/a Nas notas de tabelião

3º 163r/v Vilharigues Prazos de Domínio direto 1629.11.6 Prazo
Prazo, feito por Inácio Ferreira de Lemos, instituidor do Morgado do Tojal e sua mulher, D. Brites de Almeida, a Pedro Simões e sua mulher, Isabel Jorge, de 
Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em géneros. Estes terrenos passaram da Casa da Cavalaria para a das Antas, e desta para a do Tojal, 
identificando os seus proprietários no momento da redação. 

mç.32 nº.19 n/a Nas notas de tabelião

3º 163v Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.4.26 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade da propriedade mencionada em mç.32 nº19, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Lopes e sua mulher, de Vilharigues, e da 
outra metade da mesma propriedade ao inquilino  José João e sua mulher, em 3 vidas, pago em géneros. mç.32 nº.20 n/a Nas notas de tabelião

3º 163v/164 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.4.5 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade da propriedade mencionada em mç.32 nº20, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel, solteiro, filho de José João, de Vilharigues, 
em três vidas, pago em géneros. mç.32 nº.21 n/a Nas notas de tabelião

3º 165 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1720.1.29 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Morgado do Tojal, Manuel de Almeida Leitão a João Manuel, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.22 n/a Nas notas de tabelião

3º 166 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1773.9.27 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a António Francisco Pereira, e aos maridos de suas filhas, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. mç.32 nº.23 n/a Nas notas de tabelião

3º 167 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.8.25 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José Ferreira e sua mulher, Josefa Fernandes, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros. mç.32 nº.24 n/a Nas notas de tabelião

3º 168 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1779.8.13 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Ana, solteira, filha António Pereira, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.25 n/a Nas notas de tabelião
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3º 171 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.3.3 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Fernandes do Pedro e sua mulher, do lugar de Paços de Vilharigues, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. mç.32 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

3º 172 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.1.15 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Domingos André e sua mulher, do lugar de Paços de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. mç.32 nº.27 n/a Nas notas de tabelião

3º 173 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1769.2.23 Certidão de petição Certidão de petição, feita por Manuel da Cunha, ao senhorio para a renovação do lugar de enfiteuta do prazo pertencente ao Morgado do Tojal, tendo ficada 
suspensa a decisão sobre a mesma. mç.32 nº.28 n/a n/a

3º 174 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.2.23 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Ana Jorge, viúva, do lugar de Paços de Vilharigues, como cabecel, e aos inquilinos, de propriedades em 
três vidas, pago em géneros. mç.32 nº.36 n/a Nas notas de tabelião

3º 175 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1741.11.17 Escritura de nomeação Escritura de nomeação de prazo, feita por José Ferreira e sua mulher, a António Ferreira, solteiro, em que declaram ser senhorio desse prazo o Morgado do 
Tojal. mç.28 nº.81 n/a Nas notas de tabelião

3º 177 Paços de Vilharigues Escrituras de confissão e 
obrigação de foro 1758.5.1 Escritura de obrigação de 

foro

Escritura de obrigação de foro, feita por D. Luísa Jacinta de Almeida, da vila de Vouzela, Manuel Pinheiro e sua mulher, do lugar de Caveirós de Cima, José 
Francisco e sua mulher, do lugar de Ameixas, e outros, de direitos enfitêuticos relativos às propriedades que arremataram a João da Cunha, antigo morador do 
lugal de Vilharigues, pertencentes ao Morgado do Tojal

mç.32 nº.33 n/a Nas notas de tabelião

3º 178 Paços de Vilharigues Sentenças 1644.3.16 Sentença Sentença de Gil Rebelo e sua mulher, da vila de Vouzela, contra Manuel Jorge, do lugar de Vilharigues, segundo a qual este tem a obrigação, como cabecel, de 
restituir os bens relativos a uma renda que não tinha direito a receber. mç.32 nº.29 n/a n/a

3º 178r/v Paços de Vilharigues Sentenças 1723.12.23 Sentença Sentença, proferida no Tribunal da Relação do Porto, a favor do Morgado do Tojal e contra João Francisco e sua mulher, de Passos de Vilharigues, obrigando-
os a pagar certa quantia em géneros devida por imposto sobre diversas propriedades.

mç.32 nº.30 n/a n/a

3º 180 Paços de Vilharigues Aquisições 1575.3.27 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Maria Mendes, viúva, do lugar de Vouzela, a João Francisco, de Passos de Vilharigues, de duas propriedades. mç.32 nº.31 n/a Nas notas de tabelião

3º 180r/v Paços de Vilharigues Aquisições 1575.5.3 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Maria Mendes, viúva, do lugar de Vouzela, a João Francisco, de Passos de Vilharigues, de três leiras, situadas no limite de 
Passos de Vilharigues. mç.32 nº.32 n/a Nas notas de tabelião

3º 180v Paços de Vilharigues Aquisições 1620.5.27 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Francisco Homem e sua mulher, da vila de Vouzela, a Jerónima, solteira, filha de Gregório Fernandes, de Ameixas, de várias 
propriedades no limite do lugar de Passos. mç.32 nº.37 n/a Nas notas de tabelião

3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1646.12.20 Prazo Prazo por 3 vidas em Ferreiros freguesia, Sarrazes e em Calvos, freguesia de Fulgoza, direto da Santa Capela de Vicente Vivas, feito por Despacho do 
provedor de Viseu a franco de Ligação do Castelo Branco, e a seu filho Manuel d´Abreu de Castelo Branco mç.32 nº.39 n/a Nas notas do cabido

3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1737.4.2 Prazo Vedoria de prazo por 3 vidas em Ferreiros freguesia, Sarrazes e em Calvos, freguesia de Fulgoza, direto da Santa Capela de Vicente Vivas, feito por 
regulamento de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos mç.32 nº.40 n/a n/a

3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1791.8.23 Prazo Renovação de prazo em 3 vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos com foro de 400 réis em dinheiro e pela terra do Málpé uma quarta de pão que 
pagam os caseiros à Capela feito ao Visconde da Lapa mç.32 nº.41 n/a n/a

3º 182v/183 São Vicente Prazos subenfitêuticos 1827.11.7 Prazo Prazo em 3 vidas de livre nomeação da Corredoura na freguesia de S. Vicente, feito pelo Conde da Lapa a José Rodrigues Brazilleiro, mulher e inquilinos mç.32 nº.52 X Na Nota privativa da Casa do tabelião

3º 185 Tourelhe Sentenças 1727.8.19 Sentença Sentença que julga o direito a não pagar por inteiro o foro de 4 alqueires de pão do prazo de pagamento vigente, na condição de lavrar e repartir por todos os 
possueiros declarados, para o seu pagamento separado, a favor da ré Maria Francisca e seus filhos contra Manuel d´Almeida Leitão Morgado do Lojal mç.32 nº.42 n/a Na Sentença vem também nomeadas terras no Vinhedo

3º 186 Cambra e Farves Aquisições 1487.7.1 Escritura de Compra Compra de foros da Aldeia de Covêlo, em Alvitelhe e Farves, incluso de qualquer honra e senhorio que pertencesse ao custo de 4000 réis brancos de 10 
diretos ao real, feita por Martim Correia filho de Gonçalo Correia abade de Alcofra a Fernão d´Arvélos mç.32 nº.43 n/a n/a

3º 187 Cambra e Farves Sentenças 1486.7.10 Sentença Sentença para ajuda de uma compra prévia, feita por requerimento de Martim Correia a Fernão d´Arvélos mç.33 nº.4 n/a No despacho do juíz

3º 188 Cambra Escritura de Obrigação e 
Declaração 1765.5.10 Obrigação e Declaração Obrigação e declaração da reposição por inteiro de 10 alqueires de pão de foro, alternadamente pelos cabeceis a cada ano, feita por Manuel Lourenço, solteiro 

e Luís de Almeida, a sua mulher e outros de Cambra de Baixo mç.32 nº.44 n/a Nas notas do Tabelião
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3º 189 Cambra Prazos de domínio útil 1730.7.10 Prazo Certidão de prazo em 3 vidas a foro de 2 Lapões, ou 200 réis por eles e 160 réis em vinho, direto pelo cabido de Viseu e renovado a Nuno Leitão Pereira de 
Almeida mç.32 nº.45 n/a Nas notas do Tabelião

3º 191 Confulcos, freguesia de 
Cambra Prazos de domínio útil 1791.1.21 Prazo Prazo de 3 vidas risgorosas de propriedades constituintes a foro de 4 alqueires e meio de pão meado milho, e Centeio e uma galinha, recebido em casa dos 

caseiros, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a Manuel Jorge, viúvo das Quintas do Confulco mç.33 nº.45 n/a Nas notas do Tabelião

3º 193 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.3.1 Prazo Prazo em 3 vidas do cabecel das propriedades constituintes a foro de 5 alqueires, e quarta e selamin e meio de pão meado, milho e Centeio, e 45 réis 
endinheirado mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a Domingos Martins e sua mulher do Lugar da Serenada mç.32 nº.46 n/a Nas notas do Tabelião

3º 194 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.1.18 Prazo Prazo em 3 vidas de propriedades conteúdas a foro de 8 alqueires, 3 quartas, e 2 selamins e meio de pão meado 10 arráteis de marrã 1 Frango e 60 réis 
endinheirado, mandando fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José Franco e sua mulher da Serenada mç.32 nº.47 n/a Nas notas do Tabelião

3º 195 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.1.19 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas a foro de 5 alqueires e meio selamins de pão meado milho, e Centeio, 8 arráteis de marrã e 1 galinha, tudo posto à sua própria 
custa e risco na Vila de Vouzela, mandado fazer pelo Procurador o Visconde da Lapa a José Franco e a sua mulher do Lugar da Serenada mç.32 nº.48 n/a Nas notas do Tabelião

3º 196 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.3.2 Prazo Prazo em 3 vidas de cabecel das propriedades conteúdas a foro de 2 alqueires e meio, e meio selamin de pão meado, uma quarta de trigo, meia galinha e 1 
frango, mandado fazer pelo Procurador o Visconde da Lapa Domingos Martins e sua mulher da Serenada mç.32 nº.49 n/a Nas notas do Tabelião

3º 199 Vel Milhas Prazos de domínio direto 1791.3.12 Prazo Prazo em 3 vidas de propriedades constantes a foro de 15 alqueires, 3 quartas e meio selamin de pão meado, 1 quarta de trigo, 1 galinha, 1 Frango/equivalente 
monetário e 50 réis em dinheiro a inteirar dos inquilinos, mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Francisco e sua mulher do Lugar de Vel Milhas mç.32 nº.50 n/a Nas notas do Tabelião

3º 201 Levides de Cambra Prazos de domínio direto 1791.2.9 Prazo Prazo em 3 vidas de propriedades conteúdas a foro de 4.5 alqueires e selamin de pão milho graúdo, 1 rasa de trigo, 2 Galinhas/equivalente monetário, por 
conta dos caseiros na Vila de Vouzela mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a João Marques dos Santos Teixeira de Carvalho e a sua mulher

mç.32 nº.51 n/a Nas notas do Tabelião

3º 202 Levides de Cambra Prazos de domínio direto 1791.4.13 Prazo Prazo das propriedades conteúdas em 3 vidas e foro de 4 alqueires e 2 selamins de pão, recebido em casa dos caseiros, mandado fazer pelo Procurador 
Visconde da Lapa a João Marques, Teixeira de Carvalho, e sua mulher de Levides, e mais inquilinos nele declarados mç.33 nº.25 n/a Nas notas do Tabelião

3º 204 Alcofra Aquisições 1489.7.27 Escritura de Compra Compra de metade e do chão no lago de cabo da Vila, aonde chamado o Cortinhal da Nogueira; outro chão que jaz além do Cortinhal dos Agros, que jaz em 
braços com a Herdade da Igreja, e mais a outra metade que fica dos ditos chãos, feita por Martim Correia a Joanne Anes, e sua mulher d´Alcofra mç.33 nº.1 n/a Nas notas do Tabelião

3º 204r/v Alcofra Aquisições 1400.8.16 Escritura de Compra Compra de todos os bens móveis e de raiz herdados do pai May feita por Martim Correia filho de Gonçalo Correia a Catarina Vás solteira mç.33 nº.2 n/a Nas notas de Santo Francisco Gonçalves 

3º 204v Alcofra Aquisições 1502.5.23 Escritura de Compra Compra de todos os bens de raiz, no couto d´Alcofra, dentro do Concelho de Besteiros, a serem herdar posteriormente Afonso e Leonor feita por Martim 
Correia a Afonso Dias e a sua mulher no Coelhozo e João Peres e sua mulher de Castelões mç.33 nº.3 n/a Nas notas do Tabelião

3º 204v/205 Alcofra Aquisições 1568.2.20 Escritura de Compra Compra da Quinta d´Alcofra feita por João Vás à sua mulher da vila de Vouzela, policena d´Azevedo de Montemor-o-Velho mç.33 nº.11 n/a Nas notas do Tabelião

3º 205 Alcofra Aquisições 1618.4.1 Escritura de Compra Compra de 95 alqueires e meio de pão meado da Freguesia d´Alcofra feita por Fernão Lopes d´Almeida Novais a António d´Alcobar de Tavares, seu caseiro mç.33 nº.12 n/a Nas notas do Tabelião

3º 205 Alcofra Aquisições 1618.8.31 Auto de Posse Auto de posse dos 95 alqueires e meio de pão meado da Freguesia d´Alcofra feita por Fernão Lopes d´Almeida Novais a António de Alcobar de Tavares, seu 
caseiro mç.33 nº.13 n/a Remete para o mç.33 nº. 12

3º 205r/v Alcofra Aquisições 1800.3.21 Escritura de Compra Compra de casas na Póvoa de Arca da freguesia do Espírito Santo da Arca com a certidão de sisa, esta serve para unir à residência do Cura feita pelo visconde 
da Lapa a José Dias e sua mulher do Lugar de Santeiros mç.33 nº.14 n/a Nas notas do Tabelião

3º 208 Alcofra Prazos de Domínio direto 1602.1.22 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de António D´Escobar e sua mulher Dona Luísa Dózório a Pedro Fernandes morador em Cabo de Vila de Alcofra, e a Bastião 
Duarte de um Casal do Logo de Cabo de Vila, Freguesia d’Alcofra em três vidas de geração. mç.33 nº.5 n/a Nas notas de tabelião

3º 209 Alcofra Prazos de Domínio direto 1689.3.6 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de Nuno Leitão Pereira d'Almeida, como Procurador de seu irmão João de Almeida Leitão Morgado do Tojal a Miguel João de um 
casal que contava de casas térreas e mais logradouros em três vidas de geração mç.33 nº.6 n/a Nas notas de tabelião

3º 210 Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.6.4 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento do Visconde da Lapa a Manuel Antunes do lugar de Cabo da Vila, da propriedade nele contida em três vidas de geração mç.33 nº.7 n/a Nas notas de tabelião
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3º 211 Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.6.2 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de Visconde da Lapa a Domingos Fernandes das propriedades em três vidas de livre nomeação mç.33 nº.8 n/a Nas notas de tabelião

3º 212 Alcofra Prazos de Domínio direto 1685.3.29 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de João de Almeida Leitão Morgado do Tojal a Brás Duarte e sua mulher Maria de Lemos de Alcofra de um casal constituído das 
propriedades declaradas três vidas de geração mç.33 nº.9 n/a Nas notas de tabelião

3º 212r/v Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.8.08 Renovação Renovação feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Marques, solteiro , do lugar de Cabo e Vila de Alcofra em três vidas de geração mç.33 nº.10 n/a Nas notas de tabelião

3º 215 Alcofra Prazos de Domínio útil 1503.8.12 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de João Afonso Escudeiro, Senhor do Couto d´Alcofra a Pedro Correia Cavaleiro, morador na Vila de Vouzela de terra e lugar para 
fazer uma casa com moinho ou moinhos e sua levada  em três vidas de livre nomeação. mç.33 nº.15 n/a Nas notas de tabelião

3º 217 Sacorelhe Aquisições 1589.5.8 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Amador Girão e sua mulher Victória Viegas da Quinta da Laje a Isabel Fernandes, viúva de Rodrigo Afonso de Sacorelhe de três 
leiras de terra. mç.33 nº.16 n/a Nas notas de tabelião

3º 217 Sacorelhe Aquisições 1577.3.15 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Amador Girão e sua mulher Maria de Almeida a Leonor Pires, viúva de Sacorelhe de toda a legítima que a dita Leonor Pires 
herdou por morte dos seu neto Francisco, filho de Pedro Alves. mç.33 nº.17 n/a Nas notas de tabelião

3º 217v Sacorelhe Aquisições 1544.2.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Amador Girão a Manuel Fernandes e Catarina Manuel de Sacorelhe de quatro leiras de terra e uma quarta que eles têm no 
mesmo lugar: uma na Tapada parte com terras de Francisco Pires e as outras nos sítios declarados na Escritura mç.33 nº.18 n/a Nas notas de tabelião

3º 217v Sacorelhe Aquisições 1586.7.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Amador Girão, viúvo da Quinta da Laje a Afonso Lopes o Velho e sua mulher do lugar de Sacorelhe de um chão de Linhar onde 
chamam Campo Redondo, cercado de uma parede com o seu foro ao Reguengo.

mç.33 nº.19 n/a Nas notas de tabelião

3º 217v/218 Sacorelhe Aquisições 1574.3.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por Amador Girão a Leonor Pires de Sacorelhe de um chão aonde chamam Vale dos Abrigos e de uma leira onde chamam o Foral 
Limite de Sacorelhe. mç.33 nº.20 n/a

Nas notas de tabelião. "Ficão três escrituras de venda no 
livro do ? para examinar se existem as propriedades 
neles conteúdas, e aqui se não descrevem por não terem 
sisa, nem fé nem juízo"

3º 221 Sacorelhe Sentenças 1774.1.28 Sentença Sentença a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra os filhos e herdeiros de Manuel Martins Queijeiro de 
Sacorelhe mç.33 nº.21 n/a n/a

3º 221 Sacorelhe Sentenças 1774.6.6 Auto de posse Auto de posse das propriedades contidas na sentença dada a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra os filhos 
e herdeiros de Manuel Martins Queijeiro de Sacorelhe mç.33 nº.22 n/a n/a

3º 221 Sacorelhe Sentenças 1770.3.15 Certidão Certidão extraída do Foral do Reguengo das Terras que possuía Manuel Martins Queijeiro de Sacorelhe mç.33 nº.23 n/a n/a

3º 223 Coelhoso de Alcofra Sentenças 1778.8.20 Sentença Sentença a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra Manuel Ferreira e sua mulher Domingas Fernandes, 
António José e Luísa, solteiros, Maria Fernandes mulher de Manuel João da Serra, todos do lugar de Coelhoso. mç.33 nº.24 n/a n/a

3º 225r/v Loumão Aquisições 1687.4.21 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira De Almeida a Rodrigo Vaz Pinto da Cidade de Lamego de vários pagamentos de foro mç.33 nº.26 n/a Nas notas de tabelião

3º 225v Loumão Aquisições 1700.3.19 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento de uma terra que chamam a Regada no limite de Loumão mç.33 nº.27 n/a n/a

3º 225v/226 Loumão Aquisições 1553.2.14 Escritura de ratificação de 
compra Escritura de ratificação de compra de certos bens que João Vaz da Vila de Vouzela tinha comprado a Margarida Vaz de Loumão mç.33 nº.53 n/a Nas notas de tabelião

3º 228 Loumão Sentenças 1704.12.11 Sentença de cabecel
Sentença de cabecel a requerimento de Nuno Leitão Pereira para receber vários bens que eram obrigados a pagar-lhe Maria João, viúva, Isabel Mendes, 
solteira, Manuel Mendes, António Mendes e outra Maria João, viúva, todos do lugar de Loumão da freguesia de Queirão, de que ficou cabecel António 
Mendes.

mç.33 nº.28 n/a n/a

3º 228r/v Loumão Sentenças 1775.4.3 Mandado Executivo Mandado executivo para Jerónimo Francisco do  Lugar de Loumão da Freguesia de Gueiran pagar os oito alqueires menos um Selamim mç.33 nº.29 n/a n/a

3º 230 Loumão Prazos de Domínio direto 1791.6.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a Jerónimo Francisco do lugar de Loumão das propriedades nele contidas em três vidas de livre 
nomeação mç.33 nº.54 n/a Nas notas de tabelião

�16



3º 231 Loumão Prazos de Domínio direto 1790.8.12 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a Manuel Roiz e sua mulher do lugar de Quintela de Queiran de uma propriedade em três vidas de 
rigorosa geração. mç.34 nº.19 n/a Nas notas de tabelião

3º 233 Quintela de Ventosa Aquisições 1590.3.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Simão Varela da vila de Vouzela a Jorge Dis e seu irmão de Quintela de um chão entre as águas, limite do dito lugar tapado de 
paredes e parte de duas bandas com o comprador mç.33 nº.30 n/a Nas notas de tabelião

3º 233 Quintela de Ventosa Aquisições 1735.4.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Rodrigues e sua mulher da vila de Vouzela ao Padre Nicolau Mendes de um souto no limite de Quintela de Ventosa, 
aonde chamam Rabaçais. mç.33 nº.46 n/a Nas notas de tabelião

3º 235 Quintela de Ventosa Prazos de Domínio direto 1798.3.16 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a João Fernandes do Pereiro e sua mulher de Quintela das propriedades nele declaradas em três vidas 
de rigorosa geração mç.33 nº.31 n/a Nas notas de tabelião

3º 237 Freguesia de Paços de 
Vouzela Aquisições 1575.1.22 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria Mendes Dona, viúva da Vila de Vouzela a João Francisco e sua mulher do lugar de Paços de uma leira de terra aonde 

chamam o Tapado da Vinha mç.33 nº.32 n/a Nas notas de tabelião

3º 237r/v Freguesia de Paços de 
Vouzela Aquisições 1604.4.21 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Francisco do lugar de Paços a Maria Ribeira e seus filhos do lugar de Quintela mç.33 nº.33 n/a Nas notas de tabelião

3º 237v Freguesia de Paços de 
Vouzela Aquisições 1612.3.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Alberto Girão da vila de Vouzela a Bastião Francisco e sua mulher de Paços mç.33 nº.34 n/a Nas notas de tabelião

3º 239 Paços de Vouzela Sentenças 1546.6.24 Sentença Sentença de Isabel Mendes Dona viúva da Vila de Vouzela contra Afonso Vaz e sua mulher do lugar de Paços mç.33 nº.35 n/a n/a

3º 241 Corujeira de Ventosa Aquisições 1706.3.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira De Almeida da vila de São Pedro do Sul a Manuel Coutinho da vila de Vouzela mç.33 nº.36 n/a Nas notas de tabelião

3º 241 Corujeira de Ventosa Aquisições 1699.8.27 Arrematamento Arrematamento feito por Nuno Leitão Pereira De Álmeida da vila de São Pedro do Sul em um casal de Domingas Antónia, viúva da Freguesia de Ventosa. mç.33 nº.37 n/a n/a

3º 243 Aguieira de Ventosa Aquisições 1687.4.21 Escritura de Compra Compra de 7 alqueires e meio de pão meado de renda anual que pagava Simão Fernandes do Lugar da Aguieira de Ventosa feita por Nuno Leitão Pereira da 
Vila de São Pedro do Sul a seu primo Fradique Lopes de Sousa de Bordonhos mç.33 nº.38 n/a Nas notas do Tabelião

3º 245 Vasconha da Serra Aquisições 1597.4.28 Escritura de Compra Compra de uma Leira de terra no Carreiro nos Linhares d´Além, intesta no Chio, outras leiras, sobre as casas, à cruscada, com foro de 3 alqueires de pão 
meado e 1 galinha, por conta/risco dos caseiros, feita por Simão Varelha e sua mulher de Vouzela a Gaspar Dinis e a sua mulher moradores em Vasconha mç.33 nº.39 n/a Nas notas do Tabelião

3º 245r/v Vasconha da Serra Aquisições 1597.4.20 Escritura de Compra Compra dum Lameiro ao Coelhozo, tapado de parede de 3 partes e duas Leiras aos Linhares, ao pé da Leira com 1 rego d´água entre cada, a foro de 3 
alqueires de pão meados à custa/risco dos caseiros na vila da Vouzela feito por Simão Varelha da Vila de Vouzela a D. João e a sua mulher de Vasconha mç.33 nº.40 n/a Nas notas do Tabelião

3º 245v Vasconha da Serra Aquisições 1580.6.15 Escritura de Compra Compra duma Leira de terra, ao Lustoso limite do direito Lugar de Vasconha, e outra Leira de terra no mesmo Lustoso, feita por Amador Girão a Simoa Pires 
de Vasconha com o Procurador de seu marido mç.33 nº.41 n/a Nas notas do Tabelião

3º 247 Vasconha Arrendamentos 1685.4.27 Escritura de Arrendamento Arrendamento de um chão do Lameiro no sítio do Coval, pela pensão de 5 alqueires de pão meado milho e centeio livres para ele senhorio do foro que dele se 
paga ao Cheguingo do Monteiro-Mor, feita por João de Almeida Leitão por seu procurador a D. Fernandes e  sua mulher de Vasconha mç.33 nº.42 n/a Nas notas do Tabelião

3º 248 Vasconha Sentenças 1774.4.1 Sentença Sentença que julga o termo de condição feito de pagamento anualmente de 3 alqueires de pão de renda d´metade da Tapada do Crucial, contra José João e José 
Fernandes, e suas mulheres de Vasconha. mç.33 nº.44 n/a n/a

3º 249 Vila Nova de Ventosa Prazo de Domínio direto 1682.8.9 Prazo Prazo em 3 vidas das propriedades constituintes do mesmo Prazo. A foro de 4 alqueires de trigo e 4 e meio de milho e centeio, pago em casa dos caseiros, feita 
por Roque de Mello e Sousa a Manuel Homem e sua mulher de Vila Nova de Ventosa. mç.33 nº.47 n/a Nas notas do Tabelião

3º 249r/v Vila Nova de Ventosa Prazo de Domínio direto 1791.1.10 Prazo Renovação de prazo com foro de 4 alqueires de trigo 4 e meio de pão meado milho, e centeio e um frango d´acrescento, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel 
Homem e sua mulher de Vila Nova. mç.33 nº.48 n/a Nas notas do Tabelião

3º 251 Vila Nova de Ventosa Subrogações 1786.4.8 Sentença Sentença de sub-rogação que julga a entrega da Vessada do Portelo, que parte com o campo que vai para o Fataunços, e outra Vessada no mesmo sítio, que 
parte com o mesmo caminho, e uma terra no sítio das Ceirúles, por parte de Manuel Homem da Fonte e sua mulher de Vila Nova de Ventosa. mç.33 nº.50 n/a Prazo sobredito Manuel Homem, e unidas ao Morgado 

do Tojal
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3º 253 São Domingos de Rocha Prazos da Coroa 1570.3.5 Prazo Traslado por Provisão do Alvará de emprazamento por 3 vidas dos Matos de São Domingos da Rocha a Valeriano Rebelo de Sá feito pelo S. Rei D. Sebastião. mç.33 nº.49 n/a Certidão tirada aos 1650.8.14

3º 254 Paredes Velhas Prazos fateusins 1775.4.4 Prazo Prazos fateusins das propriedades nele conteúdas, a foro de 2 alqueires e meio de pão meado milho e centeio mandado fazer pelo Procurador o Visconde da 
Lapa a Jorge Dias, e sua mulher do Lugar de Paredes Velhas. mç.33 nº.51 n/a Nas notas do Tabelião

3º 256 Bandonajes Prazos de Domínio direto 1767.4.21 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades nele conteúdas, mandado fazer por seu Procurador o Visconde da Lapa a José Ferreira e sua mulher do Lugar de 
Bandonages. mç.33 nº.52 n/a Nas notas do Tabelião

3º 258 Lustoso, concelho de 
Lafões Posses 1646.7.4 Sentença Posse judicial de toda a Póvoa de Lustosa, em virtude do testamento, e dote de que faz menção adquirida posse, que tomou António Cardoso Correia da Vila 

de Vouzela. mç.33 nº.55a n/a n/a

3º 259 Vila Chã do Monte Posses 1646.7.11 Sentença Posse judicial em virtude da escritura de dote e casamento que lhe tinha feito Alberto Girão Novais seu tio, que tomou António Cardoso Correia dos casais de 
vila chã, e seus Corredores. mç.33 nº.55b n/a n/a

3º 260 Caveiros de baixo, 
concelho de Lafões Prazos de Domínio direto 1584.4.2 Prazo Prazo em 3 vidas de um casal no Lugar de Caveiros debaixo a foro de 30 alqueires de pão meado milho, e centeio e uma galinha, e meia marrâa, feito por 

Marcos Rodrigues, e sua mulher de Oliveira de Frades a Fernão D´Alves. mç.33 nº.56 n/a

junto a ele dos escritos de venda e uma escritura de parte 
de foro do direito de prazo que já antigamente tinha 
comprado Miguel Gonçalves Mendes, e tinha dado em 
dote e sua firmã

3º 262 Carregal de Queirã Aquisições 1559.4.3 Escritura de Compra Compra de um chão à estrada da Vinha que parte com a estrada, e outra às Pedras longas e outra da "arrancada", feita por João Vás escudeiro da Vila de 
Vouzela a Maria Alfonso e sua mulher do Lugar do Carregal de Guiran. mç.33 nº.57 n/a n/a

3º 264 Carvalhal de Queirã Aquisições 1569.5.31 Escritura de Compra Compra de um serrado do lameiro do Val. limite do direito lugar, tapado de parede ao redor e do chão da Serra no mesmo limite que fez João Vás escudeiro da 
Vila de Vouzela a João Glz e sua mulher do Lugar do Carvalhal.

mç.33 nº.58 n/a Nas notas do Tabelião

3º 264r/v Carvalhal de Queirã Aquisições 1543.12.30 Escritura de Compra Compra de um cortinhal da légua, uma belga, um chão, e mais outro chão no Cortinhal d´entre a porta, outro chão na Vinha do Barro, outro chão a Pedra da 
Vargêa, outro à Silveira, e de uma casa palheira feito por João Vás, a Maria Alfonso. mç.34 nº.16 n/a Nas notas do Tabelião

3º 267 Fataunços Aquisições 1583.3.27 Escritura de Compra Compra da metade de um chão a onde chamam  o Cortelho da Chouza limite do direito Lugar que parte com o comprador, com o casal do reguengo, e com 
camp da Fonte feita por Amador Girão, e sua mulher da Quinta da Lage a João Afonso e sua mulher. mç.33 nº.59 n/a Nas notas do Tabelião

3º 267 Fataunços Aquisições 1597.4.14 Escritura de Compra Compra de uma leira de terra intitulada de Cheira de Santa Margarida, e da Quinta da Lage, feita por Amador Girão a António Mendes e sua mulher de 
Fataunços. mç.33 nº.60 n/a Nas notas do Tabelião

3º 267v Fataunços Aquisições 1596.3.28 Escritura de Compra Compra de uma Leira de terra aonde chamam a Cheira de Santa Margarida, a partir com o comprador, feita por Amador Girão a Pero d´Almeida e sua mulher 
da Vila de São Pedro do Sul. mç.33 nº.61 n/a Nas notas do Tabelião

3º 267v Fataunços Aquisições 1703.5.30 Escritura de Compra Compra com certidão de sisa, de um pedaço de terra que foi Vinha, junto à Capela de Santa Margarida parte com Vinha do comprador, e pelo fundo com 
caminho que parte de Fataunços para a Lage, feita por Nuno Leitão Pereira d´Almeida a Pedro Homem, e sua mulher da Quinta da Torre de Ventosa. mç.33 nº.62 n/a n/a

3º 267v/268 Fataunços Aquisições 1715.4.4 Escritura de Compra Compra de umas casas no Lugar de Fataunços com seu Quintal, e de umas casinhas em vila Nova de Ventosa, feita por Nuno Leitão Pereira a Jorge Fernandes 
Pimentel, e sua mulher do Lugar de Campizes termo da Vila da Ega. mç.33 nº.63 n/a Nas notas do Tabelião

3º 268 Fataunços Aquisições 1697.2.28 Carta de arrematação Aquisição mediante carta de arrematação da vinha de Santa Margarida, feita ao Abade António Ribeiro por D. Margarida Coelho de Vasconcelos, passou à 
casa por compra que dela fez Nuno Leitão Pereira d´Almeida. mç.33 nº.64 n/a n/a

3º 271 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.26 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo, 1 galinha, e 1 dúzia de palha painça e 1 frango, ou preço 
equivalente e 2$500r, à custa dos caseiros, mandado fazer pelo procurador Visconde da Lapa a José Fernandes e sua mulher do Outeiro da Fonte. mç.33 nº.65 n/a Nas notas do Tabelião

3º 272 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.10 Prazo
Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo, 1 galinha, 1 dúzia de palha painça, 1 frango, ou preço 
equivalente, e 2$500 r, posto na Vila de Vouzela mandado fazer pelo procurador Visconde da Lapa a António José de Oliveira e sua mulher do Outeiro da 
Fonte.

mç.33 nº.66 n/a Nas notas do Tabelião

3º 273 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.12 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo 3 dúzias de palha painça e 3 galinhas, ou preço equivalente, 
posto na vila de Vouzela à custa dos Caseiros mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José ribeiro Ferreira e sua mulher de Fataunços. mç.33 nº.67 n/a Nas notas do Tabelião

3º 274 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.24 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades nele conteúdas a foro de 4 alqueires de milho graúdo posto na Vila de Vouzela mandado fazer pelo Procurador 
Visconde da Lapa a Manuel d´Almeida, e sua mulher de Fataunços. mç.33 nº.68 n/a Nas notas do Tabelião
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3º 275 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.7 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas a foro de 20 alqueires de milho graúdo 2 dúzias de palha painça, 3 galinhas ou preço equivalente, 1 
frango, ou 30r por ele, e 3$560r em dinheiro, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José de Oliveira e sua mulher. mç.33 nº.69 n/a Nas notas do Tabelião

3º 276 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.13 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas a30 alqueires de milho graúdo dúzia e meia de palha painça 1 galinha, ou preço equivalente, e 2$920r, 
à custa dos caseiros na vila de Vouzela, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José Marques, e sua mulher de Crexido. mç.33 nº.70 n/a Nas notas do Tabelião

3º 277 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1559.4.30 Prazo Prazo em 3 vidas de algumas propriedades na Quinta da Lage a foro de 5 alqueires de pão, e 4 galinhas, feita por composição entre Isabel Luís a Maria 
Fernandes, a Margarida Fernandes, e a Isabel Luís. mç.33 nº.71 n/a Nas notas do Tabelião

3º 278 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1679.3.12 Prazo Renovação de prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas, a foro de 29,5 alqueires de pão meado milho, e centeio, almude e meio de vinho mole, 
2 galinhas, e 22 arráteis de marrâa, feita por Valentim d´Almeida Novais, e Baltazar Girão, a Assencio Lourenço após a morte de Manuel Lourenço. mç.33 nº.72 n/a Nas notas do Tabelião

3º 278r/v Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1763.7.12 Prazo 2ª renovação de Prazo em 3 vidas rigorosas da Quinta da Lage, a foro de 33 alqueires de pão meado, etc... aos quais o senhorio, recebia a quantia a andar na 
cobrança de 200r, feita pela senhora D. Mariana António Pereza do Sobral e Vasconcelos a José Manuel solteiro, filho de Manuel Lourenço. mç.33 nº.73 n/a Nas notas do Tabelião

3º 279 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1559.4.25 Prazo Prazo em 3 vidas de Geração da Lage das propriedades constituintes, a foro de 25 de alqueires de pão meado milho, e Centeio, meia marrâa de 22 arráteis, 3 
alqueires de vinho mole e 1 galinha, feito por Isabel Luís a Duarte Fernandes e sua mulher do mesmo prazo. mç.33 nº.74 n/a Nas notas do Tabelião (dúvida se há o prazo primordial 

das renovações atrás escritas)

3º 280 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1541.1.31 Prazo Composição e transação de prazo em 3 vidas a foro de 25 alqueires de centeio e milho, etc... ficando pagar da outra 1/2 pelo mesmo título Isabel de Girôa 
enquanto viva posse 30 alqueires de pão meado milho e centeio, etc... feita por Isabel Luís e marido a Afonso Luís e sua mulher da metade da Quinta da Lage. mç.33 nº.87 n/a

Nas notas do Tabelião (havia mais um Prazo da vinha de 
Santa Margarida que se tirou ao Caseiro por dúvidas de 
foros que devia e hoje anda de arrendamento)

3º 284 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1626.7.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Alberto Girão a António Alcanforado de 6 alqueires e quarta de pão pelo meio alqueire com as suas foragens. mç.33 nº.75 n/a Nas notas do tabelião.

3º 284 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1586.8.11 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão da Quinta da Lage a Pero Fernandes e sua mulher de um chão e terra no limite da Quinta da Lage, que se reparte 
com os compradores. mç.33 nº.76 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 284v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1597.4.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Isabel Ribeira de uma leira de terra no sítio da Cheira da Lage, limite da quinta, que se reparte com os 
compradores. mç.33 nº.77 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 284v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1533.4.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís, moradora na Quinta da Lage, a António Dias e sua mulher de Fatatunços de uma latada, e ramada com sua terra no 
limite da Quinta. mç.33 nº.78 n/a Nas notas do tabelião.

3º 284v/285 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1545.3.21 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves e a sua mulher Isabel Luís da Quinta da Lage a Fernão Ribeiro e a sua mulher da Quinta de São Pedro, de 
um chão no limite da dita quinta, repartido com compradores das duas partes. mç.33 nº.79 n/a Nas notas do tabelião.

3º 285 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1576.1.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão e Miguel Girão e suas mulheres a Beatriz de Sousa de um seu quinhão. mç.33 nº.80 n/a Nas notas do tabelião.

3º 285/285v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1535.12.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves e a sua mulher Isabel Luís da Quinta da Lage de um terço da renda do casal de (?). mç.33 nº.81 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 285v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1593.8.24 Escritura de compra
Escritura de compra por certidão que fez Amador Girão a Maria Freire Giroa da Quinta dos Cruzeiros da quarta parte e quinhão do chão do Longarelho que 
parte com os compradores, de uma leira de terra que chamam a Cheira, de uma vessada de terra que está onde chamam a Cheira, metade de um curral e de 
outra leira (a leira do outeiro) que reparte com o comprador. 

mç.33 nº.82 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 286 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1685.8.7 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Leitão Pereira a Baltasar Girão de um Casal de Prazo na Quinta da Lage. mç.33 nº.83 n/a Nas notas do tabelião.

3º 286 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1682.3.5 Certidão Certidão de escritura de cedência e compra que fez Filipe Cardoso de Almeida e Diogo de Andrade Cardoso da herança dos bens de Serafim de Almeida 
Rebelo falecido na Baía, e de que ficou herdeira sua mulher Isabel da Costa, cuja herança se achava na Quinta da Lage e no Concelho de Lafões. mç.33 nº.84 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 286v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1631.4.12 Escritura de venda Escritura de venda com auto de posse que tomou Alberto Girão e sua mulher da Lage de água por um dia e uma noite por semana, vendida por Domingos 
Fernandes e sua mulher, moradores na Póvoa do Souto. mç.33 nº.85 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 286v Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1593.8.25 Escritura de troca e escambo Escritura de troca e escambo que fez Maria Freire com seu irmão Amador Girão, em que esta lhe dá a ele duas metades de propriedade de Chão da Orta e da 
vinha velha, pela metade do chão do Cortenhal da Nogueira. mç.33 nº.86 n/a Nas notas do tabelião. 
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3º 286v/287 Fataunços e Quinta da Lage Aquisições 1647.5.16 Certidão de sisa da compra Certidão de sisa da compra que fez Alberto Girão a Francisco de Barros e Pedro de Barros de umas casas com o seu terraço e um pombal. mç.33 nº.95 n/a n/a

3º 288 Lage Abolições de encargos 1798.6.2 Provisão de abolição Provisão de abolição da capela instituída na Quinta da Lage por Amador Girão e sua mulher. mç.33 nº.96 n/a

Existe uma nota no final que diz que esta Provisão foi 
requerida sem os prévios exames e que há outras 
anexações veiculadas a esta que devem fazer um todo 
significante e que se devem examinar.

3º 289 Balsamão Composição 1563.5.8 Composição Composição entre Isabel Luís e Álvaro Gonçalves de Oliveira de Frades sobre a lesão de que este se queixava na compra que aquela lhe tinha feito. mç.34 nº.38 n/a n/a

3º 289v Balsamão Aquisições 1549.7.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves da Lage a Manuel Afonso e sua mulher da Vila de Oliveira de Frades da parte de um casal de que era caseiro 
Gonçalo Anes. mç.34 nº.98 n/a Nas notas do tabelião.

3º 290 Fataunços e Quinta da Lage Dotes 1535.6.17 Dote de casamento Dote de casamento que fez Isabel Girona a Isabel Luís sua sobrinha da Quinta da Lage toda de monte em fonte. mç.33 nº.88 n/a Nas notas do tabelião.

3º 290 Fataunços e Quinta da Lage Dotes 1587.5.23 Dote de casamento Escritura de dote de casamento entre Amador Girão e Vitória Viegas. mç.33 nº.89 n/a Nas notas do tabelião.

3º 290v Fataunços e Quinta da Lage Dotes 1602.4.[--?] Escritura de dote e doação Escritura de dote e doação que fez Vitória Viegas a Alberto Girão, filho de seu marido Amador Girão e da sua primeira mulher, de toda a fazenda que 
adquirissem no matrimónio. mç.33 nº.90 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 292 Fataunços e Lage Sentenças 1686.4.28 Sentença Sentença da Relação do Porto a favor de Nuno Leitão Pereira contra Pedro Viçoso da Veiga e a sua mulher de Oliveira de Frades, para que este desista da 
posse de um casal no Lugar de Crexido. 

mç.33 nº.91 n/a n/a

3º 292 Fataunços e Lage Sentenças 1689.1.18 Sentença Sentença da Suplicação sobre embargados e sobre o mesmo assunto contra Pedro Viçoso da Veiga e a favor de Nuno Leitão Pereira e outros. mç.33 nº.92 n/a n/a

3º 294 Crexido e Lage Aquisições 1581.4.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão e sua mulher a Branca Barbosa, viúva, moradora na vila de Vouzela de um olival no lugar do Crexido. mç.34 nº.1 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 294r/v Crexido e Lage Aquisições 1570.8.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Mendes, viúva de Álvaro Carvalho, a Ana Rodrigues, viúva da Vila de Vouzela de um olival novo que tinha no lugar de 
Crexido. mç.34 nº.2 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 294v Crexido e Lage Aquisições 1594.12.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Rodrigo Teixeira de um olival em Crexido. mç.34 nº.3 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 294v Crexido e Lage Aquisições 1569.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís da Quinta da Lage a António Pires e sua mulher de Crexido de uma leira de terra. mç.34 nº.4 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 294v/295 Crexido e Lage Aquisições 1590.6.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Manuel Fernandes viúvo do lugar de Crexido de um chão. mç.34 nº.5 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 295 Crexido e Lage Aquisições 1593.8.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Maria Freire viúva do chão de Bacelo, que partilha com os compradores. mç.34 nº.6 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 295r/v Crexido e Lage Aquisições 1576.4.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amado Girão a Maria Gonçalves viúva do Lugar de Crexido. mç.34 nº.7 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 295v Crexido e Lage Aquisições 1595.1.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Nicolau Francisco viúvo da vila de São Pedro do Sul de um olival no limite do lugar de Crexido. mç.34 nº.8 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 295v Crexido e Lage Aquisições 1567.1.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís a Diogo Pires e sua mulher de uma leira de terra no Cortinhal do Souto, limite do dito lugar. mç.34 nº.9 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 295v/296 Crexido e Lage Aquisições 1587.4.31 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a João Afonso do lugar de Crexido de um bocado de chão e terra onde chamam o vale da Vinha, que parte com 
terra da Igreja de Vouzela. mç.34 nº.10 n/a Nas notas do tabelião. 
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3º 296 Crexido e Lage Aquisições 1587.4.31 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a António Dias de um lameiro onde se chama Prajal. mç.34 nº.11 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 296 Crexido e Lage Aquisições 1698.7.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a D. Maria de Mesquita, viúva, do direito de um casal no lugar de Crexido. mç.34 nº.12 n/a Nas notas do tabelião.

3º 296v Crexido e Lage Aquisições 1674.4.8 Aquisição Aquisição que fez D. Maria de Mesquita em virtude de uma sentença de arrematação nas casas e campos de Manuel Silvestre de Crexido. mç.34 nº.15 n/a Nas notas do tabelião.

3º 296v Crexido e Lage Aquisições 1691.4.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Padre Domingos de Paiva a dona Maria de Mesquita de onze alqueires de pão que lhe pagava de renda que ficou de Manuel 
Silvestre impostos e consignados na Carta de Rematação. mç.34 nº.96 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 297 Crexido e Lage Prazos de domínio direto 1790.4.2 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a Manuel Marques e sua mulher do Lugar de Crexido das propriedades nele contidas em três 
vidas. mç.34 nº.13 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 298 Crexido e Lage Prazos de domínio direto 1790.4.14 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a António Rodrigues, solteiro do Lugar de Crexido, das propriedades nele contidas em três 
vidas. mç.34 nº.14 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 300 Crexido e Lage Prazos fateusins 1644.4.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Gil de Rebelo Cardoso a António João o Novo e sua mulher de Crexido de propriedades constantes do mesmo prazo. mç.34 nº.97 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 301 Asneiros de Fataunços Libelos 1775.4.6 Libelo
Libelo contra o doutor Luís Cardoso da Quinta de Asneiros para pagar quatro alqueires de pão do casal ou prazo de que tinham sido enfiteutas Manuel 
António e sua mulher de Asneiros. Junta-se por certidão o requerimento feito pelo doutor Luís Cardoso em que confessa que a casa era senhoria das ditas 
terras.

mç.34 nº.17 n/a n/a

3º 303 Queirã Declarações 1771.8.2 Escritura de declaração Escritura de declaração, e só por isso se conserva na casa, pela autoridade que a esta deu da compra do direito de um prazo no sítio do Tojal, limite de 
Queiram, que fez José de Figueiredo de Vasconha a Manuel João Tavares do lugar de Passos e freguesia de Queiram. mç.34 nº.18 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 305 Calvos de Fataunços Prazos de domínio direto 1713.12.28 Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira a Domingos Lourenço e sua mulher do lugar de Calvos das propriedades constantes do mesmo prazo em três vidas de 
rigorosa geração. mç.34 nº.20 n/a

Nas notas do tabelião. Há uma nota de quem redigiu a 
entrada, dizendo que julga ser este prazo de que trata o 
libelo que vai lançado em Asneiros no nº17.

3º 305r/v Calvos de Fataunços Prazos de domínio direto 1772.8.24 Renovação de prazo Renovação do prazo ue fez Nuno Leitão Pereira a Domingos Lourenço e sua mulher do lugar de Calvos das propriedades constantes do mesmo prazo em três 
vidas de rigorosa geração. mç.34 nº.21 n/a Nas notas do tabelião.

3º 308 Queijadens e São Tiaguinho Arrematações 1720.4.4 Carta de arrematação Carta de arrematação que fez Nuno Leitão Pereira no direito do casal que possuía Manuel Henriques de Queijadens que foi de Lourenço Tavares de São 
Tiaguinho, e o auto de posse junto. mç.34 nº.22 n/a n/a

3º 310 Ferreiros Prazos de domínio útil 1791.4.19 Renovação do prazo Renovação do prazo pertencente às capelas de Vicente Vivas que foi comprado por Nuno Leitão Pereira a Sebastião de Abreu Castelo Branco, compondo-se 
de várias propriedades em vários distritos. mç.34 nº.37 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 313 Vila do Banho Aquisições 1529.6.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Vicente Gonçalves a Fernão Martins com autoridade de Duarte de Almeida, provedor e administrador das Caldas, e confirmação 
do Infante D. Luís, de um chão no lugar de Banhos. mç.34 nº.39 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 313r/v Vila do Banho Aquisições 1529.6.14 Carta de compra Carta de compra que fez Vicente Gonçalves a Pedro Afonso e sua mulher do Lugar das Caldas de uma leira de terra no limite do lugar dos Banhos, cuja carta 
foi confirmada pelo infante D. Luís. Dada por Cristóvão de Carvalho. Ficam só para memória. mç.34 nº.40 n/a n/a

3º 313v Vila do Banho Aquisições 1577.4.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Sebastião de Carvalho a Silvestre Gonçalves de um chão onde chamam os Cortilhos, repartido com os compradores. mç.34 nº.41 n/a Nas notas do tabelião.

3º 313v Vila do Banho Aquisições 1560.12.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco de Novais a Joana Rodrigues, solteira, de todos os bens que ela tinha no lugar de Banhos e seu limite. mç.34 nº.42 n/a Nas notas do tabelião.

3º 313v/314 Vila do Banho Aquisições 1559.8.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Bastião Carvalho, cavaleiro da casa d'El Rei, a Gonçalo Nunes e sua mulher dos Banhos de uma leira de vinha ao Barreiro, limite 
do dito lugar. Há repartição com o comprador e trata-se de um caminho público. mç.34 nº.43 n/a Nas notas do tabelião.

3º 314 Vila do Banho Aquisições 1558.4.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Mendes de Vouzela, viúva de Álvaro de Carvalho, a Antónia Fernandes, viúva do Lugar do Banho, de uma vinha que 
chamam o Barreirinho. mç.34 nº.44 n/a Nas notas do tabelião. 
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3º 314r/v Vila do Banho Aquisições 1626.4.10 Escritura de escambo Escritura de escambo que fez Alberto Girão Novais com Isabel Fernandes pela qual aquele largava uma vinha aos engenhos, limite de Fataunços, e recebia 
uma vinha em Barroca. Repartida com caminho e com o dito Alberto Girão. mç.34 nº.45 n/a Nas notas do tabelião.

3º 314v Vila do Banho Aquisições 1650.1.9 Posse judicial Posse judicial que tomou Valentim de Almeida Novais por morte da sua sogra D. Joana Brandoa e Novais. Tomaram-se duas propriedades que lhe pertenciam 
no Couto do Banho que se podem ver no dito auto. mç.34 nº.46 n/a n/a

3º 317 Quintela do Banho Aquisições 1526.12.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais Cavaleiro a Luís Fernandes e sua mulher de Quintela do prazo de dois casais do lugar de Quintela de que é 
direto senhor o Cabido da Cidade do Porto. mç.34 nº.48 n/a Nas notas do tabelião.

3º 317 Quintela do Banho Aquisições 1572.4.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Luís Fernandes de Quintela de uma vinha com seu lagar. mç.34 nº.49 n/a Nas notas do tabelião.

3º 317v Quintela do Banho Aquisições 1569.1.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Luís Fernandes e sua mulher de Quintela de um serrado no  Lameiro. mç.34 nº.50 n/a Nas notas do tabelião.

3º 317v Quintela do Banho Aquisições 1572.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Diogo Fernandes e sua mulher de Quintela de um chão reguengo a que chamam o Salgueiral, que parte com o 
Prazo do Cabido, terra do comprador. mç.34 nº.51 n/a Nas notas do tabelião.

3º 317v/318 Quintela do Banho Aquisições 1570.7.6 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Francisco Fernandes e sua mulher de Quintela de uma vinha branca foreira ao Reguengo. mç.34 nº.52 n/a Nas notas do tabelião.

3º 318 Quintela do Banho Aquisições 1571.1.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Francisco Fernandes e sua mulher de Quintela de dois pedaços de chão e lameiro de Gontilhe. mç.34 nº.53 n/a Nas notas do tabelião.

3º 318r/v Quintela do Banho Aquisições 1575.4.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Antónia Fernandes Vieira do lugar da Lameira de um chão no limite da Quintela. mç.34 nº.54 n/a Nas notas do tabelião.

3º 318v Quintela do Banho Aquisições 1570.5.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Pedro Henriques e sua mulher de Quintela de um pedaço de vinha reguenga no limite de Quintela. mç.34 nº.55 n/a Nas notas do tabelião.

3º 318v Quintela do Banho Aquisições 1574.1.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez João Rodrigues e sua mulher de Figueirosa a Diogo Fernandes e sua mulher de Quintela de um pedaço de chão onde chamam o 
Cortinhal Novo. mç.34 nº.56 n/a Nas notas do tabelião. Passou a casa por compra.

3º 318v/319 Quintela do Banho Aquisições 1577.5.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez António Cardoso a António Fernandes Vieira de Quintela de um pedaço de chão no limite do Banho e Quintela. mç.34 nº.57 n/a Nas notas do tabelião.

3º 319 Quintela do Banho Aquisições 1655.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Manuel Farinha e sua mulher de um lameiro e arvoredo onde chamam de Gontilha. Parte com terras 
da Igreja. mç.34 nº.58 n/a Nas notas do tabelião.

3º 319r/v Quintela do Banho Aquisições 1662.4.15 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Sebastião Rodrigues e sua mulher da metade do lameiro de Gontilha. Já lhe 
haviam vendido as outras metades. mç.34 nº.59 n/a n/a

3º 319v Quintela do Banho Aquisições 1646.4.[--?] Escrito com certidão da sisa 
da compra Escrito com certidão de sisa da compra que fez André Cardoso Correia a Domingos Francisco de Banho da Sorte do lameiro do amial de Quintela. mç.34 nº.60 n/a n/a

3º 319v Quintela do Banho Aquisições 1674.2.25 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Diogo Soares e Manuel de Figueiredo de uma vinha onde chamam Gontilha que 
parte com o comprador e com terra da Igreja da Vargea. mç.34 nº.61 n/a n/a

3º 319v/320 Quintela do Banho Aquisições 1646.6.18 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez André Cardoso Correia a Francisco de Figueiredo e sua mulher de Ansiães de uma leira de lameiro em 
Quintela de baixo, que parte com o comprador. mç.34 nº.62 n/a n/a

3º 320 Quintela do Banho Aquisições 1640.8.17 Escritura de doação Escritura de doação que fez o Padre António Soares a Manuel Farinha da regada que tinha entre Carvalhal e Quintela que chamam Gontinha. mç.34 nº.63 n/a Nas notas do tabelião. Fica para memória (parece que 
passou à casa por compras).

3º 323 Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1560.4.6 Prazo Prazo de que é direto senhor o Cabido do Porto e de que fez renovação a Francisco de Novais e sua mulher das propriedades constantes do mesmo prazo em 
três vidas. mç.34 nº.64 n/a Feito pelo escrivão do cabido.
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3º 323 Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1743.12.9 Certidão do prazo Certidão do prazo de que é direto senhor o Cabido do Porto e de que fez renovação a Francisco de Novais e sua mulher das propriedades constantes do mesmo 
prazo em três vidas. mç.34 nº.65 n/a n/a

3º 323r/v Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1639.8.25 Renovação do prazo Renovação do prazo feito a André Cardoso Correia com as mesmas condições em três vidas. Alterou-se o foro. mç.34 nº.66 n/a Nas notas do tabelião.

3º 323v Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1730.7.11 Certidão da nomeação do 
prazo Certidão da nomeação do prazo feita a D. Dionísia da Glória Leitão por D. Guiomar Cardoso de Almeida no seu testamento. mç.34 nº.67 n/a n/a

3º 327 Quintela do Banho Prazos de domínio direto 1570.5.15 Prazo
Prazo que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Leonor Rebelo, viúva, e a seu filho José de Matos de Carvalhal de Quintela das propriedades 
nele contidas em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Declara-se que os mesmos caseiros possuem terras do Cabido do Porto de que é 
senhorio útil o dito José e que estas aceitariam prazo quando o Cabido o fizesse ou para isso desse procuração.

mç.34 nº.68 n/a Nas notas do tabelião.

3º 328 Quintela do Banho Prazos de domínio direto 1671.4.11 Prazo Prazo que fez Filipe Cardoso de Almeida e sua mulher de S. Pedro do Sul a Lourenço Tavares e Domingos Fernandes da regada na Ribeira da Quintela em 
três vidas. mç.34 nº.69 n/a Nas notas do tabelião.

3º 330 Quintela do Banho Prazos fateusins 1768.4.31 Prazo fateusim Prazo fateusim que mandou fazer por seu procurador a Exma. Sra. D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos de um moinho no limite de Quintela 
onde chamam o Lameiro das Cruas. mç.34 nº.70 n/a Nas notas do tabelião.

3º 332 Quintela do Banho Sentenças 1677.3.10 Sentença Sentença sobre desistência que fez Manuel Marques e sua mulher de substrada para não fazerem um caminho pelos chãos de Filipe Cardoso de Almeida, que 
tinha no Lugar de Quintela. mç.34 nº.71 n/a n/a

3º 332 Quintela do Banho Sentenças 1780.6.15 Sentença Sentença de repartição de foro a favor do Visconde da Lapa contra os inquilinos declarados na mesma sentença. mç.34 nº.72 n/a n/a

3º 332r/v Quintela do Banho Sentenças 1676.7.13 Sentença Sentença de repartição de foro a favor do Visconde da Lapa contra José Francisco e José de Matos de Quintela. mç.34 nº.73 n/a n/a

3º 332v Quintela do Banho Sentenças 1624.4.4 Sentença Sentença a favor de André Cardoso Correia e sua mulher contra Antónia Fernandes para não passar a água do ribeiro que vai junto à regada da Fraga. mç.34 nº.74 n/a n/a

3º 335 Carvalhal de Quintela Aquisições 1642.3.10 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Maria de Almeida, dona viúva da Quinta da Capela, a António de Paiva e sua mulher nas Eiras dos 
Carvalhinhos, limite do dito lugar. mç.34 nº.77 n/a n/a

3º 337 Ansiães Aquisições 1615.4.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Fróis, mulher de Diogo de Andrade Cardoso a Domingos António e sua mulher de Ansiães. mç.34 nº.82 n/a Nas notas do tabelião.

3º 337 Ansiães Aquisições 1613.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Fróis a Jerónimo de Carvalho de Vila Maior da metade de um serrado de trás da casa de Antónia Lameira. mç.34 nº.83 n/a Nas notas do tabelião.

3º 337v Ansiães Aquisições 1593.5.16 Escritura de compra Escritura de compra que fez Bastião Fernandes a Isabel Dias de Ansiães de um chão no limite do dito lugar de Amiães no Cortinhal do Casal que foi de Brás 
Dias que parte com caminho que vai para a Igreja. mç.34 nº.84 n/a Nas notas do tabelião. O comprador não era da casa e 

quem redigiu não se sabe como entrou.

3º 337v Ansiães Aquisições 1622.4.2 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso e sua mulher da Quinta da Capela de um chão junto da dita Quinta que partia da 
parte de Pombal com terras que já se lhe tinha vendido. Eram vendedores Domingos Rebelo e sua mulher do Carvalhal. mç.34 nº.85 n/a n/a

3º 337v/338 Ansiães Aquisições 1641.8.18 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito de compra com certidão de sisa que fez Maria Fróis a Gonçalo Fernandes de Ansiães de meio alqueire de azeite impostos no Olival da Cheira, limite 
do dito lugar. mç.34 nº.86 n/a n/a

3º 338 Ansiães Aquisições 1660.4.25 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito de compra com certidão de sisa que fez Diogo de Andrade Cardoso a António Rebelo e sua mulher de Ansiães de dois alqueires de pão de renda milho 
e centeio impostos no chão da Ribeira. mç.34 nº.87 n/a n/a

3º 340 Ansiães Prazos de domínio direto 1790.12.10 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a José Cardoso Duarte do lugar de Ansiães do chão do Moinho Velho em três vidas. mç.34 nº.92 n/a Nas notas do tabelião.

3º 342 Várzea, Padrão e Vila 
Maior Aquisições 1642.8.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues de vinte e uma medidas de pão e vinho. mç.34 nº.88 n/a Nas notas do tabelião. Junta-se a escritura de declaração 

das pessoas e terras onde se pagavam as ditas medidas.
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3º 344 Cegadães Prazos de domínio direto 1772.4.11 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a Estêvão Francisco e sua mulher de Segadães das propriedades nele contidas em três vidas. mç.34 nº.89 n/a Nas notas do tabelião. 

3º 346 Canhões Aquisições 1525.5.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Gonçalo Fernandes e sua mulher de Canhões de um chão de lameiro, onde se chama o Lameiro da Corga. mç.34 nº.90 n/a Nas notas do tabelião.

3º 346 Canhões Aquisições 1614.4.9 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Maria Fróis a Luís Gonçalves e sua mulher do couto dos Banhos de um chão no fundo do Cortinhal de 
Canhões. mç.34 nº.91 n/a n/a

3º 348 Ribeiro, freguesia de 
Folgosa Aquisições 1559.2.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues e sua mulher, Joana Rebelo a Duarte Rodrigues e sua mulher do Ribeiro de uma leira de vinha no limite do 

dito lugar onde chamam as Quartas. Reparte com o comprador e com o caminho que vai para o Ribeiro. mç.35 nº.1 n/a Nas notas do tabelião.

3º 348 Ribeiro, freguesia de 
Folgosa Aquisições 1543.3.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues a João Vaz e sua mulher do Lugar de Crexido de um chão no limite do dito lugar onde chamam as Ortas, que 

reparte com o comprador. mç.35 nº.2 n/a Nas notas do tabelião.

3º 348v Ribeiro, freguesia de 
Folgosa Aquisições 1539.5.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Rebelo Cardoso a Gonçalo Afonso, do ribeiro de uma vinha branca no limite do dito lugar onde chamam as Quartas. mç.35 nº.3 n/a Nas notas do tabelião.

3º 350 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Aquisições 1612.5.16 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Homem a Miguel de Mesquita de um casal no lugar de Mourel. mç.35 nº.4 n/a Nas notas do tabelião.

3º 352v Carvalhais Prazos de domínio útil 1655.10.26 Prazo Prazo mandado fazer pelo reitor e Colégio da Companhia de Jesus de Évora a António Cardoso Correia como renovação do casal da Portela de Sá Batalha  
Germinada , e Quebrada  das Roçadas  em três vidas de nomeação.

mç.35 nº.5 n/a Nas notas de tabelião 

3º 352v/353 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.3 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico mandado fazer pela Mesa Abacial de Paço de Sousa a António Gonçalves  e sua mulher, ambos de Sá, de que a casa era enfitêutica em 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. mç.35 nº.6 n/a Nas notas de tabelião 

3º 353 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.3 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Pedro Francisco e sua mulher  da sexta parte de um casal em Sá de que a 
casa era enfitêutica em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos. mç.35 nº.7 n/a Nas notas de tabelião 

3º 353v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.14 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica mandado fazer pelo Colégio da Companhia de  Jesus de Évora a Domingos Martins e sua mulher de quase 
meio casal  na parte de cima da Aldeia de Sá em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. mç.35 nº.8 n/a Nas notas de tabelião 

3º 353v/354 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.9 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel de Gouveia e sua mulher de um 
quarto de casal na Portela de Sá em três vidas de nomeação na falta de filhos e netos. mç.35 nº.9 n/a Nas notas de tabelião 

3º 354r/v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.5 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica feito a Francisco Gonçalves e sua mulher e a Dionísio de Loureiro de um quarto de casal na Portela de Sá em 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. mç.35 nº.10 n/a Nas notas de tabelião 

3º 354v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.4 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica  mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel Jorge e sua mulher  de um terço de 
um casal na parte de cima da Aldeia de Sá  em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. mç.35 nº.11 n/a Nas notas de tabelião 

3º 355 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.6.30 Renovação de prazo Renovação do prazo de todos os casais anteriores mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a José Manuel de Almeida Leitão enfiteuta 
neste prazo em três vidas de livre nomeação. mç.35 nº.12 n/a Nas notas de tabelião 

3º 355r/v Carvalhais Prazos de domínio útil 1656.7.2 Certidão de prazo 
subenfitêutico

Certidão dos prazos subenfitêuticos mandada fazer por André Cardoso Correia com  procuração do Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel 
António e sua mulher  a Francisco Gonçalves e sua mulher em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.13 n/a Nas notas de tabelião 

3º 357 Portela de Sá
Prazos que pelas arrematações 
abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar 
com o útil

1791.4.5 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Lourenço e sua mulher de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.14 n/a Nas notas de tabelião 

3º 358 Portela de Sá
Prazos que pelas arrematações 
abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar 
com o útil

1790.3.30 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Franco e sua mulher de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.15 n/a Nas notas de tabelião 

3º 359 Portela de Sá

Prazos que pelas arrematações 
abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar 
com o útil

1791.4.7 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel de Almeida de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.16 n/a Nas notas de tabelião 
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3º 362 Sá, freguesia de Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.4.15 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a João Luís e sua mulher e aos mais inquilino declarados de propriedades de Sá em  três vidas de rigorosa 
geração. mç.35 nº.17 n/a Nas notas de tabelião 

3º 363 Sá, freguesia de Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.4.6 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa  a Domingos Martins, viúvo, de propriedades de Sá de livre nomeação na falta de filhos. mç.35 nº.18 n/a Nas notas de tabelião 

3º 366 Fundo da Aldeia de Sá, 
freguesia de Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.2.22 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a José de Martins, solteiro, de propriedades do Fundo da Aldeia de Sá em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.19 n/a Nas notas de tabelião 

3º 368 Roçadas, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.5.7 Prazo Prazo mandado fazer  pelo Visconde da Lapa a Manuel António e sua mulher de propriedades de Rouçadas em  três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.20 n/a Nas notas de tabelião 

3º 371
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1739.7.30 Carta de arrematação de 
autoridade régia 

Carta de arrematação de autoridade régia feita a  Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos de um foro que se pagava à Companhia de Évora do prazo 
das povoações nomeadas ficando todas sob domínio direto da casa ao qual se associa o prazo enfitêutico feito pelos anteriores a José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos.

mç.35 nº.21 n/a Carta de arrematação de autoridade régia. Foi passada 
uma carta em 1772.08.05

3º 371r/v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1773.5.24 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos das lutuosas que pagaram à Mesa Abacial de Passo de Sousa do Colégio 
dos Jesuítas de Évora, João Lourenço, Manuel Tavares, Francisco Gonçalves de Manuel de Gouveia. mç.35 nº.22 n/a n/a

3º 371v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1773.5.22 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos das lutuosas que pagaram Manuel Jorge, Manuel Gouveia, António 
Francisco, António Francisco ou Gonçalves, Francisco Gonçalves, Pedro Francisco, Domingos Martins, e Domingos João. mç.35 nº.23 n/a n/a

3º 371v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1733.9.13 Auto de posse Auto de posse do foro e lutuosas arrematados por D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos. mç.35 nº.24 n/a n/a

3º 372
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1747.2.25 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Capelão Domingos Correia Pereira e sua mulher a Dionísio José de Loureiro da Quinta de São Feliz, de um sapadinho, no 
Lameiro da Levada mais dois chãos, na Regada e em Campo da Pedra, e a tapada da Mouta. mç.35 nº.25 n/a

Nas notas de tabelião Junto está o requerimento feito 
pelo Bacharel José Vaz Correia para reconhecer o 
Tombo. Apenas para lembrança.

3º 373 Portela de Sá Sentenças 1706.4.23 Sentença Sentença contra Manuel de Gouveia que anula a renovação do prazo subenfitêutico feito sem autoridade do senhor direto e se renova com o acrescento 
arbitrado por Louvados. mç.35 nº.45 n/a n/a

3º 374 Gereminada, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1645.8.14 Prazo Prazo feito por Maria Fróis a Domingos Álvares de Germinada de meio casal  livre por morte da sua mulher Catarina João em três vidas de livre nomeação. mç.35 nº.26 n/a Nas notas de tabelião 

3º 375r/v Gereminada, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1776.6.6 Prazo

Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a António de Figueiredo e sua mulher  de propriedades de Germinada, descritas no prazo que tinha sido tirado a 
Manuel Duarte e sua mulher Maria Rodrigues, em três vidas de rigorosa geração. Prazo este que voltou a reverter para um filho/filha do primeiro enfitêutico a 
quem foi tirado.

mç.35 nº.27 n/a Nas notas de tabelião 

3º 376 Gereminada, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1657.1.7 Prazo Prazo feito por Diogo Andrade Cardozo e sua irmã D.Clara de Almeida Novais a Maria Rodrigues, filha da defunta Maria Gaspar, em três vidas de geração. mç.35 nº.28 n/a Nas notas de tabelião 

3º 379 Gereminada Sentenças 1643.7.31 Sentença Sentença a favor de André Cardozo Correia contra Gaspar Rodrigues de Oliveira e sua mulher que são obrigados a pagar uma quantia pelo Casal do Outeiro 
da quinta da Germinada da qual era senhor direto  a Mesa Abacial de Paço de Sousa. mç.35 nº.29 n/a n/a

3º 379r/v Gereminada Sentenças 1770.1.22 Sentença Sentença a favor de D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos contra Maria Rodrigues, viúva, que é obrigada a devolver um prazo por não pagar o 
foro, por alienar as terras. Tomando a casa posse do mesmo fez o prazo a António Figueiredo  mas voltou para um filho/filha da ré. mç.35 nº.30 n/a n/a

3º 382 Gereminada Aquisições 1632.9.15 Escritura de compra de sisa Escritura de compra de sisa feita por Francisco Homem  a António de Oliveira e sua mulher, de uma leira de terra no chão do Ramalhal. mç.35 nº.31 n/a Junto está a escritura de compra de uma Leira da 
Lameira .

3º 384 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de Domínio Direto 1581.[--?].[--?] Prazo Prazo feito por Manuel de Mesquita e sua mulher a João Luís  e sua mulher de duas partes de um casal em Mourel em três vidas de geração. mç.35 nº.32 n/a O autor menciona que deste prazo provavelmente saíram 

os seguintes. 

3º 385 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1618.5.21 Prazo por cópia informe Prazo por cópia informe feito por Francisco de Almeida Mascarenhas  a  Manuel João como tutor do seu irmão Mateus Mascarenhas de um quarto de casal, 

chamado "O do Cabo", no limite de Mourel em três vidas de livre nomeação na falta de filhos. mç.35 nº.33 n/a Prazo por cópia informe.  Junto está a posse de Manuel 
do Amaral.

3º 386 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1612.9.8 Prazo Prazo mandado fazer por Francisco Rebelo do Amaral e sua mulher  a  Maria Dias, de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul em três vidas de livre 

nomeação na falta de filhos. mç.35 nº.34 n/a Nas notas de tabelião 
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3º 386r/v Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1692.2.10 Renovação de prazo Renovação do prazo  de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul  a Domingos Francisco em três vidas de livre nomeação na falta de filhos. mç.35 nº.35 n/a Nas notas de tabelião 

3º 386v/387 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.5.9 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul a José de Almeida e sua mulher em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.36 n/a Nas notas de tabelião 

3º 388 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1690.5.16 Prazo por nova renovação Prazo por nova renovação feito por Nuno Leitão Pereira a João de Oliveira e sua mulher de propriedades em Mourel em três vidas de geração na falta de 

filhos. mç.35 nº.37 n/a Nas notas de tabelião 

3º 389 Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.5.12 Prazo Prazo feito pelo Visconde da Lapa a Maria Duarte e José Correia  ao seu filho e mulher  de propriedades em Mourel em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.38 n/a Renovação do prazo do documentomç.35, nº34. Nas 

notas de tabelião (António José e Figueiredo de Lafões)

3º 392 Bouças, freguesia de 
Carvalhais  Prazos de domínio direto 1752.8.25 Prazo Prazo mandado fazer por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Correia e sua mulher de propriedades da Póvoa de Bouças. mç.35 nº.39 n/a Nas notas de tabelião 

3º 392r/v Bouças, freguesia de 
Carvalhais  Prazos de domínio direto 1791.3.18 Renovação de prazo Renovação de propriedades da Póvoa de Bouças a Rosália  em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.40 n/a Nas notas de tabelião 

3º 393 Bouças, freguesia de 
Carvalhais  Prazos de domínio direto 1791.5.15 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a João Gomes e sua mulher ao inquilino Manuel de Almeida das propriedades de Póvoa das Bouças em três vidas 

de rigorosa geração. mç.35 nº.41 n/a Nas notas de tabelião 

3º 395 Mourel Desistências 1731.3.22 Desistência Desistência feita Maria, solteira filha de João Franco e sua mulher de um casal em Póvoa de Bouças que ficou na posse do domínio útil de  Nuno Leitão 
Pereira Almeida.

mç.35 nº.42 n/a Não se sabe se o casal se uniu ou se dividiu porque não 
se encontra em mais nenhum documento.

3º 397 Casal da Renda, freguesia 
de Carvalhais  Prazos de domínio direto 1791.3.15 Renovação de prazo Renovação do prazo feito pelo Visconde da Lapa a José de Almeida e sua mulher  do casal de renda das propriedades  em três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.43 n/a Nas notas de tabelião 

3º 399 Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.3.26 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da lapa a João Pinto e sua mulher de propriedades da freguesia de Carvalhais em  três vidas de rigorosa geração. mç.35 nº.44 n/a Nas notas de tabelião 

3º 401 Novais de Alcofra Aquisições 1513.5.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Martim Correia a Diogo Martins e sua mulher  e a Inês Gonçalves e outros  na aldeia da Rua e a Rui Gonçalves de todos os bens 
de raiz que tinham em Novais.  À data da  documento ainda recebiam os foros das mesmas. mç.33 nº.93 n/a n/a

3º 403 Rebordinho Aquisições 1456.7.20 Escritura de compra Escritura de compra feita por Martim Correia, filho de Gonçalo Correia a Fernão de Arvelos  e sua mulher Beatriz Colaça de todo o direito e testamento que 
tinham em dois casais da aldeia de Rebodinho . mç.33 nº.94 n/a Nas notas de tabelião 

3º 405 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1700.1.17 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Cardozo Correia a Gil Rebelo de Sá e sua mulher de um casal no limite de Sacados  do qual  era caseiro António Vaz. mç.12 nº.54 n/a Nas notas de tabelião 

3º 405r/v Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1677.11.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo de Andrade Cardozo  a seu primo  António Cardozo Correia e a João de Almeida Leitão, morgado do tojal,  de um casal 

em Sacados do qual era caseiro Filipe Ribeiro. mç.12 nº.55 n/a Nas notas de tabelião 

3º 405v/406 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1625.4.22 Escritura de compra Escritura de compra feito por André Cardozo Correia a Maria de Sá, viúva de Valeriano Rebelo de Sá de meio casal em Sacador do qual era caseira Domingas 

Antónia. mç.12 nº.56 n/a Nas notas de tabelião 

3º 406 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1674.6.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Leitão , abade de Santa Cruz da Farpa, a Manuel de Abreu e sua mulher  em Vila Nova de que era caseiro 

Francisco Jorge, António Diogo e António de Paiva. mç.12 nº.57 n/a Nas notas de tabelião 

3º 406r/v Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1656.6.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Cardoso Correia a Lobo Rebelo Pinto de dois casais em Sacados dos quais era caseiro Domingas Lopes e Catarina 

Manuel. mç.12 nº.58 n/a Nas notas de tabelião 

3º 406v/407 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1657.9.8 Escritura de retificação Escritura de retificação da venda feita por Lobo Rebelo Pinto de dois casais em Sacados a André Cardoso Correia. mç.12 nº.59 n/a Referente ao documento mç.12, nº58. Nas notas de 

tabelião 

3º 407 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1670.9.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Filipe Cardoso de Almeida a Maria do Amaral, viúva,  de um casal em Sacados dos quais eram caseiros António João e outros 

co-herdeiros. mç.12 nº.60 n/a Nas notas de tabelião 
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3º 407r/v Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1628.3.22 Escritura de compra com 

certidão de sisa Escritura de compra com certidão de sisa feita por André Cardozo Correia a Gil Pinto de Sá e sua mulher a António Vaz de um quarto de casal. mç.12 nº.61 n/a Nas notas de tabelião 

3º 407v Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1711.5.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Maria de Oliveira, viúva, de um casal de sacados. mç.12 nº.68 n/a Nas notas de tabelião 

3º 407v/408 Sacados, freguesia de São 
Félix, e São Pedro do Sul Aquisições 1609.9.7 Escritura de troca e escambo Escritura de troca e escambo feitos por Diogo de Almeida Teles com Nuno Leitão Pereira  de treze alqueires de pão entre ambos. mç.12 nº.70 n/a n/a

3º 410 Sacados Arrendamentos 1629.1.23 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento feita por Melchior de Figueiredo e Gouveia a Lourenço João de um casal em Sacados  que retirou à mãe do arrendatário 
Geremineza Rodrigues. mç.12 nº.62 n/a Nas notas de tabelião 

3º 412 Sacados Prazos de domínio direto 1602.11.5 Prazo Prazo feito por Valeriano Rebelo Sá a Gonçalo Fernandes de propriedades em Sacados em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Entrou na 
casa por compra. mç.12 nº.63 n/a Nas notas de tabelião 

3º 413 Sacados Prazos de domínio direto 1703.2.26 Prazo Prazo feito por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingas Vaz, viúva de Filipe Ribeiro, de propriedades em Sacados em três vidas de rigorosa geração. mç.12 nº.64 n/a Nas notas de tabelião 

3º 413r/v Sacados Prazos de domínio direto 1790.8.6 Renovação de prazo Renovação do prazo de propriedades em Sacados em três vidas de rigorosa geração a Manuel Ribeiro e sua mulher. mç.12 nº.65 n/a Nas notas de tabelião 

3º 414 Sacados Prazos de domínio direto 1686.12.31 Prazo Prazo feito por Diogo Andrade Cardozo e António Domingues e sua mulher de um quarto de casal no limite de Sacados em três vidas de livre nomeação na 
falta de filhos. 

mç.12 nº.66 n/a Nas notas de tabelião 

3º 415 Sacados Prazos de domínio direto 1790.8.10 Prazo Prazo mandado fazer pelo Barão de Mossamêdes a Manuel Francisco Carpinteiro e sua mulher de propriedades da vedoria em três vidas de rigorosa geração. mç.12 nº.69 n/a Nas notas de tabelião 

3º 418 Ilhas n/a s/d Sentenças, posses, compras e 
róis

Sentenças, posses, compras e róis sobre bens e propriedades que a Casa do Vieiro e Santa Eufémia possuíam nas ilhas Terceira e Graciosa e que depois se 
perderam. mç.15 nº.85 n/a n/a

3º 419r/v Alentejo Notícia s/d Notícia Notícia sobre um vínculo instituído por D. Violante de Carvalho, tia de João do Soveral, que era administrado pelo Casa de Sernancelhe do apelido Soveral e 
composto por várias herdades no Alentejo. mç.15 nº.86 n/a "Debaixo do título de Borba acharão algumas aquisições 

pertencentes a este vínculo"
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Vol. Fólio Local Título Data Tipologia Descrição Cota
Mudança de 

letra Obs.

4º 14 Sacados Declarações 1606.4.5 Escritura de declaração de dote
Escritura de declaração de dote que fez Bartolomeu Dias e sua mulher Jerónima de Almeida a Franco Rebello e Joana Brandoa de quinze alqueires de pão de 
renda pela medida velha no seu Casal de Sacados e isto além de outras coisas contidas no dito dote do qual Casal  também tinha vendido a Maria Gonçalves de 
Oliveira do Sul vinte e cinco alqueires de pão e lhe davam e dotava o direito útil do Casal. E junta a posse dele.

mç.12 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

4º 16 Nespereira Alta, freguesia de São Félix Declarações 1634.4.10 Declaração Possui a Casa neste povo algumas medidas de foro, divididas por diferentes caseiros. mç.28 nº.49 n/a n/a

4º 18 Bodiosa, termo de Viseu Prazos de domínio direto 1730.7.2 Certidão de prazo Certidão de prazo que fez Manuel de Almeida Leitão Pereira Morgado do Tojal a João Rodrigues no lugar de Pereira freguesia da Bodiosa das propriedades 
nele contidas em três vidas de livre nomeação.

mç.28 nº.50 n/a Nas notas de tabelião

4º 20 Vilar, freguesia de São Miguel de Matos Prazos de domínio direto 1681.4.26 Prazo Prazo que fez D. Maria Pereira, viúva de Manuel de Almeida e Azevedo de São Pedro do Sul a Domingos Pereira do Lugar de Mossâmedes do Casal que tinha 
em Vilar em três vidas de livre nomeação.

mç.28 nº.51 n/a Nas notas de tabelião

4º 21 Vilar, freguesia de São Miguel de Matos Prazos de domínio direto 1654.1.5 Prazo Prazo que fez António Rodrigues Loureiro de Ferronha a Domingos João e sua mulher de Vilar de um Casal que tinha no dito lugar em três vidas de geração. mç.28 nº.53 n/a
Nas notas de Fernão Vas do Amaral tabelião no concelho de Lafões. 
(penso que está alienado como o antecedente)

4º 23 Travanca Prazos de domínio útil 1598.12.15 Prazo Prazo que mandou fazer o Mosteiro de Grijó direto senhor a Dona Maria de Azevedo irmã de Jerónimo de Almeida de Azevedo das propriedades em três vidas 
de geração.

mç.28 nº.52 n/a n/a

4º 25 Brugetas, freguesia de São Miguel de 
Matos

Prazos de domínio direto 1709.4.6 Prazo Prazo que fez Brás de Almeida de Vasconcelos e Loureiro a Domingos António e sua mulher das Brugetas das propriedades nele contidas. mç.28 nº.54 n/a Nas notas de tabelião

4º 26
Brugetas, freguesia de São Miguel de 
Matos

Prazos de domínio direto 1798.1.17 Prazo
Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a José da Silva e sua mulher das Brugetas das propriedades nele contidas em três vidas de 
geração.

mç.28 nº.55 n/a Nas notas de tabelião

4º 28 Negrelos Aquisições 1661.4.22 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Elena de Figueiredo de Almeida viúva de Gil Rebello Cardozo a André Cardoso e sua mulher da vila de S. Pedro do Sul de seis 
alqueires de pão que pagava Manuel Ribeiro do lugar de Negrelos. mç.28 nº.56 n/a Nas notas de tabelião

4º 28 Negrelos Aquisições 1663.2.28 Escritura de trespasse Escritura de trespasse dos seis alqueires de pão que fez D. Elena de Figueiredo a Domingos Duarte da vila de S. Pedro. mç.28 nº.57 n/a Nas notas de tabelião

4º 28v Negrelos Aquisições 1631.8.21 Escrito com certidão Escrito com certidão de sisa da compra que fez Luiz de Oliveira mercador  em Ansiães a Isabel da Fonseca de Siqueira de dois alqueires de pão que lhe pagava 
Catarina Tomé do lugar de Negrelos impostos no chão da porta e no chão da Chavinha e no chão do Tapadinho no limite do lugar de Coelheira.

mç.28 nº.58 n/a n/a

4º 28v/29 Negrelos Aquisições 1689.12.23 Escrito com certidão
Escrito com certidão de sisa da compra que fez Felipe Cardoso de Almeida a Domingos Luiz e sua mulher de Negrelos de um alqueire de trigo posto em casa 
do comprador, imposto este alqueire de trigo e mais um outro que já lhe tinham vendido no chão do Cortenhal, foreiro ao Mosteiro de S. Cristóvão que 
autorizou esta venda.

mç.28 nº.59 n/a n/a

4º 31 Negrelos Prazos de domínio direto s/d Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher do lugar de Negrelos das propriedades nele contidas. mç.28 nº.60 n/a n/a

4º 31r/v Negrelos Prazos de domínio direto 1755.4.8 Certidão de prazo Certidão de prazo feito em três vidas de rigorosa geração. mç.28 nº.61 n/a Nas notas de tabelião

4º 31v Negrelos Prazos de domínio direto 1826.8.10 Reconhecimento de prazo Reconhecimento do prazo número sessenta e um feito a João Francisco de Lima do lugar de Negrelos freguesia de S. Pedro do Sul. mç.28 nº.90 n/a Nas notas de tabelião 

4º 32 Negrelos Prazos de domínio direto 1772.7.22 Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Francisco Gomes e sua mulher de Negrelos das propriedades nele contidas em três vidas de geração. mç.28 nº.62 n/a Nas notas de tabelião

4º 33 Negrelos Prazos de domínio direto 1707.4.29 Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher do lugar de Negrelos do quarto de um casal no dito lugar em três vidas de 
rigorosa geração.

mç.28 nº.63 n/a Nas notas de tabelião

4º 34 Negrelos Prazos de domínio direto 1647.6.21 Certidão de prazo
Certidão de prazo que mandou fazer por seu procurador Ruy Lopes de Souza morgado de Bordonhos a Manuel Rodrigues das propriedades nele constituintes 
domínio. Prazo em três vidas de geração.

mç.28 nº.64 n/a Nas notas de tabelião

4º 35 Negrelos Prazos de domínio direto 1803.7.9 Certidão de prazo Certidão de prazo que mandou fazer por seu procurador o Barão de Mossâmedes a João Inácio de Almeida da vila de S. Pedro do Sul das propriedades nele 
contidas em três vidas de rigorosa geração.

mç.28 nº.72 n/a Nas notas de tabelião

4º 36 Pindo, concelho de Penalva Aquisições 1601.7.9 Certidão de escritura de compra Certidão de uma escritura de compra que fez António da Costa Bandeira e sua mulher do Ladário a Manuel Pereira e sua mulher do Arvoredo de catorze 
alqueires de centeio e três de trigo de foro para sempre impostos numa regada que tem a S. Lourenço do Pindo.

mç.26 nº.58 n/a Nas notas de tabelião
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4º 36 Pindo, concelho de Penalva Aquisições 1648.1.13 Escritura de declaração Escritura de declaração sobre a venda do foro referido no número cinquenta e oito. mç.26 nº.60 n/a Nas notas de tabelião

4º 36v Pindo, concelho de Penalva Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um bocado de terra feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel Fernandes nas Prezas.  mç.26 nº.120a n/a n/a

4º 36v Pindo, concelho de Penalva Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um souto feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel de Amaral do Pindo no sítio das Prezas, limite de Santa Eulaia. mç.26 nº.120b n/a n/a

4º 36v Pindo, concelho de Penalva Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel Carvalho de um souto onde chamam as Prezas, limite de Santa Eulaia. mç.26 nº.120c n/a n/a

4º 38 Casal do Fundo, concelho de Penalva Aquisições 1675.6.27 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a D. Giraldes do lugar de Valverde de um Casal que trazia Domingos 
Fernandes do Casal do Fundo ao qual consta das propriedades na escritura declarada.

mç.26 nº.59 n/a Nas notas de tabelião

4º 38 Casal do Fundo, concelho de Penalva Aquisições 1681.7.14 Arrematação Arrematação que fez por seu procurador Rodrigo Homem Ribeiro da vila de Sernancelhe de um chão onde chamam o Souto limite de Casal do Fundo que foi 
de Domingos Machado e sua mulher Maria Dias.

mç.26 nº.61 n/a n/a

4º 38v Casal do Fundo, concelho de Penalva Aquisições 1681.2.12 Escritura troncada de compra
Escritura troncada da compra que fez Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a D. Águeda mulher donzela de terça parte do Lagar de Azeite com a terça parte 
da Caldeira e mais medidas o qual Lagar está onde chamam o Regato limite do Casal do Fundo. mç.26 nº.62 n/a n/a

4º 40 Avelar, concelho de Sátão Alienações 1758.1.30 Venda Venda que fez João Pedro de Mello da Pina e sua mulher a João Coelho do lugar do Avelar de um Lameiro onde chamam os Lameirinhos, limite do dito lugar, 
pertencia ao morgado do Tojal.

mç.26 nº.63 n/a Nas notas de tabelião

4º 42 Santa Eulália Aquisições 1698.4.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Maria de Almeida do lugar de Santa Eulália de uma belga de terra com 
um Olival onde chamam a Cornundinha, limite de Santa Eulália que parte com o comprador e com terras de Nuno Leitão Pereira do Ladário.

mç.26 nº.64 n/a Nas notas de tabelião

4º 42r/v Santa Eulália Aquisições 1650.3.3 Escritura de compra
Escritura de compra que fez D. Felipa de Castro viúva do Ladário a João Cardoso e sua mulher da Silvan de uma vinha onde chamam a Sobreira do Concelho 
de Pavolide que partia com a compradora e com Belchior e Castro. mç.26 nº.65 n/a Nas notas de tabelião

4º 42v Santa Eulália Aquisições 1697.12.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Manuel Fernandes e sua mulher da Quinta do Palhol do concelho de 
Penalva de um souto com sua terra a onde chamam os Poços limite de Santa Eulália que parte com vinha dos compradores.

mç.26 nº.66 n/a Nas notas de tabelião

4º 42v/43 Santa Eulália Aquisições 1699.2.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Arcangela Ribeira viúva do Lugar das Cadinas de uma belga de terra no 
limite de Santa Eulália onde chamam dos compradores e com estrada que vai de Santa Eulália para Vila Garcia.

mç.26 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

4º 43 Santa Eulália Aquisições 1697.4.6 Escrito com certidão de sisa
Escrito com certidão de sisa que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Manuel de Carceres e sua mulher da Quinta do Palhal e António 
Domingues de Santa Eulália de uma belga de terra com seus castanheiros, onde chamam a Presa do Casal, limite de Santa Eulália que parte com vinha dos 
compradores e com estrada pública.

mç.26 nº.68 n/a n/a

4º 45 Fontainhas, concelho de Sátão Aquisições 1623.7.9 Carta de compra Carta de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Mateus Vás da parte do Casal e direito dele que está abaixo do Lugar das Fontainhas e pega no Rio Vouga. mç.26 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

4º 47 Fontainhas Sentenças 1795.4.28 Sentença Sentença sobre sentença da Relação do Porto a favor do Visconde de Mossâmedes contra a executada Maria da Conceição viúva das Fontainhas pela qual se 
lhe manda arrematar o direito do seu prazo e outros bens mais pela divida dos foros atrasados.

mç.26 nº.70 n/a n/a

4º 48 Fontainhas do Tojal Prazos de domínio direto 1797.3.8 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que fez o Barão de Mossâmedes a João Rodrigues e mulher Eufémia Ferreira do Lugar das Fontainhas das propriedades constantes 
da dita. Escritura em três vidas de geração.

mç.26 nº.123 n/a Nas notas de tabelião

4º 49r/v Contingem, Vila Boa, Mixos e Lugar da 
Cruz

Aquisições 1736.4.7 Carta de arrematamento
Carta de arrematamento que fez José Manuel de Almeida Leitão como procurador de suas tias de uma vinha onde chamam a Fontela limite de Mixos e de 
metade de uma Regada que chamam de Vila Boa por baixo de Vila Boa, freguesia de S. Miguel que parte com o Rio Satão de umas casas no lugar das Pedrozas 
que serviam de estalagem com seu lagar e cozinha e uma belga de vinha que está por detrás do lagar e de uns moinhos.

mç.26 nº.71 n/a n/a

4º 49v Contingem, Vila Boa, Mixos e Lugar da 
Cruz

Aquisições 1737.3.9 Carta de arrematamento Segunda carta de arrematamento de uma vinha na Fontela limite de Mixos com uma Tapada onde chamam a Cerca tapada sobre si limite de Contingem. mç.26 nº.72 n/a n/a

4º 52r/v Casal de Cavernanens, termo de Viseu Prazos de domínio direto 1612.1.28 Certidão de prazo
Certidão de prazo que fez Diogo de Miranda de Vilhegas a João Lopes e sua mulher do lugar do Casal freguesia de Cavernanens de um casal na dita freguesia 
em três vidas de geração.

mç.26 nº.114 n/a Nas notas de tabelião

4º 54 Cavernães, termo de Viseu Aquisições 1575.4.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rebelo da cidade de Viseu a Cristóvão de Macedo da vila do Torrão de um Casal no Casal de Cavernães. mç.26 nº.73 n/a n/a

4º 56 Covelo de Ferreira de Aves Prazos de domínio direto 1598.4.26 Prazo Prazo que mandou fazer D. Maria de Almeida viúva de Pedro do Sobral a Domingos Gonçalves e sua mulher moradora em Covelo das propriedades nele 
contidas que estão no distrito de Covelo, Cas Freires, e outras partes.

mç.26 nº.74 n/a Nas notas de tabelião
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4º 56v Covelo de Ferreira de Aves Prazos de domínio direto s/d Traslado de prazo
Traslado do prazo que mandou fazer D. Maria de Almeida viúva de Pedro do Sobral a Domingos Gonçalves e sua mulher moradora em Covelo das 
propriedades nele contidas que estão no distrito de Covelo, Cas Freires, e outras partes; pertence ao Morgado de Sernancelhe constituído pelo Padre Manuel 
Gonçalves.

mç.26 nº.75 n/a n/a

4º 59 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1730.2.26 Prazo subenfitêutico Prazo que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a André da Silva e sua mulher do lugar da Corujeira da metade de um casal no dito lugar em três 
vidas conforme o prazo do cabido.

mç.26 nº.76 n/a Nas notas de tabelião

4º 59 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos s/d Prazo subenfitêutico
Cópia do prazo que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a André da Silva e sua mulher do lugar da Corujeira da metade de um casal no dito lugar 
em três vidas conforme o prazo do cabido.

mç.26 nº.78 n/a n/a

4º 60 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1730.2.10 Prazo subenfitêutico
Prazo subenfitêutico que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Ferreira solteiro do lugar da Corugeira d e um meio Casal no dito lugar em 
três vidas conforme a inventudura do prazo do cabido. mç.26 nº.77 n/a Nas notas de tabelião

4º 60r/v Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1758.5.6 Renovação de prazo Renovação do prazo subenfitêutico feito a Ana solteira filha de Manuel Ferreira e de sua mulher do lugar da Corugeira em três vidas conforme a investidura do 
prazo do cabido.

mç.26 nº.79 n/a Nas notas de tabelião

4º 63r/v Covelo de Paiva, concelho de Moens Prazos fateusins 1481.8.22 Prazo fateusim

Prazo fateusim que fez a família de Moens com confirmação real e consentimento dos povos a Pero André e sua mulher da vila de Castro Daire do distrito que 
chamam Covelo de além e de aquém na Ribeira do Paiva em pego redondo e com o campo ao redor dele e dele para seina e de ali direito ao cuma da serra de 
São Lourenço, águas vertentes para o dito Covelo e pela dita serra direito a demarcação de ante o dito concelho de Moens e da cidade de Viseu e como parte 
com o termo da dita cidade e com o termo de Fragoas e com o termo de Vila Cova a Coelheira e por o marco da Oliveira e então pelo cume da serra águas 
vertentes para Covelo assim de além como de aquém reservando só para os povos as madeiras e pescarias da dita Ribeira e os montados que foram para pastar 
e não para lavrar de rigorosa geração.

mç.26 nº.80 n/a Nas notas de tabelião

4º 66 Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1583.4.19 Prazo Prazo que fez Álvaro Rodrigues da Fonseca e sua mulher da Vila de Vouzela a Beatriz Lopes viúva moradora no dito casal de Covelo da metade do casal que 
ele tinha em três vidas de geração na falha de filhos e netos.

mç.26 nº.81 n/a n/a

4º 66r/v Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1668.4.30 Procuração Procuração de António Cardoso Correia que fez a seu irmão Filipe Cardoso de Almeida para lhe renovar o prazo acima com o acrescento de uma galinha. mç.26 nº.82 n/a
Nas notas de tabelião. Produtor do inventário refere que não 
encontrou a renovação.

4º 66v Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1825.1.7 Prazo Prazo que fez o Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos a José Francisco Alferes e sua mulher Maria Simões do Covelo de Paiva de umas legadas no 
dito Covelo em três vidas de livre nomeação.

mç.26 nº.125 n/a Nas notas de tabelião

4º 69r/v Covelo, termo de Viseu Prazos de domínio direto 1729.4.25 Prazo Prazo que fez Manuel de Almeida Leitão e sua mulher D. Isabel Soares Barbosa de Melo a Domingos do Couto das propriedades sitas no termo do Couto do 
Carvalhal constituintes do mesmo prazo e que algumas delas partiam já com o donatário de Mossâmedes em três vidas de geração.

mç.26 nº.83 n/a Nas notas de tabelião

4º 73 Queiriga Aquisições 1620.5.2 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos do Sojal a Filipe  Aparício e a Silvestre Luís e sua mulher de Queiriga de um chão à de Fernandes, limite 
de Queiriga do termo de Viseu com autoridade do senhor direto.

mç.26 nº.84 n/a Nas notas de tabelião

4º 73r/v Queiriga Aquisições 1620.5.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Bernardo Luís e sua mulher da Queiriga de uma leira de terra no limite do dito lugar a onde chamam a 
de Fernandes com autorização do comprador digo do comendador por ser terra de malta.

mç.26 nº.85 n/a Nas notas de tabelião

4º 73v Queiriga Aquisições 1608.5.12 Certidão de sisa
Duas certidões de sisa sendo a primeira de uma compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Domingos Gomes e sua mulher de Queiriga e de um linhar que esta 
à costa limite do dito lugar. A segunda já deslacerada de uma compra pelo dito a António João e sua mulher de Queiriga de um lameiro ao porto de Cota, limite 
do dito lugar.

mç.26 nº.121 n/a n/a

4º 75 Queiriga Prazos de domínio direto 1741.3.10 Certidão de prazo
Certidão de prazo que fez Manuel de Almeida Leitão morgado do Tojal a António Rodrigues do lugar da Queiriga das propriedades nele contidas em três vidas 
de geração.

mç.26 nº.86 n/a Nas notas de tabelião

4º 76 Queiriga Prazos de domínio direto 1740.6.12 Certidão de prazo Certidão de prazo que mandou fazer Manuel de Almeida Leitão morgado do Tojal a Manuel Ferreira e sua mulher do lugar de Queiriga da propriedades nele 
contidas em três vidas de geração.

mç.26 nº.87 n/a Nas notas de tabelião

4º 79 Quinta da Granja, concelho de Sátão Sentenças 1769.8.8 Sentença Sentença do corregedor de Viseu com sob sentença da Relação do Porto a favor do Visconde de Mossâmedes, contra José Francisco e sua mulher moradores na 
dita Quinta da Granja, pela qual são obrigados a pagar lhe foro de oito alqueires de trigo, oito arráteis de marrã e meia galinha.

mç.26 nº.88 n/a n/a

4º 81 Travancela Sentenças 1794.10.10 Sentença
Sentença a favor do visconde de Mossâmedes contra Manuel Ferreira e sua mulher do lugar de Travancela com a cominação de pena de 50 cruzados e 30 dias 
de cadeia para não entrarem no Casal do autor no dito lugar.

mç.26 nº.89 n/a n/a

4º 82 Mouta e Carvalhal da Ferreira Arrendamentos 1778.2.14 Escritura de arrendamento
Escritura de arrendamento feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Lopes de Carvalhal de um Casal que tinha Manuel de Almeida do lugar de Neiga em que as 
propriedades estão no limite do lugar de Mouta e Carvalhal mç.26 nº.90 n/a Nas notas de tabelião

4º 84 Porqueira, concelho de Ferreira de Aves Prazos de domínio direto 1728.5.28 Prazo Prazo feito porTeotónio de Sobral de Carvalho e Vasconcelos da vila de Sernancelhe a Manuel d'Almeida do lugar de Porqueira e das propriedades 
constituintes.

mç.26 nº.91 n/a Nas notas de tabelião

4º 86 Porqueira, concelho de Ferreira de Aves Aquisições 1561.2.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a Jorge Anes da Porqueira de um Linhar no Lameirinho, limite do dito lugar. mç.26 nº.103 n/a Nas notas de tabelião
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4º 88 Lousadela, termo de Viseu Aquisições 1599.8.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Catarina Gonçalves do lugar de Louzadela. mç.26 nº.92 n/a Nas notas de tabelião

4º 90 Ferreira de Aves Arrendamentos 1766.7.26 Arrendamento Arrendamento feito pelo Visconde da Lapa a António dos Reis do lugar de Louzadela com várias propriedades constituintes. mç.26 nº.93 n/a n/a

4º 91
Travassos, freguesia do Barreiro, termo de 
Viseu

Aquisições 1616.6.7 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Ferreira de Lemos Morgado a Manuel Ribeiro de Loureiro de um Casal no lugar de Travassos de que era caseiro Tomé 
Gonçalves.

mç.26 nº.94 n/a Nas notas de tabelião

4º 93 Ferreira de Aves Aquisições 1567.4.17 Escritura de compra Escritura de compra feita por pelo padre Manuel Gonçalves a António Pires e sua mulher de Ferreira d'Aves de uma Casa no lugar de Vila Chã. mç.26 nº.95 n/a n/a

4º 93 Ferreira de Aves Aquisições 1537.2.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher a Pedro Afonso e sua mulher de uma tomadia que tinham no concelho de Ferreira. mç.26 nº.96 n/a Nas notas de tabelião

4º 93r/v Ferreira de Aves Aquisições 1558.6.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher da Casa dos Freires a Duarte Eanes e sua mulher do lugar de Mouta com a metade de um 
Pombal.

mç.26 nº.97 n/a Nas notas de tabelião

4º 93v/94 Ferreira de Aves Aquisições s/d Escritura de compra Sete escrituras de compra feitas por Bastião Gonçalves e sua mulher do lugar da Casa dos Freires. mç.26 nº.98 n/a n/a

4º 94v Ferreira de Aves Aquisições 1567.11.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a António Gonçalves e sua mulher da vila de Ferreira de uma Casa no lugar de Vila Chã com o seu 
lagar.

mç.26 nº.99 n/a Nas notas de tabelião

4º 94v Ferreira de Aves Aquisições 1552.12.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher da Casa dos Freires a Álvaro Velho de um Serrado de Lameiro. mç.26 nº.100 n/a Nas notas de tabelião

4º 95 Ferreira de Aves Aquisições 1566.12.6 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a Manuel de Loureiro e sua mulher de umas Casas no lugar de Castelo de Ferreira. mç.26 nº.101 n/a Nas notas de tabelião

4º 95 Ferreira de Aves Aquisições 1572.7.10 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a João Rodrigues e sua mulher de toda a legitima que herdaria de Bastião Gonçalves, seu pai, do 
concelho de Ferreira d'Aves e do dito Aguiar da Beira.

mç.26 nº.102 n/a Nas notas de tabelião

4º 95r/v Ferreira de Aves Aquisições 1597.11.24 Auto de posse Autos de posse judicial tomados por Maria d'Almeida, viúva de Pedro do Soveral, dos bens em Ferreira que o padre Manuel Gonçalves uniu ao vínculo da 
Senhora do Pranto da Igreja de Sernancelhe.

mç.28 nº.85 n/a n/a

4º 98 Nogueira de Cota Aquisições 1644.4.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Ferreira de Lemos a Gonçalo Dias(?) e sua mulher do lugar de Nogueira de Cota de uma Tapada chamada as Lousas. mç.26 nº.104 n/a Nas notas de tabelião

4º 100 Barrelas, concelho de Fragoas Aquisições 1575.11.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira a António Correia e sua mulher de um Lameiro no limite do dito lugar. mç.26 nº.105 n/a Nas notas de tabelião

4º 100r/v Barrelas, concelho de Fragoas Aquisições 1571.2.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ribeiro e sua mulher a André Gonçalves e sua mulher de um Linhar chamado Foz, limite de Barrelas. mç.26 nº.106 n/a Nas notas de tabelião

4º 100v Barrelas, concelho de Fragoas Aquisições 1598.3.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira a Mateus Fernandes e sua mulher de um Lameiro no limite do dito lugar. mç.26 nº.107 n/a Nas notas de tabelião

4º 100v/101 Barrelas, concelho de Fragoas Aquisições 1545.5.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Domingos de Outeiro e sua mulher de um Lameiro no limite do termo do concelho de Fragoas. mç.26 nº.109 n/a Nas notas de tabelião

4º 101 Barrelas, concelho de Fragoas Aquisições 1590.1.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por Heitor Vaz de Lemos e sua mulher a João Gonçalves e sua mulher de um pedaço de Lameiro chamado Palmeira de Mite do dito 
lugar.

mç.26 nº.115 n/a Nas notas de tabelião

4º 104 Barrelas, concelho de Fragoas Prazos de domínio direto 1624.7.19 Prazo Prazo feito por Ferreira de Lemos a Juliana Gonçalves, viúva, das propriedades enumeradas que estão no concelho de Fragoas, um Lameiro e um chão. mç.26 nº.108 n/a Nas notas de tabelião

4º 107 Fragoas Aquisições 1590.1.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Diogo Gonçalves de diversas leiras de terra de diversas Herdades. mç.26 nº.110 n/a Nas notas de tabelião

4º 107v/108 Fragoas Aquisições 1649.7.28 Certidão de sisa Certidão de Sisa da compra feita por  Ferreira de Lemos a Manuel Vaz de diversos Lameiros e de uma Tapada, limite do concelho de Fragoas. mç.26 nº.111 n/a n/a
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4º 108 Fragoas Aquisições 1537.2.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís de Carvalho da Fonseca a João Afonso e sua mulher de uma leira da Herdade do Carvalhal. mç.26 nº.112 n/a
Nas notas de tabelião. Dúvida se esta escritura pertencia à Casa de 
Cepões de Lamego porque é a origem dos compradores.

4º 110 Fragoas Sentenças 1797.6.30 Sentença Sentença a favor do  do visconde da Lapa contra José da Fonseca para que largue certas propriedades que trazia de arrendamento. mç.26 nº.113 n/a n/a

4º 112r/v Celorico da Beira, concelho da Guarda Aquisições 1634.4.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Ferreira de Lemos a Dionísio da Mota de uma quinta e mais terras de fora chamada Quinta de Aldar. mç.28 nº.65 n/a Nas notas de tabelião

4º 112v Celorico da Beira, concelho da Guarda Aquisições 1787.6.14 Escritura de cedência
Escritura de cedência do Prazo da Quinta da Lavandeira que por falta de notícia e conhecimento foi feita a Francisco de Campos Navarro e sua mulher da vila 
de Celorico. mç.28 nº.66 n/a Nas notas de tabelião

4º 112v Celorico da Beira, concelho da Guarda Aquisições 1803.6.29 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento vitalício feito por Francisco de Campos Navarro da Quinta da Lavandeira durante a sua vida e de sua mulher, dando em casa ano vinte 
e quatro mil reis ao barão de Mossâmedes.

mç.28 nº.91 X Junto ao escrito de arrendamento está uma certidão em pública 
forma.

4º 113 Celorico da Beira, concelho da Guarda Aquisições 1830.9.3 Escritura de Prazo Escritura de Prazo feita pelo conde da Lapa D.Manuel de Almeida e Vasconcelos a Tomás da Fonseca Barbudo e sua mulher da Quinta de Aldar com as suas 
pertenças nas imediações da vila de Celorico da Beira.

mç.28 nº.92 X Nas notas de tabelião

4º 114 Celorico Confissões e obrigações 1775.3.3 Confissão Confissão feita por Francisco Saches Botelho da posse  de um rego de água dentro da sua Quinta de Lavandeira. mç.28 nº.87 n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67a n/a Nas notas de tabelião

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67b n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67c n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67d n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67e n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67f n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67g n/a n/a

4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. mç.28 nº.67h n/a n/a

4º 118 Celorico e Ratoeira Prazos enfitêuticos 1735.1.24 Renovação de Prazo Renovação de Prazo da Ratoeira feita pelo Colégio dos Jesuítas de Évora a José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos em três vidas de livre nominação. mç.28 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

4º 118r/v Celorico e Ratoeira Prazos enfitêuticos 1736.1.12 Posse judicial Posse judicial tomada por José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos do prazo da Ratoeira feito pelo Colégio do Jesuítas de Évora ao próprio. mç.28 nº.86 n/a n/a

4º 120 Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1603.5.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Sebastião de Figueiredo e sua mulher a Simão Vaz e sua mulher de uma Tapada chamada Cuinhães. mç.27 nº.58 n/a Nas notas de tabelião

4º 120r/v Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1700.1.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Manuel de Sobral a Catarina Francisca e seu filho de uma Tapada com a sua terra de fora. mç.27 nº.59 n/a
Nas notas de tabelião. Declara-se que com a morte de Manuel de 
Sobral a Casa recebeu uma fazenda devido a dívidas do mesmo.

4º 120v/121 Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1653.2.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Bartolomeu  Godinho de dez alqueires de pão e terçados de trigo. mç.27 nº.60 n/a
Nas notas de tabelião. Junta-se um Assinado de compra de de três 
algueires de centeio e de um foro por Rodrigo Homem Ribeiro a 
Bartolomeu Godinho.

4º 121r/v Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1643.2.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Domingos d'Aguiar e sua mulher  de dezoito alqueires de pão de foro e terçado de trigo impostos no chão 
de Ponte da Morja.

mç.27 nº.61 n/a Nas notas de tabelião
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4º 121v/122 Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1658.8.2 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feito por Rodrigo Homem Ribeiro nas propriedades das fazendas em que estão impostos os vinte alqueires de pão a foro. mç.27 nº.62 n/a n/a

4º 122 Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1622.4.24 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por D.Maria Pereira, viúva de João Soares Ribeiro, a Maria Rodrigues de propriedades de um Lameiro. mç.27 nº.63 n/a Auto de posse junto aos 26 de Abril do mesmo ano.

4º 122r/v Grajal, termo de Sernancelhe Aquisições 1720.1.7 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por Seotónio de Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Bernabé João por dívida sua de um chão chamado Poço mç.27 nº.64 n/a n/a

4º 125 Grajal Prazos de domínio direto 1767.9.10 Prazo
Prazo feito por D.Mariana Antónia Teresa de o Sobral e Vasconcelos a Jacinta  do lugar do Grajal e das propriedades nele contidas em três vendas de  rigorosa 
geração. mç.27 nº.82 n/a Nas notas de tabelião

4º 127 Ponte do Abade Aquisições 1560.8.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Sobral a António Dias e sua mulher de um quinhão que ele tinha nos moinhos de Ponte do Abade. mç.27 nº.65 n/a Nas notas de tabelião

4º 127 Ponte do Abade Aquisições 1681.12.8 Escrito de compra Escrito de compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Francisco  Lopes e sua mulher de um Lameiro. mç.27 nº.66 n/a n/a

4º 127r/v Ponte do Abade Aquisições 1625.5.7 Escritura de trespasse
Escritura de trespasse feita por Baltasar Fernandes e sua mulher da Fazenda que arrematara a Francisco Ribeiro em virtude de alçada, trespassada para João 
Soares Ribeiro. mç.27 nº.88 n/a Nas notas de tabelião

4º 130 Gradis Aquisições 1598.11.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres e sua mulher a Bastião André e sua mulher de um serrado no Porto de Gradis tapado sobre si. mç.27 nº.67 n/a Nas notas de tabelião

4º 132 Vila da Ponte Aquisições 1551.1.31 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Sobral a Henrique Rodrigues e sua mulher da ponte de uma casa na dita aldeia. mç.27 nº.68 n/a Nas notas de tabelião

4º 132r/v Vila da Ponte Aquisições 1675.12.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Mariana de S.Bernardo de um linhar e de um chão. mç.27 nº.69 n/a Nas notas de tabelião

4º 132v Vila da Ponte Aquisições 1722.1.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher a João dos Santos e sua mulher de uma sorte e metade de outra de 
um Lameiro chamada vale.

mç.27 nº.70 n/a
Nas notas de Manuel Correia de Seixas. Junta-se outra escritura de 
compra feita pelo próprio a Loureiro Correia de outras sortes no dito 
Lameiro.

4º 133 Vila da Ponte Aquisições 1717.6.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a António d'Almeida e sua mulher, irmã e cunhada de um Lameiro no limite da 
dita vila.

mç.27 nº.71 n/a Nas notas de Francisco Guedes da Silva

4º 133 Vila da Ponte Aquisições 1685.1.21 Escrito de compra
Escrito de compra  com certidão de sisa feito por D.Mariana de Vasconcelos, viúva de João  do Sobral, a Francisco Lopes e sua mulher de um castanheiro 
dentro do Souto da Freixeda.

mç.27 nº.72 n/a n/a

4º 133r/v Vila da Ponte Aquisições 1745.4.17 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos de uma Tapada à laje do Trades, de um chão à Fonte da Moura e de uma Courela 
à Fonte do Grojo.

mç.27 nº.73 n/a Com auto de posse junto aos 29 de Abril de 1746

4º 133v Vila da Ponte Aquisições 1662.4.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia e sua mulher  de doze alqueires de centeio a foro impostos numa Regada ao Trigal. mç.27 nº.74 n/a Nas notas de tabelião

4º 133v/134 Vila da Ponte Aquisições 1659.2.28 Escritura de compra
Escritura de compra de quinze alqueires de centeio e cinco de trigo a foro feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel d'Aguiar e sua mulher para os Lameiros 
que estão aos cargos.

mç.27 nº.75 n/a Nas notas de tabelião

4º 134 Vila da Ponte Aquisições 1632.9.24 Escritura de compra Escritura de compra de sete alqueires de pão de Censo feita por Domingos Sodré dos Guimarães a Gaspar Gomes e sua mulher impostos em dois linhares. mç.27 nº.76 n/a Nas notas de tabelião. Junto escritura de trespasse do dito Censo por 
Rodrigo Homem Ribeiro

4º 134v Vila da Ponte Aquisições 1634.4.9 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de Sisa da compra feita por Teotónio do Sobral d'Almeida a Miguel de Morais e sua mulher de um Lameiro chamado Vale. mç.27 nº.89 n/a n/a

4º 137 Beselga, termo de Penedono Aquisições 1558.9.5 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos, filho de Simão Pires, a Domingos Afonso e sua mulher de um linhar às barrocas. mç.27 nº.77 n/a Nas notas de tabelião. Dúvida se está na Casa.

4º 137r/v Beselga, termo de Penedono Aquisições 1533.8.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Jorge Henriques a João Martins dos Moinhos e sua mulher de duas Casas de moinhos na ribeira de Bezelga. mç.27 nº.78 n/a
Nas notas de tabelião. Junto auto de trespasse com dúvida se está na 
Casa.

4º 137v Beselga, termo de Penedono Aquisições 1662.3.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a António Martins e sua mulher de dezasseis alqueires de centeio a foro e Censo imposto no Lameiro ao 
Val Travesso e ao Lameiro ao Val Couzinho.

mç.27 nº.79 n/a Nas notas de tabelião
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4º 137v/138 Beselga, termo de Penedono Aquisições 1675.2.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Home Ribeiro a António Martins e sua mulher das maiorias propriedades das pessoas acima descritas. mç.27 nº.80 n/a Nas notas de tabelião

4º 138 Beselga, termo de Penedono Aquisições 1652.4.16 Escritura de compra Escritura de compra de oito alqueires de centeio e dois de trigo feito por Diogo Ribeiro Homem, alcaide-mor de Sernancelhe, e sua mulher  imposto a umas 
propriedades que já tinham vendido a outros compradores dez alqueires e pão e uma courela.

mç.27 nº.81 n/a Nas notas de tabelião

4º 141 Cruxe, termo de Aguiar da Beira Aquisições 1576.10.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Baltasar de Paiva a Domingos Dias e sua mulher de um linhar no limite do dito lugar. mç.27 nº.83 n/a Nas notas de tabelião

4º 141 Cruxe, termo de Aguiar da Beira Aquisições 1583.7.12
Escritura de transação e amigável 
composição Escritura de transação e amigável composição entre o Padre Manuel Gonçalves e seus irmãos e cunhador sobre o Casal de Cruxe que dividirão entre si. mç.27 nº.84 n/a Nas notas de tabelião

4º 141r/v Cruxe, termo de Aguiar da Beira Aquisições 1597.12.10 Auto de posse Auto de posse que mandou tomar Maria d'Almeida, viúva de Pedro do Sobral, pela morte do Padre Manuel Gonçalves das terras e propriedades seguintes em 
Cruxe.

mç.27 nº.85 n/a Junto um arrendamento de terras de que se tomou posse por vinte e 
seis alqueires de centeio.

4º 143 Cruxe Prazos de domínio direto 1771.3.2 Prazo Prazo feito pelo visconde da Lapa a António Dias e sua mulher de uma regadinha no sítio das Regadinhas. mç.27 nº.86 n/a Nas notas de tabelião

4º 146 São Tiago de Esculca, termo de Viseu Aquisições 1666.6.25 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Abade da Trapa, Nuno  Rebelo Leitão,  a Miguel Pessanha de Vasconcelos de um Casal no lugar de São Tiago d'Esculca. mç.28 nº.69 n/a Nas notas de tabelião. Junto auto de posse .

4º 148r/v Vila Nova dos Coutos Aquisições 1665.12.5 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Leitão a Simão de Figueiredo e Gaspar Vás de Mamigôto de um casal em Vila Nova do Couto de Baixo, concelho 
do Barreiro, de que era caseiro João Nunes.

mç.28 nº.70 n/a Nas notas de tabelião

4º 148v Vila Nova dos Coutos Aquisições s/d Fé de notário Fé do Notário Apostólico em como no livro das Missas  fl.21 se diz que Milícia Cardosa , filha de Jorge de Vasconcelos, deixava  impostas no Casal da Vila 
Nova cinco missas a que era obrigado o Cónego António Leitão Pereira.

mç.28 nº.71 n/a n/a

4º 151 Tojal e Vila Boa, concelho de Sátão Prazos de Domínio Direto 1778.1.20 Prazo Prazo feito pelo Procurador Visconde da Lapa a António José Ribeiro, e sua mulher de Vila Boa, de um chão do Pombal em três vidas de rigorosa geração. mç.31 nº.86 n/a Nas notas de tabelião

4º 154 Quinta do Paço, concelho de Sátão Prazos de Domínio Direto 1798.8.4 Prazo Prazo feito pelo Procurador Visconde da Lapa a Manuel de Amaral o Novo, e a sua mulher  Rosa Maria da Quinta do Paço em três vidas de rigorosa geração. mç.31 nº.87 n/a Nas notas de tabelião

4º 156r/v Cassurrães, concelho de Azurara da Beira Dotes de casamento 1547.5.9 Escritura de Dote de Casamento
Escritura de dote de casamento entre Bartolomeu Dias cavaleiro mor em São Cosmado e Brísida Fernandes pelo casamento da  filha de Bartolomeu Maria 
Ribeira com António de Almeida, filho de Brísida. Os bens passaram para a casa de Sernancelhe porque os dois tiveram uma filha Maria de Almeida/
Senhorinha Ribeira que casou com Pedro do Sobral,  a quem lhe cabem os bens por nomeação feita por Pedro do Sobral e sua mulher. 

mç.31 nº.88 n/a Nas notas de tabelião

4º 156v/157 Cassurrães, concelho de Azurara da Beira Dotes de casamento 1566.8.10 Escritura de Dote de Casamento Escritura de Dote de casamento feita por António de Almeida, fidalgo da casa real, a sua filha  Senhorinha Ribeira com Pedro Sobral. mç.31 nº.89 n/a
Referência a escritura do dote no 4º livro, fl.156. Referência a uma  
escritura de composição, entre os herdeiros de Bartolomeu Diz  no 1º 
livro fl.200. Nas notas de tabelião.

4º 159 Piães, concelho de Barreiro Prazos de Domínio Direto 1728.6.22 Prazo Prazo feito por Nuno Leitão Pereira a António Esteves de Piães de propriedades nele contidas em três vidas de rigorosa geração. mç.31 nº.90 n/a Nas notas de tabelião

4º 161 Penso, concelhos de Lafões Prazos de Domínio Direto 1791.7.18 Prazo Prazo mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa ao Padres Caetano José Pinto, de Penso, das propriedades nele contidas em três vidas de livre 
nomeação.

mç.31 nº.91 n/a Nas notas de tabelião

4º 163 Cepões, termo de Viseu Prazos de Domínio Direto 1798.1.27 Prazo
Prazo mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa  a João Pires de Oliveira e sua mulher, ambos de Cepões, das propriedades nele contidas em três vidas 
de rigorosa geração. 

mç.31 nº.92 n/a Nas notas de tabelião

4º 164v Cepões, termo de Viseu Aquisições 1636.12.13 Carta de Arrendamento e Auto de 
Posse

Carta de Arrendamento com auto de posse junta  feita por Belchior de Castro, pai de D.Filipa  Cunha e Castro, mulher de Tomé Bandeira Galvão, de um casal 
de   João Rodrigues, de Cepões, composto  por um chão, uma vinha, ambos em Sardaria, um chão ao codessal,  uma belga de terra à Roçada, uma vinha, uma 
oliveira, casas e um lagar.

mç.31 nº.104 n/a No mesmo documento está o auto de posse 1637.05.14

4º 165 Fonte Arcada, termo de Viseu Prazos de Domínio Direto 1739.12.16 Prazo Prazo feito por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Coelho de Albernas, de Fonte Arcada, das propriedades nele contidas em rês vidas de 
livre nomeação na falta de filhos e netos.

mç.31 nº.94 n/a Nas notas de tabelião

4º 166 Fonte Arcada, termo de Viseu Aquisições 1703.5.22 Escritura de Doação e Auto de Posse
Escritura de doação feita por D.Maria do Loureiro Castelo Branco  a seu filho Brás de Almeida e Vasconcelos do casal  de Fonte Arcada na freguesia de Vila de 
Souto no Termo de Viseu. Casal dividido em dois caseiros, inclusive no ato da doação  em que eram caseiros Manuel de Abrantes e João Fernandes.

mç.31 nº.45b x
No mesmo documento está o auto de posse 1703.05.22  Nas notas de 
tabelião.

4º 167 Lourosa da Comenda Prazos de Domínio Direto 1656.9.13 Renovação de Prazo
Renovação do Prazo feito por Manuel de Almeida de Vasconcelos a João António e sua mulher, de Lourosa da Freguesia de S.Miguel do Mato do concelho de 
Lafões, de um chão deste prazo, em três vidas de rigorosa geração. mç.29 nº.74 n/a n/a

4º 167r/v Lourosa da Comenda Prazos de Domínio Direto 1700.9.5 Renovação de Prazo Renovação do Prazo feito por Manuel de Almeida de Vasconcelos a João António e sua mulher de um chão deste prazo, em três vidas de rigorosa geração,  a 
Domingas, solteira de Lourosa.

mç.29 nº.75 n/a Referente ao prazo mç.29, nº74. Nas notas de tabelião.

�7



4º 173 Abrunhosa, concelho de Sátão Sentenças 1793.12.10 Sentença Sentença contra João Cardoso, de Serraquim, para não fazer mais caminho e travessia por uma regada na Abronhosa. mç.29 nº.76 n/a n/a

4º 175 Lagiosa Sentenças 1557.11.29 Sentença Sentença a favor de Luís de Almeida, fidalgo da casa real e donatário de Mossâmedes contra João Luís e sua mulher, das Quintas da freguesia de Lardosa, por 
este lhe terem tirado uma água pertencente a um casal  em Lagiosa.

mç.29 nº.81 n/a n/a

4º 177 Alhais de Baixo Prazos de Domínio Direto 1594.8.11 Prazo
Prazo feito por Diogo de Miranda de Vilhegas, da cidade de Viseu, a António Simão, e sua mulher dos Alhães de Baixo de um casal que tinha nesse lugar, em  
três vidas de geração.  Pertence à casa de Viseu mas está alienado.

mç.29 nº.84 n/a Nas notas de tabelião.

4º 179 Alhais de Baixo Aquisições 1618.6.28 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra  feita por Inácio  Ferreira de Lemos a Manuel Vás Tomé de um linhar no limite  do Concelho dos Alhães. mç.29 nº.87 n/a n/a

4º 180 Velosa, concelho de Sátão Aquisições 1598.10.5 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Francisco de Figueiredo de Castelo Branco, da cidade de Viseu, a João Lopes e sua mulher, ambos de Nespereira de Pavolide, da 
quarta parte da metade de um pomar em  Figueiral, e de um quinhão, uma terra  e  dois chãos.

mç.29 nº.85 n/a Nas notas de tabelião

4º 182 Velosa, concelho de Sátão Prazos de Domínio Direto 1772.4.2 Prazo Prazo feito pelo Visconde da Lapa a José da Costa e sua mulher, ambos  de Velosa, das propriedades nele contidas em três vidas de geração. mç.29 nº.86 n/a Nas notas de tabelião

4º 184
Quinta de Paulo Lopes, termo de 
Sernancelhe Verbas de Inventário 1738.7.8 Notificação Judicial

Notificação judicial feita a Manuel Lopes da Quinta de Paulo Lopes, para que concorra com assenção  de um lameiro dentro da dita quinta a Rodrigo  do Sobral 
de Carvalho e Vasconcelos. mç.36 nº.26 n/a

No mesmo documento está a verba do inventário que atesta que  o 
lameiro pertence ao vínculo instituído por Rodrigo Homem Ribeira.

4º 185 Quinta de Paulo Lopes Aquisições 1672.5.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita  por Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos a D.Catarina Osório de um casal e um lameiro na Quinta de Paulo Lopes. mç.36 nº.29 n/a n/a

4º 185/186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições 1643.11.12 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Luís Fernandes, da Quinta de Paulo Lopes, de dois terços de uma tapada de chamam, metade d e outra 
Tapada em Ribeiro, um pedaço de vinha dentro da dita Tapada , um Lameiro, um Linhar, um Lameiro à Carvalheira, um Linhar.

mç.36 nº.31 n/a Nas notas de tabelião

4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa
Certidão de sisa  de uma compra feita por João Soares Ribeiro a Luís Fernandes e sua mulher, da Quinta de Paulo Lopes, de um chão tapado sobre si  que serve 
de Linhar na Mouta.  mç.36 nº.32a n/a Três certidões de sisa em apenas um documento

4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da conjura que fez João Soares Ribeiros  a Belchior Fernandes de um Serrado  nas Vinhas no Limite da Quinta de Paulo Lopes. mç.36 nº.32b n/a n/a

4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de uma compra feita por Júlio de Macedo a Catarina de Aguiar, de Arnas, de um chão em Forno e Filheiro. mç.36 nº.32c n/a n/a

4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1718.11.4 Assinado de Compra
Assinado de compra feito por Luís Bandeira Galvão, governador da comarca de Viseu a Domingos Martins e sua mulher, de Tavosa d'Metade de uma casa na 
Quinta do Espírito Santo.

mç.36 nº.49 n/a Cinco Assinados datados em apenas um documento

4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1717.4.20 Assinado de Compra Assinado de compra feito  por Teotónio do Sobral de Carvalho Vasconcelos a Domingos Martins e sua mulher, da Tavorosa d'Metade da terça parte de uma 
regada  na Quinta do Espírito Santo,  feito  em 1717.04.20.

mç.36 nº.50 n/a n/a

4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1711.2.27 Assinado de Compra Assinado de compra feito por D.Joana de Vasconcelos a Ana Domingos da Quinta. mç.36 nº.51 n/a n/a

4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1717.4.25 Assinado de Compra
Assinado de compra feito por Teotónio do Sobral a Domingos Martins e sua mulher, de Tavorosa d'metade, da terça parte de uma sorte na Quinta do Espírito 
Santo, feita a 1717.04-25

mç.36 nº.52 n/a n/a

4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1718.10.4 Assinado de Compra Assinado de compra feito por Luís Bandeira Galvão a Domingos Martins e sua mulher, de Tavorosa d'metade de uma casa na Quinta do Espírito Santo feito 
1718.10.04.

mç.36 nº.53 n/a n/a

4º 190 Quinta do Espírito Santo Sentenças 1781.11.11 Sentença de Dívida Sentença de dívida que ficou a dever Paulo do Soveral, da Quinta do Espírito Santo, a Luís Bandeira Galvão, por ficar com um inventário de separação de bens  
que mostrava que  a Quinta pertencia à Casa.

mç.36 nº.27 n/a n/a

4º 192 Ferreirim, termo de Fonte Arcada Sentenças 1569.11.12 Sentença Sentença a favor do Padre Manuel Gonçalves contra  Sinoa Francisca , de Chusendo. mç.36 nº.28 n/a No mesmo documento está o auto de penhora.

4º 196 Cunha Testamentos e composições 1674.6.14 Testamento Testamento da falecida D.Catarina Osório instituidora do Morgado denominado da Cunha. mç.36 nº.1 n/a No mesmo documento está  o auto de aprovação e de abertura.

4º 196r/v Cunha Testamentos e composições 1671.5.29 Escritura de Composição
Escritura de composição entre D.Catarina Osório e Luís Bandeira Galvão, governador da Companhia de Viseu, sobre os bens que separava  perante as dívidas 
do seu marido Francisco Ribeiro dos Santos  que tinha deteriorado o seu dote - a fazenda  em Palha termo de Punhel, a Fazenda de Bendada termo de Pinhel,  a 
Fazenda  em Armas,  a Fazenda de Ponte do Abade, um casal e um Lameiro

mç.36 nº.2 n/a Nas notas de tabelião
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4º 196v Cunha Testamentos e composições s/d Escritura Original de Composição
Escritura original da composição entre D.Catarina Osório e Luís Bandeira Galvão, governador da Companhia de Viseu, sobre os bens que separava  perante as 
dívidas do seu marido Francisco Ribeiro dos Santos  que tinha deteriorado o seu dote. Era ut supra. mç.36 nº.8 n/a Referente ao documento mç.36, nº2.

4º 196v/197 Cunha Testamentos e composições 1787.4.26 Certidão de Testamento Certidão do testamento de Francisco Ribeiro Vasconcelos e do formal de partilhas de Luís Bandeira Galvão dos bens que para ele ficaram de Francisco Ribeiro 
e da instituição  feita por D.Catarina Osório.

mç.36 nº.45 n/a Tapada por um escrivão.

4º 197 Cunha Testamentos e composições 1662.9.1 Certidão de Testamento Certidão do testamento de Francisco Ribeiro Vasconcelos. mç.36 nº.46 n/a
Referente ao documento mç.36, nº45,  No mesmo documento está a 
aprovação. 

4º 199 Cunha Doações 1675.8.27 Certidão de Escritura de Doação
Certidão da Escritura de Doação feita por D.Catarina Osório, viúva de Francisco Ribeiro de Vasconcelos a Luís Bandeira Galvão, governador da comarca de 
Viseu, do usufruto e venda dos bens  que tinha por outra escritura. mç.36 nº.3 n/a Nas notas de tabelião

4º 199r/v Cunha Doações 1673.2.16 Escritura de Doação Escritura de Doação e Instituição de Capela feita por D.Catarina Osório, viúva de Francisco Ribeiro de Vasconcelos, a D.Joana de Vasconcelos, mulher de Luís 
Bandeira Galvão, das fazendas da Cortiçada e Aguiar da Beira, Quinta da Serra, Prazo de Santa Ana. Todos os bens estão alienados.

mç.36 nº.25 n/a Nas notas de tabelião

4º 201 Cunha Vínculo 1787.10.31 Informação de Corregedor Informação de Corregedor de Francoso sobre a significância  ou insignificância do vínculo  da Cunha instituído por D.Catarina Osório. mç.36 nº.4 n/a n/a

4º 201 Cunha Vínculo 1788.10.6 Auto de Posse Auto de posse dada pelo Corregedor de Trancoso dos bens do vínculo  da Cunha instituído por D.Catarina Osório. mç.36 nº.5 n/a
Referente ao documento mç.36, nº5. No mesmo documento está  o 
auto 1788.03.05

4º 201v Cunha Vínculo 1787.8.30 Certidão de Auto de posse Certidão do auto da contra Geral dos rendimento e valores das fazendas pertencentes ao vínculo instituído por D.Catarina Osório. mç.36 nº.6 n/a Tapado em 1788.07.30 pelo Secretário do Desembargo do Paço.

4º 202 Cunha Vínculo s/d Diversas Respostas e Cópias Diversas respostas e cópias que servem para instrução na reivindicação do vínculo da Cunha instituído por D.Catarina Osório. mç.36 nº.7 n/a n/a

4º 203 Cunha Aquisições 1575.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Domingos Pires do Eido e sua mulher de um chão em Valouro. mç.36 nº.9 n/a
Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

4º 203 Cunha Aquisições 1574.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Marim Vaz e sua mulher de uma courela de terra  em Corgo da Lapa mç.36 nº.10 n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

4º 203r/v Cunha Aquisições 1575.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Simão Pires e sua mulher de uma courela  de terra em Corgo da Lapa mç.36 nº.11 n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

4º 203v Cunha Aquisições 1629.11.26 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho a  Domingos Lopes, de Cunha, de um linhar e lameiro  no lugar que partia com caminho do 
concelho. 

mç.36 nº.12 n/a
Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

4º 203v/204 Cunha Aquisições 1634.4.26 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de sisa da compra feita por Teotónio do Sobral  de Almeida a Domingos Francisco e sua mulher  de uma Vinha do Paraíso em Cunha. mç.36 nº.13 n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe mas estão alienadas.

4º 204 Cunha Aquisições 1631.3.8 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de sisa da compra feita por Teotônio do Sobral de Almeida a Catarina Lopes, viúva, de Cunha, de metade de uma tapa em Fonte de Vide. mç.36 nº.14 n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe mas estão alienadas.

4º 204r/v Cunha Aquisições 1657.1.19 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos e sua mulher D.Catarina Osório a Simão Gonçalves  e sua mulher Andresa Domingues, da 
Cunha,  de um lameiro em Laginha.

mç.36 nº.15 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

4º 204v Cunha Aquisições 1672.2.15 Escritura de Compra Escritura de compra feita por D.Catarina Osório a Catarina Francisca, viúva, de Cunha,  de metade de uma tapada, um lameiro em Guinoso e outro em Linhar  
e metade de um chão em Borralheira. 

mç.36 nº.16 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

4º 204v/205 Cunha Aquisições 1657.1.19 Escritura de Compra Escritura de compra  feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos a Baltazar Soares e sua mulher, da Ponte do Abade, de um lameiro em Cunha, da terça parte de 
um linhar no limite da vila de Sernancelhe  e de um chão e lameiro  em Covelinho , e uma tapada em Feijão.

mç.36 nº.17 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

4º 205r/v Cunha Aquisições 1654.5.15 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos a  João Correia e sua mulher, da Cunha, de uma vinha  em Cunha e uma Tapada em Regadas e 
um Linhar em Cavagais, um chão no Vale e oureo em Courela, um chão em Cunha

mç.36 nº.18 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

4º 205v/206 Cunha Aquisições 1650.2.11 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro pai de Rodrigo Homem Ribeiro e  Francisco Ribeiro de Vasconcelos  a Baltazar Soares e sua mulher da 
Ponte do Abade  de um lameiro   na Cunha e um chão em Ranhadouro em Grajal e uma terça parte de um Linhar em Castanheirinhos, um chão e lameiro no 
limite da vila.

mç.36 nº.19 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

4º 206 Cunha Aquisições 1645.12.30 Escritura de Compra Escritura compra feita por João Soares Ribeiro  a João Correia e sua mulher, da vila de Sernancelhe,  de um lameiro em Nabais. mç.36 nº.20 n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.
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4º 206v Cunha Aquisições 1738.1.12 Certidão Certidão extraída do Tombo do Vínculo do Ladário sobre as maiorias da Regada da Ponte das Tábuas pela que pertence nela o dito vínculo.  mç.36 nº.21 n/a n/a

4º 206v Cunha Aquisições 1638.7.10 Carta de Arrendamento Carta de arrendamento feita por Teotónio do Sobral de Almeida  por foros que lhe devia Domingos Fernandes, da Cunha, de diversas propriedades. Dois 
lameiros em Ervedal,  um linhar em Nabais, metade de uma tapada em Fonte de Vide.

mç.36 nº.22 n/a Escrito nas costas que há muito tempo não havia notícia das 
propriedades.

4º 207 Cunha Aquisições 1655.10.9 Escrito com certidão de sisa
Escrito  com certidão de sisa da compra feita por Francisco Lopes e sua mulher, da Lezíria, a Lourenço Domingues  da Cunha e junto o traspasse que fez o 
comprador a Francisco Ribeiro de um Linhar em Nabais e outro Linhar no Serrado de João Gomes.

mç.36 nº.24 n/a n/a

4º 207 Cunha Aquisições 1641.4.20 Escritura de Compra Escritura de compra feita pelo Abade de António Veloso  a Gaspar Lopes de Guilheiro de uma Cunha em Valouro na Cunha de um casal na Cunha. mç.36 nº.30 n/a Nas notas de tabelião.

4º 207v Cunha Aquisições 1683.11.20 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira  Galvão, governador da Comarca de Viseu, e sua mulher a Domingos Lopes de um pedaço de terra em Ponte das 
Tábuas. Pertence ao Vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.33 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

4º 207v Cunha Aquisições 1688.2.16 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Francisco Gomes e sua mulher de Coja, da metade de um lameiro, e 
mais uma sorte de outro na Ribeira da Tavosa. Pertence ao vínculo do Ladário.

mç.36 nº.34 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

4º 207v/208 Cunha Aquisições 1683.11.27 Escritura de Compra
Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Domingos Gonçalves e sua mulher, de Siqueiros, de uma Frigueira na 
Cunha  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário. mç.36 nº.35 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

4º 208 Cunha Aquisições 1683.11.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a Ana Gonçalves, viúva e sua irmã de Vilar de Corfas  de uma 
Frigueira e de um pedaço de terra  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário.

mç.36 nº.36 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

4º 208r/v Cunha Aquisições 1683.11.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Manuel Domingues e sua mulher, da Cunha, de um pedaço de 
Frigueira  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário.

mç.36 nº.37 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

4º 208v Cunha Aquisições 1660.3.10 Carta de Arrematação
Carta de arrematação  extraída feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos, da Cunha, do casal que ficou de Baltazar Soares composto por propriedades nas 
Arnas  Ponte do Abade. mç.36 nº.38 n/a A maior parte do casal pertence ao vínculo de D.Catarina Osório 

4º 209 Cunha Aquisições 1676.4.10 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a António Rodrigues de Almeida e sua mulher de Sernancelhe  de 
metade de uma courela na Ponte das Tábuas.

mç.36 nº.39 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 209 Cunha Aquisições 1684.12.27 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a Manuel Correia  e  sua mulher, da Ponte do Abade de uma courela na 
Ponte das Tábuas. 

mç.36 nº.40 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 209r/v Cunha Aquisições 1666.8.30 Assinado de Compra
Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a  António Domingues  e sua mulher, da Cunha, de uma insua  na 
Ribeira da Tavosa, um lameiro  na Ribeira  por baixo do Assude de João Domingues.  

mç.36 nº.41 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 209v Cunha Aquisições 1676.4.10 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a António Rodrigues de Almeida e sua mulher, de Sernancelhe, de uma 
courela na Ponte das Tábuas

mç.36 nº.42 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 209v/210 Cunha Aquisições 1686.3.8 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Domingos Pires e sua mulher, da Cunha, de uma courela  em Valouro mç.36 nº.43 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 210 Cunha Aquisições 1676.10.26 Assinado de Troca e Encambo
Assinado de troca e encambo feita por  Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  com João Rodrigues, viúvo da Cunha,  pela qual o primeiro 
ficou com duas sortes de vinha  que partiu com Manuel Saraiva Sampaio de Castelo Bom e com Luís Bandeira.

mç.36 nº.44 n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

4º 210r/v Cunha Aquisições 1749.3.3 Certidão de Escritura de Troca Certidão de uma escritura de troca feita por Luís Bandeira Galvão com António de Aguiar Pereira pela qual o primeiro dá ao segundo  uma terra que tinha em 
Latada, ou uma vinha de Santo Amaro.

mç.36 nº.47 n/a No mesmo documento está um escrito de troca  feita por Luís 
Bandeira com  o capelão Luís da Costa. Nas notas de tabelião.

4º 212 Cunha Provisões de abolição 1772.5.3 Provisão Provisão obreptícia e subreptícia a requerimento de Luís Bandeira Galvão para abolir o vínculo da Cunha instituído por D.Catarina Osório que se aboliu mas 
por novas provisões e sentença do Desembargo do Paço 

mç.28 nº.89 n/a Referente ao fólio 194. Regido na chancelaria mór da corte do livro  
de ofícios e mercês no fólio 170.

4º 213 Cunha Sentenças 1756.4.17 Sentença
Sentença a favor de Rodrigo Bernardo de Tovar e Vasconcelos, e seu caseiro Manuel de Seixas contra Francisco Fernandes e sua mulher, da Cunha, por 
caminharem por cima de um Lameiro em Maganheira. Com sentença e subsentença- 

mç.36 nº.23 n/a n/a

4º 213r/v Cunha Sentenças 1829.10.30 Sentença
Sentença para título alcançada pelo Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos  contra o desembargador Manuel de Albuquerque de Melo Pereira e 
Caceres sobre as propriedades que da mesma constam  pertencentes ao vínculo instituído por D.Joana de Vasconcelos Sampaio, viúva de Luís Bandeira Galvão 
do Ladário, alcançada na Casa da Suplicação

mç.19 nº.1b x
Passada pelo escrivão privativo da Casa do conde José Teixeira Pinto 
Chaves Cabral. No mesmo documento estão as posses dos bens.

4º 213v Cunha Sentenças 1829.10.30 Sentença Sentença para título alcançada pelo  Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos  contra o desembargador Manuel de Albuquerque de Melo Pereira e 
Caceres sobre os bens do vínculo denominado da Cunha, instituído por D.Catarina Osório, viúva, alcançada na Casa da Suplicação. 

mç.19 nº.2b x Passada pelo escrivão privativo e de Comissão da Casa do Conde. Na 
chancelaria. No mesmo documento estão as posses dos bens.
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4º 215 Cunha Certidões para cautela s/d Certidões de Requerimento
Certidões de todos os requerimentos e protestos  que por parte do Barão de Mossâmedes  e Francisco de Albuquerque e Castro  se fizeram na diligência da  
vitória para o vínculo instituído por D.Catarina Osório. mç.36 nº.48 n/a n/a

4º 217r/v Cunha Aquisições por doação 1798.3.23 Certidão de Óbito, Inventário e 
Testamento

Certidão de óbito, inventário e testamento da defunta D.Mariana Isabel Vitória  datados em Orense  em 1781.09.17. mç.37 nº.1 n/a n/a

4º 217v Provesende Aquisições por doação 1798.9.22 Escritura de Retificação e Declaração
Escritura de retificação e declaração feita por D.Maria Joaquina de Barros Faria a seu sobrinho D.Luís António de Sousa Botelho Mourão Morgado de Matheus 
e a seu Genro o Barão de Mossâmedes sobre a doação  que lhe fez do casal de Provesende.

mç.37 nº.2 n/a No mesmo documento está o auto de posse  1798.11.29

4º 217v/218 Provesende Aquisições por doação 1798.12.15 Insinuação de Doação Insinuação da doação do casal de Provesende. mç.37 nº.3 n/a
Referente ao documento mç.37,nº2. Registado na chancelaria mós da 
corte do Reino no livro de ofícios e mercês fl.55

4º 218 Provesende Aquisições por doação 1799.2.13 Certidão de Insinuação Certidão de insinuação da doação do casal de Provesende. mç.37 nº.4 n/a Referente ao documento mç.37,nº3.

4º 218 Provesende Aquisições por doação 1816.9.7 Certidão de Auto de posse Certidão do auto de posse do prazo de Provesente que tomou o Barão de Mossâmedes pela nomeação que lhe fez D.Maria Joaquina de Barros e Faria. mç.37 nº.54 x n/a

4º 218 Provesende Aquisições por doação 1815.8.23 Certidão de Sequestro Certidão de Sequestro feito no prazo de Provesende a requerimento do Barão de Mossâmedes   em 1802.08.25 mç.37 nº.55 x n/a

4º 218v Provesende Aquisições por doação 1803.8.18 Certidão de Sequestro Certidão de Sequestro feito no prazo de Provesende a requerimento do Barão de Mossâmedes   em 1802.08.25 mç.37 nº.59 n/a Referente ao documento mç.37, nº55

4º 220 Provesende Prazos de Domínio Útil 1785.6.30 Certidão de Prazo Certidão de prazo da meia Quinta  de Santo Marinha  na freguesia de Provesende  feita  pela Mitra Primas a D.Mariana Joaquina de Barros Faria, viúva de 
António da Cunha do Amara Correia, da Quinta de Arroios em Vila Real, em 3 vidas conforme o prazo antigo.

mç.37 nº.53 n/a n/a

4º 223 Provesende Sentenças 1808.11.25 Sentença e Sobresentença 
Sentença e sobresentença que obteve o Visconde da Lapa José de Almeida contra D.Ana Joaquina de Queirós Pimentel em que se julgou não serem de vínculo 
os bens de Provesende  que esta queria reivindicar. mç.37 nº.58 n/a

Dois documentos no mesmo documento. Sentença de 1808.04.07, 
passada na chancelaria a 1808.05.13, e sobressentença  a 1808.11.25

4º 229 Santarém Prazos enfitêuticos 1783.7.23 Certidão Certidão passada a requerimento do Visconde da Lapa dos autos do testamento de Lucas da Sª Monteiro. mç.37 nº.25 n/a n/a

4º 229v Santarém Prazos enfitêuticos 1768.6.21 Prazo Prazo que mandou fazer o comendador Antônio de Nascimento para seu sobrinho o Visconde da lapa José de Almeida do Sobral, cujas propriedades estão  nos 
campos de Santarém, Alvisquer. Em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.26 n/a n/a

4º 229v Santarém Prazos enfitêuticos 1788.4.17 Prazo Prazo de três vidas de livre nomeação entre D. Fr. Lourenço Vasques da Cunha e o Visconde da Lapa, com a mesma investidura e condições dos prazos mç.37 nº.49 n/a Extraído dos Autos de Apelação da Causa

4º 229v/230 Santarém Prazos enfitêuticos 1787.8.22 Certidão Emprazamento enfitêutico feita por Lucas da Sª Monteiro de três astins de terra à João da Costa. Com licença da religião, podendo os enfiteutas sub-enfiteucar 
sem nova dependência da assembleia.

mç.37 nº.50 n/a Extraído dos mesmos Autos em que estava incorporada a escritura de 
emprazamento.

4º 230 Santarém Prazos enfitêuticos s/d Extrato legal Extrato legal que pode servir para clareza dos subenfitêuticos do prazo denominado dos Alporões de Malta no Campo da Ribeira de Santarém. mç.37 nº.51 n/a n/a

4º 230 Santarém Prazos enfitêuticos 1817.12.5 Escritura de reconhecimento
Escritura de reconhecimento que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria Antonieta do Carmo, do prazo de S. João de Alporão em Alvisquer, termo de Santarém, 
foreiro e sagrada religião de Malta, em segunda vida e comendador o Ilustríssimo e Excelentíssimo D. Frei Francisco Maurício de Sousa Coutinho.

mç.37 nº.60 X Na nota do tabelião na cidade de Lisboa.

4º 230v Santarém Prazos enfitêuticos 1830.3.11 Escritura de reconhecimento
Escritura de reconhecimento que fez o Excelentíssimo Conde da Lapa, Manuel de Almeida e Vasconcelos, do prazo de S. João em Alvisquer no campo da 
Ribeira de Santarém foreiro à comenda de S. João de Alporão da religião de Malta, em três vidas. Reconhecimento fez por provisão  do Concelho da Fazenda 
na Provedoria de Santarém

mç.37 nº.63 X Escritura lavrada na nota do escrivão e tabelião da provedoria de 
Santarém.

4º 232 Santarém Prazos subenfitêuticos 1766.9.13 Certidão Certidão da sub-enfitêuticação que o enfiteuta D. João da Camara fez ao P. Antônio Barbosa de três astins de terra em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.5 n/a n/a

4º 233 Santarém Prazos subenfitêuticos 1795.1.2
Escritura de emprazamento 
subenfitêutico

Escritura de emprazamento subenfitêutico que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Antônio da Silva do Lugar de Val de Figueira, de dois astins de 
terra plantados de vinha em Alvisquer, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.27 n/a n/a

4º 234 Santarém Prazos subenfitêuticos 1794.10.27
Escritura de emprazamento 
subenfitêutico

Escritura de emprazamento subenfitêutico que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Lourenço Baptista de uma cabeceira de terra em Lagoa do Diabo, 
em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.28 n/a n/a

4º 235 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.2.25 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez o Visconde da Lapa à Manuel Rodrigues e sua mulher do Lugar de Val de Figueira, de cinco astins de terra em três vidas de 
livre nomeação.

mç.37 nº.29 n/a n/a
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4º 236 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.3.21 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Francisca Caetana Plácida da Cide de Lisboa, de uma vinha em Alvisquer, em 
três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.30 n/a n/a

4º 237 Santarém Prazos subenfitêuticos 1792.5.4 Certidão Certidão do prazo que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Thomas José Reis, de três astins de terra, em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.31 n/a n/a

4º 238 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.4.24 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Antônio Joaquim, em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.32 n/a n/a

4º 239 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.2.26 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Inácio José dos Santos, de dois astins de terra em três vidas, de livre nomeação. mç.37 nº.33 n/a n/a

4º 240 Santarém Prazos subenfitêuticos 1794.1.3 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Manuel Raiz Ferreira e sua mulher do Lugar de Val de Figueira, de uma terra e vinha nos 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.34 n/a n/a

4º 241 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.10.3 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Antônio da Costa e sua mulher, moradores na Horta de Boa Vista, de dois astins terra, 
em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.35 n/a n/a

4º 242 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.11.25 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Raiz Maleita, da cidade de Lisboa, de três astins de terra, em três vidas de livre 
nomeação. mç.37 nº.36 n/a n/a

4º 243 Santarém Prazos subenfitêuticos 1791.3.4 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Domingos Duarte Bento e sua mulher, do Lugar de Val de Figueira, de uma vinha nos 
Alporões de Malta, de três astins e meio de terra, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.37 n/a n/a

4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.12 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.38 n/a n/a

4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.12 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.46 n/a Prazo idêntico, com a mesma data e condições do mç.37 n°38

4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1784.9.18 Escritura de Compra Escritura de Compra do prazo realizado entre o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.48 n/a Nas notas do tabelião. Os prazos se renovarão em virtude desta 
mesma escritura.

4º 245 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.12.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Raiz Maleita e sua mulher, moradores da Ribeira de Santarém, de três astins de terra 
nos Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.39 n/a n/a

4º 246 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.9.30 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Luís Antônio Marchão, de oito astins de terra em Alvisquer, em três vidas de livre 
nomeação.

mç.37 nº.40 n/a n/a

4º 247 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.9.30 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Luís Antônio Marchão e sua mulher, de quatro astins e meio de terra em Alvisquer, em três 
vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.41 n/a n/a

4º 248 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Nicolau Duarte, da vila de Santarém, de um pedaço de terra, contiguo à Horta de Boa 
Vista, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.42 n/a n/a

4º 249 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.7.24 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à francisco Mendes Vieira do Lugar de S. Vicente do Paul, de um astim e meio de terra em 
Alvisquer, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.43 n/a n/a

4º 250 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Joaquim Maurício, de uma vinha nos Alporões de Malta, em três vidas d livre 
nomeação.

mç.37 nº.44 n/a n/a

4º 250 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Joaquim Maurício, de uma terra nos Alporões de Malta, em três vidas d livre 
nomeação.

mç.37 nº.47a n/a n/a

4º 251 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.6.21 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Domingos José Leite, filho de Luís Paulin Leite, e sua mulher, de uma vinha nos Alporões 
de Malta, em três vidas de livre nomeação.

mç.37 nº.45 n/a n/a

4º 252 Santarém Prazos subenfitêuticos 1805.5.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Joaquim, de uma terra no rossio de Alvisquer, em três vidas de livre nomeação. mç.37 nº.47b n/a n/a

4º 254 Santarém Sentenças 1790.9.11 Sentença Sentença civil a favor do Visconde da Lapa contra os comendadores de S. João de Alporão da ordem de Malta, pela qual se julga os primeiros o domínio útil do 
prazo dominado dos Alporões de Malta no rossio de Alvisquer.

mç.37 nº.52 n/a n/a
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4º 257 Reino do Algarve, Alagoa de Viseu Prazos enfitêuticos s/d Prazo
Prazo que mandou fazer por seu procurador, Teotónio do Sobral de Carvalho e Vascos à Miguel Lopes Guisado e sua mulher, da cidade de Silves, em três 
vidas. Está sem efeito e fica só para memória. mç.37 nº.6 n/a "Está sem efeito e fica só para memória"

4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão de como se impõe a pena de cem réis por cada cabeça de gado miúdo e mil réis por vacum e bestas que se acharem pastando na Alagoa. mç.37 nº.7a n/a n/a

4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão de como se impõe a pena de cem réis por cada cabeça de gado miúdo e mil réis por vacum e bestas que se acharem pastando na Alagoa. mç.37 nº.7b n/a n/a

4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão pela qual se determina o caminho por um lado da Alagoa a menos perca. mç.37 nº.7c n/a n/a

4º 268 Lisboa Aquisições 1788.11.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez, por seu procurador, o barão de Mossâmedes ao principal D. Luiz da Camara do Palácio do Campo de Santa Ana por catorze mil 
réis. 

mç.37 nº.8 n/a Nas notas de Lucas Evangelista de Sousa.

4º 268r/v Lisboa Aquisições 1790.8.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez, por seu procurador, o barão de Mossâmedes ao Principal D. Luís da Camara, de uma casa térrea que servia de coxeira, com sua 
cavalharice e palheiro, em Campo de Santa Ana, por um milhão cem mil réis

mç.37 nº.9 n/a Nas notas de Francisco Joaquim Coelho Freire, tabelião.

4º 268v Lisboa Aquisições 1790.6.1 Certidão Certidão da verba de partilhas, pertencentes ao principal da Camara. mç.37 nº.10 n/a n/a

4º 268v Lisboa Aquisições 1655.2.19 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Francisco Mendes à D. Ana de Sousa, viúva de Manuel de Sousa Mascarenhas, das casas e quintal do Campo de Santa 
Ana, que foram de diferentes possuidores e entraram no domínio de casa pela escritura.

mç.37 nº.13 n/a A escritura se encontra no maço nº.8.

4º 268v Lisboa Aquisições 1737.3.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez o desembargador conselheiro Alexandre Metelo de Sousa e Meneses à Francisco de Sousa Castelo Branco e mais ??? das casas e 
quintal do Campo de Santa Ana.

mç.37 nº.14 n/a Nas notas de Antônio Raiz Marquês, tabelião.

4º 269 Lisboa Aquisições 1776.10.31 Carta de arrematação
Carta de arrematação para titulo do almotacé-mor do reino, Lourenço Gonçalves da Camava Couto, das casas e quintal do Campo de Santa Ana feita à D. Luísa 
Leonor Maria de Matos Nascimentos, viúva do desembargador Alexandre Metelo. mç.37 nº.15 n/a n/a

4º 269 Lisboa Aquisições 1737.4.31 Auto de posse Auto de posse que tomou o desembargador Alexandre metesse de Sousa Meneses, das casas do Campo de Santa Ana. mç.37 nº.16 n/a n/a

4º 269 Lisboa Aquisições 1747.11.25 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra das casas do campo de Santa Ana por Alexandre Metelo. mç.37 nº.17 n/a n/a

4º 269 Lisboa Aquisições 1747.11.24 Compra
Autoridade da Abadessa e mais religiosas do convento de Santa Brizida do Mocambo para a compra de metade de umas casas e umas atafonas no Campo de 
Santa Ana.

mç.37 nº.18 n/a n/a

4º 269v Lisboa Aquisições 1681.4.23 Subrogação Subrogação que fez D. Joana Tereza Rebela das casas do Campo de Santa Ana, pertencentes ao vínculo instituído por D. Maria Marques, para a qual procedeu 
provisão real com todas as mais solenidades de direitos, conforme sentença.

mç.37 nº.19 n/a n/a

4º 271 Lisboa Prazos fateusins  1777.7.28 Escritura de contrato de novo 
aforamento

Escritura de contrato de novo aforamento perpetuo, feito pelo Senado da Camara de Lisboa ao almotacé-mor do reino, Lourenço Gonçalves da Camava Couto, 
do chão no Campo de Santa Ana.

mç.37 nº.11 n/a Nas notas do escrivão proprietário do tombo dos bens e propriedades 
do Senado da Camara de Lisboa.

4º 271r/v Lisboa Prazos fateusins  1790.11.19
Carta civil de reconhecimento e novo 
encabeçamento

Carta civil de reconhecimento e novo encabeçamento do prazo acima, para título do Barão de Mossâmedes. Foro laudémio e condições expressadas acima mç.37 nº.12 n/a
sobrescritas pelo escrivão do tombo dos bens e propriedades do 
Senado de Lisboa.

4º 272 Lisboa Sentenças 1706.7.24 Sentença Sentença de folha de entrega e partilhas de Joana Maria Tereza, filha herdeira de maria dos Anjos e Miguel Francisco Mendes, onde se vê à parte o que lhe 
aconteceu nas casas do Campo Santa Ana e que foi julgado por sentença.

mç.37 nº.20 n/a n/a

4º 272 Lisboa Sentenças 1706.7.24 Sentença Sentença de folha de entrega, feita à Francisca Luísa Elena, da parte que lhe aconteceu nas casas do Campo de Santa Ana por falecimento de seus pais Miguel 
Francisco Mendes e maria Anjos.

mç.37 nº.21 n/a n/a

4º 272 Lisboa Sentenças 1776.10.18 Auto civil Autos civis de embargo, sendo Autor o almotacé-mor do reino contra D. Luísa Leonor Maria Matos, sentença em favor da ré. mç.37 nº.22 n/a n/a

4º 272v Lisboa Sentenças 1780.1.30 Sentença Sentença civil de liquidação de perfeito a favor da Abadessa e convento de Santa Brizida do Mocambo, contra o almotacé-mor do reino, dada em Lisboa. mç.37 nº.23 n/a n/a

4º 274 Lisboa Doações 1751.9.10 Escritura de doação Escritura de doação que fez Alexandre Metelo de Sousa Meneses e sua mulher D. Luísa Leonor maria de Matos à Irmandade do Senhor Jesus dos Perdões, de 
um terreno para edificar em Santa Ana.

mç.37 nº.24 n/a Nas notas de Joaquim José Correa Henriques, tabelião na cidade de 
Lisboa.
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4º 275 Carcavelos Aquisições 1794.7.28 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez o Visconde da Lapa à Joaquina Teodora de Sousa, viúva de Jacinto  Izidoro de Sousa, da quinta no distrito de Carcavelos. mç.39 nº.1 n/a n/a

4º 275 Carcavelos Aquisições 1799.6.12 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez o Visconde da Lapa é Maria de S. José, de uma terra de semeadura, o termo de Oeiras. mç.39 nº.2 n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos, a Pedro dos Santos e sua mulher. mç.39 nº.3a n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3b n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3c n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3d n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3e n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3f n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3g n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3h n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3i n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3j n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3k n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3l n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.3m n/a n/a

4º 275r/v Carcavelos Aquisições 1741.5.2 Carta de arrematação e posse Carta de arrematação e posse pelo Padre Francisco de Sousa ao curador da herança do Padre Manuel Teixeira. mç.39 nº.3n n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições 1779.2.20 Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4a n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4b n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4c n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4d n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4e n/a n/a
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4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4f n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4g n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4h n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4i n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4j n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4k n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4l n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4m n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições 1770.7.4 Sentença e escritura de subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.4n n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições 1797.11.25 Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6a n/a Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6b n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6c n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6d n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6e n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6f n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6g n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6h n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6i n/a n/a

4º 275v Carcavelos Aquisições 1786.8.5 Escritura de quitação e distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. mç.39 nº.6j n/a n/a

4º 276 Carcavelos Aquisições 1794.1.30
Mandado de levantamento de 
sequestro

Mandado de levantamento de sequestro a favor de Joaquina Teodora de Sousa e seus filhos, como fiados do devedor João da Conta Maia. No final, um acto de 
levantamento de penhora e posse dos rendimentos penhorados. mç.39 nº.5a n/a n/a

4º 276 Carcavelos Aquisições 1794.1.27 Conta Conta do contador geral do Real Erário para liquidação da dívida, que fez o objeto do sequestro e penhora à favor de Joaquina Teodora de Sousa, com o acordo 
da absolvição da dívida.

mç.39 nº.5b n/a n/a
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4º 276 Carcavelos Aquisições 1804.7.11 Licença
Licença da Camara de Oeiras para poder incluir na quinta outra fonte de água perene, junto a porta da quinta ou fazenda do Tenente Jacinto Pimentel Morª 
Freire, com outras duras condições. Dada em Oeiras. mç.39 nº.7 n/a n/a

4º 276v Carcavelos Aquisições 1807.9.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Joaquim Inácio da Cruz Alagoa, da quinta da Luz ao Barão de Mossâmedes, José de Almeida e Vasconcelos. mç.39 nº.8 X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa

4º 276v Carcavelos Aquisições 1795.6.1 Escritura de dotação
Escritura de dotação de trezentos mil réis anuais que fez o Barão de Mossâmedes, José de Almeida à Ermida de Nossa Senhora da Piedade da quinta de 
Carcavelos.

mç.39 nº.9 X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

4º 276v Carcavelos Aquisições 1815.8.17 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, Manuel de Almeida, da fazenda denominada a Palmeira em Carcavelos ao capitão Manuel José Ferreira e 
mulher, moradores da quinta no termo de Oeiras. mç.39 nº.10a X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

4º 276v Carcavelos Aquisições 1815.8.21 Posse Posse da fazenda, referente a escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, Manuel de Almeida, da fazenda denominada a Palmeira em Carcavelos ao 
capitão Manuel José Ferreira e mulher, moradores da quinta no termo de Oeiras.

mç.39 nº.10b X
Por Francisco de Paula de Almeida, escrivão do Público Judicial e 
Notas na vila de Oeiras. E junto, cinco documentos que entregou o 
vendedor.

4º 277 Carcavelos Aquisições 1823.1.29 Carta de emprazamento Carta de emprazamento em três vidas, que fez a majestade e senhor D. João VI ao Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos, do prazo chamado quinta 
da Luz, foreiro à Comenda de S. Brás.

mç.39 nº.11 X
Registada no livro da chancelaria dos emprazamentos do Crato f.
178v de 1814, lançada f. 91 do livro das mercês de 1812. Junto o 
auto de posse.

4º 277 Carcavelos Aquisições 1822.6.18 Fé de réu
Fé de réu pela qual se mostra ter-se feito sequestro na quinta da Luz em Carcavelos a requerimento do solicitador da Real Fazenda da Comenda de S. Brás do 
Grão Priorado do Crato. mç.39 nº.12 X Passada em Oeiras, pelo escrivão geral e orfãos.

4º 277r/v Carcavelos Aquisições 1822.7.6 Carta de levantamento de sequestro Carta de levantamento de sequestro feito na quinta da Luz, em observância da ordem expedida do juiz dos Direitos Reais Almoxarifado da Comenda de S. Brás 
de Malta, passada a requerimento e a favor do Conde da Lapa, possuidor da mesma quinta em três de julhos de 1822.

mç.39 nº.13a X Na chancelaria da Casa do Infantado. Junto o mando de 
levantamento.

4º 277v Carcavelos Aquisições 1823.10.22 Carta de arrematação
Carta de arrematação que fez o Conde da Lapa, do casal dos Lombos, foreiro ao Hospital Real de S. José, cujo casal está situado em Carcavelos, termo de 
Oeiras, por execução que moveu o juiz e oficiais da Irmandade do Santíssimo, da freguesia de Nossa Senhora de Mártires à Joaquim Inácio da Cruz Alagoa e à 
sua mulher, D. Feliciana Rita Barbosa Alagoa.

mç.39 nº.14 X
Pelo escrivão do Cível da Corte, José joaquim de Noronha. Assinada 
pelo desembargador corregedor do Cível da Corte, Victorino José 
Cerveira Botelho do Amaral. Junto o auto de posse.

4º 277v/278 Carcavelos Aquisições 1824.1.17 Escritura de reconhecimento
Escritura de reconhecimento em primeira vida que fez o Conde da Lapa ao Hospital Real de S. José, do prazo dos Lombos em Carcavelos, termo de Oeiras, 
pela pensão de trinta e oito alqueires de trigo e trinta e oito de cevada e duas galinhas, paga por dia de nossa Senhora de Agosto de cada ano. Laudémio de dez. mç.39 nº.15 X

Nas notas do tabelião privado do dito Hospital. A decrição deste 
documento foi repetida no fl. 279.

4º 278 Carcavelos Aquisições 1824.3.22 Certidão Certidão da vedoria do casal dos Lombos. mç.39 nº.16 X
Extraída do livro do tombo do arquivo do Hospital Real de S. José, f.
413. Passada por Lourenço José Peres, escrivão da Fazenda do dito 
Hospital.  A decrição deste documento foi repetida no fl. 279.

4º 278r/v Carcavelos Aquisições 1825.7.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Conde da Lapa de um casal denominado Caspolima, no Lugar da Ferrugem, termo de Oeiras. mç.39 nº.13b X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa

4º 278r/v Carcavelos Aquisições 1822.7.[--?] Provisão de abolição
Provisão de abolição da capela no casal denominado Caspotina, no Lugar da Ferruge, termo de Oeiras, que havia instituído Gonçalo Anrulho. Mais dois recibos 
dos quartos.

mç.39 nº.13c X n/a

4º 278v Carcavelos Aquisições s/d Aquisições Por avença, se pagão do casal denominado Caspotina, no Lugar da Ferrugem, termo de Oeiras, à Excelentíssima casa de Pombal. Mais a sentença de editos que 
se obteve antes da compra do casal.

mç.39 nº.17 X n/a

4º 278v Carcavelos Aquisições 1829.2.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Conde da Lapa do domínio direto, imposto em uma terra denominada a Techugueira, no limite de S. Domingos de Rana, termo 
de Oeiras, por prazo fateusim , que fez o vendedor Francisco José de Sousa à Estevão da Silva Encerabodes.

mç.39 nº.19 X
Na Nota do tabelião na cidade de Lisboa. Junto o auto de posse, 
como também a escritura pela qual o vendedor tinha comprado. 
Remete para a folha 340

4º 280r/v Fonte Arcada n/a s/d Doação Doação de bens à Fernando de Almeida de Vasconcelos por parte de sua primeira mulher, D. Maria de Castelo Branco. mç.38 nº.1 n/a Os títulos ficam para memória.

4º 280v Fonte Arcada n/a s/d Títulos de emancipação, testamentos, 
posses e doações

Diferentes títulos de emancipação, testamentos, posses e doações de diversos sujeitos que tinham relações com a família Leitões, da casa do Tojal e com D. 
Maria de Castelo Branco, viúva de Paulo Cabral e mulher de Fernando de Almeida Vasconcelos

mç.38 nº.4 n/a n/a

4º 281 Carcavelos Prazo de domínio direto 1825.7.25 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em fateusim perpétuo que fizeram os Conde e Condessa da Lapa à Maria Joaquina , viúva de Antônio dos Santos Plangana, 
moradora do termo de Oeiras, no casal da Caspolima, no Lugar de Ferrugem.

mç.39 nº.18 X Na nota do tabelião na vila de Oeiras e seu termo. Vide escritura de 
compra f.278.

4º 281 Carcavelos Prazo de domínio direto 1828.10.27 Prazo fateusim
Prazo fateusim perpétuo que fez Francisco José de Sousa ao Enfiteuta Estevão da Silva Encerabodes, morador de S. Domingos de Rana, termo de Oeiras, de 
uma terra denominada Techugueira. 

mç.39 nº.20 X
Escritura na nota do tabelião de Oeiras. Vide f.278v escritura de 
compra.

4º 282 Codeçais e Vilar n/a s/d Prazo

Nestas duas povoações possuiu a casa de S. Pedro do Sul um prazo de que era senhor* direto a comenda da Ermida de Baltar feita por concessão apostólica à 
Simão de Figueiredo, da cidade de Lamego, cujo prazo passou por nomeação em dote de casamento para a casa de S. Pedro do Sul com Antônio Cardoso 
Homem, para casar com D. Francisca de Novais de Almeida, filha de Francisco Novais de Almeida e ele, filho de Pedro Correia de Lacerda e de D. Guiomar 
Cordeiro, da cidade de Lamego

mç.38 nº.2 n/a Fica para memória na miscelânea.

4º 284 Borda Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra e contrato sobre a herdade de Vale de Grou, que pertencia ao vínculo instituído por D. Violante de Carvalho, que se alienou e que ainda 
não se sub-rogou.

mç.38 nº.3 n/a Fica para memória na miscelânea.
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4º 286 Tondela, concelho de Barreiro Aquisições 1661.9.22 Certidão de sisa 
Certidão de sisa da compra que fez o [ilegível] da Trapa, Nuno Rebelo à D. Branca em preço de sessenta mil réis de uma vinha. Julga-a alienada e pertencente 
ao vínculo instituído pelo dito Nuno Rebelo. mç.10 nº.55 n/a n/a

4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Almeidas, principalmente dos donatários de Mossâmedes mç.5 nº.16 n/a n/a

4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração
Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Rousado, na qual se contém a primogenitura solar e filiação de Gonçalo Peres de 
Almeida

mç.5 nº.17 n/a n/a

4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração
Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Rousado, na qual, segundo o produtor do inventário, o anterior errou ao atribuir a 
João de Almeida, o segundo donatário de Mossâmedes, duas mulheres. Segundo o mesmo, tal não passa de um esquecimento de ter havido um primeiro João 
de Almeida que se casou com D. Isabel de Melo, pais do segundo daquele nome, que casará com Beatriz de Gouveia

mç.5 nº.18 n/a n/a

4º 289  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Manuel de Sousa da Silva, na qual constata a ascendência de Duarte de Almeida, o 
apelidado de Decepado, ligada esta a Pedro Lourenço de Almeida

mç.5 nº.19 n/a n/a

4º 289  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Almeidas da autoria de Manuel de Sousa da Silva, principalmente da linha dos senhores da Casa da Cavalaria mç.5 nº.24 n/a O produtor do inventário escreve que este "é o mais exato e verídico 
de todos os que tem visto"

4º 289  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Leitões, principalmente da linha da Casa do Tojal mç.5 nº.20 n/a n/a

4º 289v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Sequeiras, principalmente do ramo que foi para a Casa do Tojal, juntado a tal a memória do apelido de Homem da Casa de 
Bordonhos e de Machado da Casa de Mateus

mç.5 nº.21 n/a n/a

4º 289v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Vasconcelos, principalmente dos senhores de Alvarenga, conforme D. António de Lima e Doutor João Salgado de Araújo. A 
esta se junta uma nota abreviada acerca da família dos Alvarengas

mç.5 nº.22 n/a n/a

4º 289v  s/l Memórias s/d Título e Árvores de Geração Título e árvores de geração das famílias dos Ataídes, Pereiras, Cunhas, Albuquerques, Castros e Vasconcelos mç.5 nº.23 n/a n/a

4º 290  s/l Memórias s/d Tratado de Família Tratado da família dos Bandeiras e sua ascendência, referindo produtor do inventário que este se engana ao atribuir a Filipe Bandeira uma mulher que detendo 
o mesmo nome que a que essa tinha, Maria da Costa, filha de  João Vaz e não de Pedro Homem, o Cavaleiro, morgado da Lageosa

mç.5 nº.25 n/a n/a

4º 290r/v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Soverais, escrito este por Diogo Rangel, equivocando-se este autor, segundo o produtor do inventário, a dar por mulher a Gaspar do 
Soveral Dª Violante de Carvalho, instituidora esta do Morgado do Alentejo, para governo de cuja instituição chamou seu sobrinho João de Soveral

mç.5 nº.26 n/a n/a

4º 290v  s/l Memórias s/d Título de Família  Título da família dos Rebelos, principalmente da linhagem que entrou na Casa de S. Pedro do Sul         mç.5 nº.27 n/a n/a

4º 290v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica dos morgados da Lageosa e de sua descendência mç.5 nº.28 n/a n/a

4º 290v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica feita pelo Doutor João de Almeida do Loureiro, arcediago de Pindelo e cónego na Sé de Viseu, na qual escreve a origem de todas as 
famílias distintas de Viseu, assim como de suas terras vizinhas

mç.5 nº.29 n/a n/a

4º 291  s/l Memórias s/d Tratado de Família Tratado da família dos Galvão, escrito este por José Freire Montarroio mç.5 nº.30 n/a n/a

4º 291  Viseu Memórias 1698.[--?].[--?] Tratado de Família Tratado da família dos Nápoles, originários de Viseu, escrito por Bernardo de Nápoles, o qual, segundo o produtor do inventário, necessita ser analisado de 
modo a que se averigue qual a origem de tal apelido

mç.5 nº.31 n/a Diz o autor quanto à origem tida como aceite do apelido "é tida 
geralmente por uma patranha"

4º 291  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica de algumas linhas das famílias dos Cardosos, Machados, Almeidas, Amarais, Homens, Botelhos, Castelo Brancos e outros mç.5 nº.32 n/a n/a

4º 291r/v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Novais de S. Pedro do Sul mç.5 nº.33 n/a Refere o produtor do inventário "extenso, mas confuso"

4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica
Notícia genealógica da família dos Cunhas de Antanhol, à data da feitura do inventário já o autor referia que tal família detinha, nessa altura, o apelido de 
Maiorca mç.5 nº.34 n/a n/a

4º 291v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Frois, da linha que entrou na Casa de S. Pedro do Sul mç.5 nº.35 n/a n/a
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4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica da família dos Rangeis, à data da feitura do inventário o autor já referia que esta se tinha ligado à família dos Cunhas de Antanhol mç.5 nº.36 n/a n/a

4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Vários fragmentos de notícias genealógicas não especificados mç.5 nº.37 n/a n/a

4º 291v/292  Lisboa Memórias 1629.3.23 Alvará de Lembrança
Alvará de lembrança dado a António da Fraga Botelho para o foro de fidalgo, servindo este seis anos na Índia, junto ao qual está o escudo de armas da família 
dos Vale

mç.5 nº.38 n/a n/a

4º 292  s/l Memórias s/d Árvores de Costado Árvores de costado de diferentes famílias mç.5 nº.39 n/a n/a

4º 292  s/l Memórias s/d Árvores de Costado Árvores de costado de famílias não especificadas mç.5 nº.40 n/a n/a

4º 294r/v Nespereira, bispado de Lamego n/a 1533.[--?].[--?] Bula Bula papal de Paulo III na qual este concede vários privilégios e indulgências à confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santa Maria de Minerva, em 
Roma, confirmando-se aí seus estatutos e regulamentos, estendendo tais concessões a outras quaisquer confrarias com a mesma invocação. 

mç.4 nº.21a n/a n/a

4º 294r/v Nespereira, bispado de Lamego n/a 1540.6.22 Transumpto de bula
 Trasumpto da bula papal de Paulo III na qual este concede vários privilégios e indulgências à confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santa Maria de 
Minerva, em Roma, confirmando-se aí seus estatutos e regulamentos, estendendo tais concessões a outras quaisquer confrarias com a mesma invocação, pedido 
pelo Reitor da Igreja de Santa Maria de Nespereira e proto-notário da Sé apostólica, Simão de Faria

mç.4 nº.21b n/a n/a

4º 296 Guarda Sentenças 1598.7.7 Certidão de Sentença Certidão de sentença dada a favor de Pedro Saraiva da Costa contra os vereadores da câmara da cidade da Guarda, devido a tais não terem ido receber a 
bandeira real, da qual o outro era alferes, e por não o terem acompanhado na ida e volta da procissão

mç.4 nº.23 n/a Refere o produtor do inventário que a sentença foi dada com sob 
sentença, na cidade do Porto

4º 298 s/l Miscelânea s/d Diversos papéis Diversos papéis, dos quais se destacam: a mercê do ducado de Lafões ao Duque D. Pedro; o discurso do Marquês de Pombal aquando da reforma da 
Universidade de Coimbra; notícias várias do mosteiro de Grijó pertencentes à famílias do Soveral

mç.38 nº.5 n/a Refere o produtor do inventário que para lá destes, ficam outros 
papéis mais sob este maço "só por curiosidade"

4º 298 s/l Miscelânea s/d Bulas de Pensões Bulas de pensões de António Xavier de Vasconcelos, e de José António de Vasconcelos e de comenda de Frei Manuel Pinto da Fonseca mç.38 nº.6 n/a
O referido Frei Manuel Pinto da Fonseca parece ter sido Grão-mestre 
da Ordem de Malta, entre 1741 e 1773

4º 300 Lisboa Títulos Honoríficos 1802.9.1 Alvará Alvará, passado em Lisboa, dado a Manuel Almeida e Vasconcelos pelo príncipe regente D. João, o qual o manda armar cavaleiro da Ordem de Cristo mç.2 nº.44a x n/a

4º 300 Lisboa Títulos Honoríficos 1808.6.11 Certidão Certidão que comprova o armamento de cavaleiro da ordem de Cristo de Manuel de Almeida Vasconcelos, mandado este pelo Príncipe Regente D. João, na 
Real Igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Conceição, em 1808

mç.2 nº.44b x n/a

4º 301 Lisboa Licenças 1811.10.24 Sentença executorial
Sentença executorial apostólica de um breve, feita a favor dos Viscondes da Lapa, de modo a que pudesse existir na ermida contígua ao seu palácio, a qual era 
dedicada ao Senhor dos Perdões, o santíssimo sacramento da eucaristia num tabernáculo do altar maior da mesma

mç.37 nº.56 x n/a

4º 301 Lisboa Licenças 1819.3.31 Licença Licença dada pelo Cardeal Patriarca ao Visconde da Lapa de modo a que este e sua família pudessem usufruir da ermida que se encontra junto do seu palácio 
no Campo de Santa Ana, em Lisboa, segundo os preceitos da Igreja

mç.37 nº.57 x n/a

4º 305 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1810.7.16 Escritura de Ajuste Escritura de ajuste do casal de Alfornel, o qual foi prometido ser vendido à Viscondessa da Lapa por D. Isabel Pimentel mç.40 nº.1 x Nas notas do tabelião

4º 305 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1810.11.2 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa do casal de Alfornel, cujo prazo de vidas foreiro foi entregue às comendadeiras de Santos, tendo estas uma 
obrigação de dívida de um conto de reis à vendedora, D. Isabel Pimentel

mç.40 nº.2a x
Junto à Escritura de Compra e de Distrate encontram-se, segundo 
refere o produtor do inventário, trinta e nove documentos "que 
entregou a vendedora", neste caso D. Isabel Pimentel

4º 305 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1811.1.6 Escritura de Distrate
Escritura de distrate associada à escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa a D. Isabel Pimentel do casal de alfornelos, na qual se apresenta a 
finalização da obrigação de dívida que as foreiras do dito casal, as comendadeiras de Santos, tinham perante a vendedora, D. Isabel Pimentel, no valor de um 
conto de reis. Obrigação de dívida esta que estava consagrada na escritura de compra de 2 de Novembro de 1810

mç.40 nº.2b x n/a

4º 305r/v Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.6.19 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Maria Rosa dos Santos, viúva, e seus filhos, de Carnide, de uma terra intitulada de Olival que 
tem lugar em Alfornel, sendo foreiro dessa terra, em regime de emprazamento fateusim, o Real Mosteiro de Santos

mç.40 nº.3 x
Nas notas do tabelião; O produtor do inventário refere que, junto a 
esta escritura, a vendedora integrou cinco documentos e a escritura 
de reconhecimento de compra

4º 305v Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.5.13 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, ao Bacharel Manuel José de Figueiredo Lobo e Silva de dois terrenos em Alfornel mç.40 nº.4 x
Nas notas do tabelião. O produtor do inventário refere que , junto a 
tal escritura, estão quatro documentos que o vendedor integrou

4º 305v Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.6.23 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Luís Vicente, lavrador, de uma terra no sítio de Alfornel mç.40 nº.5 x
Nas notas do tabelião. O produtor do inventário refere que , junto a 
tal escritura, estão dois documentos que o vendedor integrou

4º 305v/306 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.6.23 Escritura de Compra Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa a Pedro Duarte, marchante, e seus filhos, de quatro porções de terra no lugar de Alfornel mç.40 nº.6 x
Nas notas do Tabelião, aos 13 de Agosto de 1817. O produtor do 
inventário refere que se junta a tal escritura um documento, integrado 
este pelo vendedor
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4º 306 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.10.17 Sentença para Título
Sentença para título passada a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, de modo a que esta tomasse posse das terras encravadas em terrenos seus, em Alfornel, 
tiradas estas a Francisco Lopes. A Sentença foi passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão do cível da Corte e cidade de Lisboa e assinada pelo 
desembargador José Firmino da Silva Geraldes Quelhas

mç.40 nº.7 x
Refere o produtor do inventário que junto a esta sentença se acha o 
Auto de posse

4º 306 Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1818.10.17 Sentença para Título
Sentença para título passada a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, de modo a que esta tomasse posse das terras encravadas em terrenos seus, em Alfornel, 
tiradas estas a Manuel dos Santos. A Sentença foi passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão do cível da Corte e cidade de Lisboa e assinada pelo 
Desembargador José Firmino da Silva Geraldes Quelhas

mç.40 nº.8 x Refere o produtor do inventário que junto a esta sentença se acha o 
Auto de posse

4º 306r/v Alfornel, termo de Lisboa Aquisições 1810.9.6 Sentença de Éditos
Sentença de éditos a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, acerca da compra que tinha feito do prazo de Alfornel a D. Isabel Pimentel, passada esta por José 
Diogo Mouta Pereira de Sampaio, escrivão da correição do cível da Corte e Conservatórias Estrangeiras e assinada pelo Desembargador José Maria Cardoso 
Soeiro

mç.40 nº.9 x n/a

4º 310 Porto de Canas
Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão 1815.3.21 Escritura de cessão 

Escritura de cessão da administração do vínculo de Porto de Canas que fez Jacinto de Figueiredo Castelo Branco a favor do Visconde da Lapa, Manuel de 
Almeida, devido ao outro não ter sucessão e o último ser o parente mais chegado mç.38 nº.7 x Nas notas do tabelião

4º 310 Porto de Canas Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão

1815.3.31 Escritura de cessão Escritura idêntica à escritura de cessão da administração do vínculo de Porto de Canas feita por Jacinto Figueiredo Castelo Branco ao Visconde da Lapa, junto 
à qual figura um auto de posso dado pelo tabelião Luís de Lemos e Figueiredo

mç.38 nº.8 x n/a

4º 310 Porto de Canas Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão

1815.5.9 Certidão Certidão, em pública forma, do codicilo do testamento de Jacinto de Figueiredo Castelo Branco com aprovação e certidão de abertura passada pelo tabelião 
Luís de Lemos e Figueiredo

mç.38 nº.9 x n/a

4º 310r/v Porto de Canas
Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão 1815.12.5 Certidão

Certidão que demonstra a confirmação da Rainha D. Maria I, e de seu filho o Príncipe Regente, da escritura de cessão do morgado de Porto de Canas feita por 
Jacinto de Figueiredo Castelo Branco a favor do Visconde da Lapa. Certidão esta que fora passada na secretaria do Desembargo do Paço por João da Silveira 
Zuzarte

mç.38 nº.10 x n/a

4º 310v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão

1821.11.16 Certidão Certidão que demonstra a resolução de uma consulta para a união do vínculo de Porto de Canas com o vínculo do Ladário, a qual foi passada na secretaria do 
Desembargo do Paço por João da Silveira Zuzarte

mç.38 nº.11 x n/a

4º 310v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão

1817.9.18 Certidão Certidão do acórdão que declarou nula a denúncia de D. Joaquina Ludovina Gil Tarouca acerca do vínculo de Porto de Canas, sendo esta passada por Frutuoso 
Alvares de Carvalho, escrivão, proprietário e tabelião privativo do Juízo das Capelas da Coroa

mç.38 nº.12 x n/a

4º 310v Porto de Canas
Aquisição de Vínculo por 
doação e sucessão 1784.5.12 Requerimento

Pública forma de um requerimento de Jacinto de Figueiredo Castelo Branco, administrador do vínculo de Porto de Canas, no qual pedia por certidão a cessão 
desse vínculo e a mercê de uma comenda. Certidão essa que foi passada pelo tabelião José da Cunha Feio mç.38 nº.17 x n/a

4º 311 Alfornel, termo de Lisboa Prazos de domínio útil e 
subenfitêuticos

1810.8.27 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento, em três vidas, que fizeram as comendadeiras do Real Mosteiro de Santos a D. Isabel Pimentel de um casal em Alfornel mç.40 nº.10 x Nas notas do tabelião

4º 311 Alfornel, termo de Lisboa Prazos de domínio útil e 
subenfitêuticos

1790.8.27 Escritura de Reconhecimento de Prazo Escritura de reconhecimento de prazo fateusim feita por Eusébio dos Anjos, de Carnide, de uma terra chamada de Olival, em Alfornel, às comendadeiras do 
Real Mosteiro de Santos

mç.40 nº.11 x Nas notas do tabelião

4º 311r/v Alfornel, termo de Lisboa
Prazos de domínio útil e 
subenfitêuticos

1819.7.23 Escritura de Renovação de Prazo
Escritura de renovação de prazo subenfitêutico, em três vidas, feito pela Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Manuel Gonçalves e sua mulher, Maria Teodora, 
ambos de Alfornel, constando desse prazo casas, cerrado e monte no lugar de Alfornel, freguesia de Benfica

mç.40 nº.12 x Nas notas do tabelião

4º 315 Alfornel, termo de Lisboa Provisões de abolição de 
encargos

1811.4.3 Provisão de abolição de encargo Provisão de abolição do encargo de duas missas, uma no Natal, outra na Páscoa, que deixou Pêro Rodrigues impostas em umas casas em Alfornel. Tal provisão 
foi requerida por D. Isabel Pimentel

mç.40 nº.13 x
O produtor do inventário refere que tal provisão ficou registada no 
fólio 141"livro 78 do Registo Geral e na Chancelaria môr da Corte e 
Reino no Livro dos Ofícios e Mercês"

4º 315 Alfornel, termo de Lisboa Provisões de abolição de 
encargos

1811.4.4 Provisão de abolição de encargo Provisão da abolição do encargo de uma missa, que deveria ser dita num dos dias do oitavário do Natal, na Igreja de Benfica, deixando-a imposta Silvestre 
Fernandes, num lugar do sítio de Alfornel apelidado de Estacal. Tal provisão foi pedida por D. Isabel Pimentel

mç.40 nº.14 x
O produtor do inventário refere que tal provisão ficou registada no  
"livro 78 do Registo Geral e na Chancelaria môr da Corte e Reino" 
no fólio 146

4º 316 Carnide, termo de Lisboa Aquisições 1823.11.3 Escritura de Compra
Escritura de compra de duas terras em Carnide, a da Pedreira e a dos Carmelitas, feita pelo Conde da Lapa, Manuel de Almeida, a José Joaquim do Sobral 
Barbuda e mulher

mç.40 nº.15 x
Refere o produtor do inventário que a essa escritura se acham juntos 
documentos como a licença de direto senhorio, o pagamento da sisa e 
de foros atrasados, o auto da posse e a sentença de éditos

4º 318 Carnide, termo de Lisboa Prazos Subenfitêuticos 1824.1.17 Escritura de Prazo subenfitêutico Escritura de prazo subenfitêutico das terras de Carnide feito pelo Conde da Lapa a António dos Anjos, morador em Carnide, com licença de senhorio direto mç.40 nº.16a x n/a

4º 318 Carnide, termo de Lisboa Prazos Subenfitêuticos 1824.3.4 Sentença de Preceito
Sentença de preceito passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão da correição do cível da corte e da Cidade de Lisboa, assinada pelo 
Desembargador José Augusto Inácio Pais Pinto de Sousa e Vasconcelos, a propósito da escritura de prazo subenfitêutico feita pelo Conde da Lapa e António 
dos Anjos, morador em Carnide, das terras de Carnide

mç.40 nº.16b x n/a

4º 320 Carnide, termo de Lisboa Abolição de Encargos 1824.4.24 Certidão de abolição de encargos
Certidão de abolição de encargos a que estavam sujeitas as terras de Carnide por vínculo instituído por Maria do Soveral, encargos que eram missas que se 
mandavam dizer na igreja de S. Lourenço de Carnide. Esta certidão foi passada por Manuel Joaquim Botelho, escrivão da Provedoria das Capelas na cidade de 
Lisboa

mç.40 nº.17 x n/a

4º 324 Porto de Canas Padrão de Juro e Herdade 1815.9.6
Sentença de justificação do padrão de 
juro

Sentença de justificação do padrão de juro e herdade na alfândega do tabaco, pertencente ao vínculo de Porto de Canas, passada devido ao requerimento do 
Visconde da Lapa, subscrita por Francisco de Castro Guimarães e assinada pelo Desembargador Francisco Manuel de Andrade Moreira mç.38 nº.13 x n/a

4º 324 Porto de Canas Padrão de Juro e Herdade 1815.11.24 Carta de padrão de juros Carta de padrão de juros pertencente ao vínculo de Porto de Canas impostos na alfândega do tabaco, a qual foi passada por despacho do Tribunal do Conselho 
da Fazenda, de 14 de Novembro de 1815 e pela Chancelaria  em 13 de Agosto de 1816

mç.38 nº.14 x n/a
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4º 325 Porto de Canas Aquisições por Compras 1693.4.9 Escritura de compra de juros
Escritura de compra de juro anual imposto na terra apelidada de Pardieiro, junto da vila de Castanheira, termo de Alenquer, e de outra a que chamam Pequeno 
na Marinha, cuja ação de compra fizeram o padre José da Conceição e Jorge de França, estes como testamenteiros de Jacinto Figueiredo e Abreu, Governador e 
Capitão Geral da Ilha de S. Tomé, instituidor do vínculo de Porto de Canas, a D. Isabel de Almeida, viúva de Luís Vieira de Mesquita

mç.38 nº.16 x Nas notas do tabelião

4º 325r/v Porto de Canas Aquisições por Compras 1762.4.3 Escritura de Compra Escritura de compra que fez António Rodrigues, que por alcunha tinha o nome de Alentejão, morador na Quinta do Porto de Canas, a Luísa Maria, solteira, 
moradora no campo de Santa Clara, em Lisboa, de uma mata por cima da Quinta do Porto de Canas

mç.38 nº.18 x Nas notas do tabelião

4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras 1776.12.9 Sentença de adjudicação
Sentença de adjudicação das terras que estavam encravadas na Quinta do Porto de Canas, as quais eram de Maria Margarida. Esta sentença foi passada por 
Francisco da Silva de Carvalho Henriques, escrivão da Provedoria de Alenquer, sendo assinada pelo Desembargador Aires de Ornelas da Silva

mç.38 nº.21 x n/a

4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras s/d Autos de Contas
Autos de contas de uma capela instituída por Ana de Carvalhosa de uma missa cantada anualmente na Igreja de Santa Ana da Carnota, em Alenquer, assim 
como oferta de géneros alimentícios, como pão e vinho, em dia de comemoração dos defuntos mç.38 nº.19 x

O produtor do inventário refere que os autos demonstram que até ao 
ano de 1785, durante o qual era ainda admnistrador do vínculo de 
Porto de Canas Jacinto Figueiredo, tais obrigações eram cumpridas

4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras s/d Autos de Contas Autos de contas de um legado instituído por André Pires de uma missa dita na igreja de Santa Ana da Carnota mç.38 nº.20 x
O produtor do inventário refere que os autos demonstram que até ao 
ano de 1785, durante o qual era ainda admnistrador do vínculo de 
Porto de Canas Jacinto Figueiredo, tal obrigação era cumprida

4º 327 Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1825.2.16 Prazo Prazo em três vidas que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de um pardieiro e um serrado, ambos no lugar do Prateiro, freguesia de Santa Ana de 
Carnota, termo de Alenquer, a António da Silva, morador na Quinta das Canas

mç.38 nº.22 x Nas notas do tabelião

4º 327 Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1825.5.24 Prazo
Prazo em três vidas de livre nomeação que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de uma terra no sítio de Vale dos Reis, freguesia de Santa Ana da 
Carnota, termo de Alenquer, a António Francisco e sua mulher, Maria do Espírito Santo, moradores no lugar de Casal das Eiras, da dita freguesia mç.38 nº.23 x Nas notas do tabelião

4º 327v Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1827.11.4 Prazo Prazo em três vidas de livre nomeação que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de uma belga de terra no lugar da Fonte de Santa Ana da Carnota, 
termo de Alenquer, a Manuel da Silva, morador no Casal da Vesteira

mç.38 nº.24 x Nas notas do tabelião

4º 330 Porto de Canas n/a s/d Árvore de Geração Árvore de geração na qual se mostra o parentesco que tinha o último administrador do vínculo de Porto de Canas, Jacinto Figueiredo, e o novo administrador 
do mesmo, devido à descontinuidade da linhagem do outro, o visconde da Lapa

mç.38 nº.15 x n/a

4º 340 Carcavelos Aquisições s/d Sentença de adjudicação
Sentença de adjudicação da quantia excedente que tinha recebido o Morgado da Alagoa do prazo da Quinta da Luz, visto que tudo o que emprazou não lhe 
pertencia, visto que parte do prazo era em parte pertencente à Comenda de S. Brás. Devido a tal, o Conde da Lapa, enquanto enfiteuta, pediu a separação dos 
prazos e a redução do foro de um dos prazos de forma a pagar-se ao Morgado o que fosse justo

mç.39 nº.21 x

O produtor do inventário refere que nesta sentença se acha, também, 
transcrita a escritura de emprazamento que se encontra afixada no 
nº8 do maço 39, assim como a certidão de execução "que houve pelo 
juízo dos Direitos Reais da Comenda de S. Brás contra o Morgado da 
Alagoa"; a certidão do novo prazo que "sua magestade" mandou que 
fosse feita ao Conde da Lapa

4º 340v Carcavelos Aquisições 1807.10.18 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, José de Almeida e Vasconcelos, a António João Cardoso e sua mulher, D. Ana da Assunção, de uma 
propriedade de casas com lojas, sobrado, pátio e quintal no lugar de Carcavelos, termo de Oeiras mç.39 nº.22 x Nas notas do tabelião
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Descrições por ordem do número de maço e 
documento



Cota Vol. Fólio Local Título Data Tipologia Descrição
Mudança de 

letra Obs.

MAÇO 1

mç.1 nº.1 1º 59 Mossâmedes Doações e confirmações régias do senhorio de Mossâmedes s/d Certidão da Torre do Tombo
Certidão da doação feita pelo rei D. João I, em 1424.4.23 da Era de César, a Martim Vasques da Cunha, das terras e julgado de Mossâmedes, Besteiros, Sul, 
Côa, Penalva, Salão. n/a

Remete para o Livro primeiro que serviu de registo na  Chancelaria 
do Senhor Rei D. João I (fólio 31v)

mç.1 nº.2 1º 59r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1410.1.3 Confirmação e desembargo de 
terra e dote de casamento

Confirmação e desembargo da terra de Mossâmedes feita por El Rei D. João I, a João de Almeida, filho de Gonçalo Pires de Almeida, a que se acrescenta a 
carta de dote de casamento feita por Martim Vasques da Cunha e sua mulher, D. Maria Gerona, a Inês Martins, viúva de Afonso Fernandes de Figueiredo, para 
que esta casasse com Gonçalo Pires de Almeida

n/a Remete para o livro 3 da chancelaria de D. João I (fólio 108 coluna 
1)

mç.1 nº.3 1º 62v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1803.[--?].[--?] Carta de confirmação Carta de confirmação do senhorio de Mossâmedes pela rainha D. Maria I a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, primeiro Barão deste título, 
em que vão inscritas todas as mais anteriores, desde o tempo de D. João V

n/a Remete para o Livro dos Padrões e Durações de Juro (fólio 135)

mç.1 nº.4 1º 59v/60 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1450.[--?].[--?] Certidão de confirmação de 
senhorio

Certidão de confirmação do senhorio de Mossâmedes, a que anda incerta a de D. Duarte, feita a João de Almeida, neto de Gonçalo Pires de Almeida, por D. 
Afonso V.

n/a Remete para o livro 1 da Comarca da Beira de leitura nova que está 
na nova Casa da Coroa (fólio 184 coluna 2)

mç.1 nº.5 1º 60 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1500.1.3 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Manuel a Luís de Almeida, fidalgo da sua Casa n/a
Remete para o livro 3 da Comarca da Beira de leitura nova que está 
na nova Casa da Coroa (fólio 201 coluna 2)

mç.1 nº.6 1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1549.2.7 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. João III a Luís de Almeida, filho de Luís de Almeida n/a
Remete para o livro 67 da Chancelaria de D. João III (fólio 217 
verso)

mç.1 nº.7 1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1564.10.24 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Sebastião a Rodrigo de Almeida, filho de Luís de Almeida n/a Remete para o livro 14 da Chancelaria de D. Sebastião (fólio 373)

mç.1 nº.8 1º 61 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1601.3.14 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Filipe II a Manuel de Almeida e Vasconcelos, filho de Rodrigo de Almeida n/a Remete para o livro 3 da Chancelaria de D. Filipe II (fólio 330)

mç.1 nº.9 1º 61 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1626.9.3 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Filipe III a Manuel de Almeida e Vasconcelos n/a Remete para o livro 11 das Confirmações Gerais de D. Filipe III 
(fólio 125)

mç.1 nº.10 1º 61r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1666.9.17 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Afonso VI a Manuel de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa n/a Remete para o livro 1 da Chancelaria de D. Afonso VI (fólio 66)

mç.1 nº.11 1º 61v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1670.9.13 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Pedro II a Manuel Pereira de Vasconcelos, fidalgo da sua Casa n/a Remete para o livro 16 da Chancelaria de D. Afonso VI (fólio 47)

mç.1 nº.12 1º 79v/80 Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1392.4.6 Certidão de carta de 
casamento

Certidão de carta de dote de casamento de mil Coroas de ouro pelo rei D. João I a João de Almeida, escudeiro do Infante D. Henrique, e filho de Gonçalo Pires 
de Almeida, para casar com Beatriz de Gouveia, criada do mesmo rei, e filha de João de Gouveia do Colmial

n/a n/a

mç.1 nº.13 1º 80v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1401.8.5 Certidão autêntica Certidão autêntica da confirmação da carta do documento do mç.1 nº12 n/a n/a

mç.1 nº.14 1º 80 Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1439.8.5 Certidão autêntica Certidão autêntica da confirmação da carta do documento do mç.1 nº12 n/a n/a

mç.1 nº.15 1º 80 Mossâmedes
Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes 1463.10.6 Cópia autêntica Cópia autêntica da carta em que o rei D. Afonso V desembarga a José de Almeida, fidalgo da sua Casa, mil e oitocentas Coroas do seu casamento. n/a n/a

mç.1 nº.16 1º 79v Mossâmedes
Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1433.11.25
Certidão de carta de 
casamento

Certidão de uma carta de casamento com duas mil Coroas de ouro. Dada pelo rei D. João I a Isabel de Melo, filha de Estevão Soares de Melo, para casar com 
João de Almeida, colaço do Infante D. Henrique, e confirmada pelo rei D. Afonso V

n/a
Remete para o Livro 18 da Chancelaria do Senhor Rei D. Afonso V 
(fólio 57)

mç.1 nº.17 1º 80v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1521.4.18 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. Manuel pela qual manda dar a Luís de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa, à conta do dote que tinha feito 
para seu casamento trinta e oito mil e novecentos contos de reis

n/a Remete para o Maço 7, Gaveta 20, que se encontra na nova Casa da 
Coroa, ano de 58

mç.1 nº.18 1º 80v Mossâmedes Cartas de Dote e Casamento que os Senhores Reis de 
Portugal fizeram aos Donatários de Mossâmedes

1521.4.18 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. Manuel pela qual manda dar a Luís de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da sua Casa, à conta do dote que tinha feito 
para seu casamento trinta e oito mil e novecentos contos de reis

n/a Remete para o Maço 7, Gaveta 20, que se encontra na nova Casa da 
Coroa, ano de 58 (idêntico ao documento do mç.1 nº17)

mç.1 nº.19 1º 61v/62 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1690.8.22 Certidão autêntica Certidão de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Pedro II a Brás de Almeida de Vasconcelos Loureiro n/a Remete para o livro 8 da Chancelaria de D. Pedro II (fólio 259 
verso)

mç.1 nº.20 2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações 1434.5.18 Carta original de confirmação Carta original de confirmação da Albergaria da Ponte do Cris outorgada pelo rei D. Duarte. n/a n/a
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mç.1 nº.21 2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações s/d Certidão autêntica Certidão autêntica da carta original de confirmação da Albergaria da Ponte do Cris outorgada pelo rei D. Duarte. n/a Remete para o documento original, maço 1, nº20.

mç.1 nº.22 2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações 1450.1.12 Carta original de confirmação Carta original de confirmação da dita Albergaria e Morgado outorgada pelo rei D. Afonso V. n/a n/a

mç.1 nº.23 2º 17 Albergaria de São Paulo Confirmações s/d Cópia autêntica Cópia autêntica da carta original de confirmação da dita albergaria e morgado outorgada pelo rei D. Afonso V. n/a Remete para o documento original, maço 1, nº 23.

mç.1 nº.24 2º 17v Albergaria de São Paulo Confirmações 1484.2.4 Cópia de confirmação Cópia da confirmação e nova instituição da Albergaria outorgada pelo rei D. João II a João Álvares. n/a Cópia ilegal

mç.1 nº.25 1º 62 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1723.8.30 Certidão autêntica Certidão autêntica dos padrões e confirmações do reguengo de Mossâmedes, tirada dos registos da Câmara a requerimento de Brás de Almeida e Vasconcelos n/a n/a

mç.1 nº.26 1º 62v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1749.9.25 Certidão autêntica Certidão autêntica, tirada do  registo da Câmara a requerimento de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos n/a n/a

mç.1 nº.27 1º 64v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1434.9.8 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, dada pelo rei D. Duarte a João de Almeida, Escudeiro do Infante D. Henrique n/a n/a

mç.1 nº.28 1º 65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1621.7.15 Certidão de privilégios Certidão dos privilégios reguengueiros de Mossâmedes concedidos pelo rei D. Duarte e D. Afonso V, dados em 1536.3.31 n/a n/a

mç.1 nº.29 1º 65r/v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1639.9.28 Sentença Sentença do Doutor Provedor da Comarca de Viseu, Manuel Pereira Franco, a favor dos privilégios dos reguengueiros de Mossâmedes n/a n/a

mç.1 nº.30 1º 64v/65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1540.2.3 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, mandada tirar pelo rei D. João III, que se encontra na Torre do Tombo n/a Remete para o livro de Inquirições de D. Afonso III (ano de 1226 da 
Era de César)

mç.1 nº.31 1º 65 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1540.2.3 Certidão de foral Certidão do foral de Mossâmedes, mandada tirar pelo rei D. João III, que se encontra na Torre do Tombo n/a Remete para o livro de Inquirições de D. Afonso III (ano de 1226 da 
Era de César) (Idêntico ao documento do mç.1 nº30

mç.1 nº.32a 1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1485.10.17 Sentença Sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, contra Duarte de Almeida da Cavalaria em que julga a Luís de 
Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo mais velho de Luís de Almeida.

n/a n/a

mç.1 nº.32b 1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1485.10.29 Instrumento de posse
Instrumento de posse do reguengo de Mossâmedes anexo à sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, 
contra Duarte de Almeida da Cavalaria em que julga a Luís de Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo 
mais velho de Luís de Almeida.

n/a n/a

mç.1 nº.33 1º 65v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica da sentença mandada passar pelo rei D. João III a favor de Luís de Almeida, fidalgo da Casa Real, contra Duarte de Almeida da Cavalaria 
em que julga a Luís de Almeida o reguengo de Mossâmedes por lhe pertencer por sucessão e por ser filho legítimo mais velho de Luís de Almeida.

n/a n/a

mç.1 nº.34a 1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1591.3.21 Sentença Sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, com rejeição dos embargos do 
Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão.

n/a n/a

mç.1 nº.34b 1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1541.4.4 Auto de posse Auto de posse que está junto à sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, 
com rejeição dos embargos do Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão.

n/a n/a

mç.1 nº.35 1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

s/d Certidão autêntica
Certidão autêntica da sentença de suplicação a favor de Luís de Almeida, 5º donatário de Mossâmedes, contra o Corregedor da Comarca de Viseu, com 
rejeição dos embargos do Procurador da Coroa, por ter lançado de posse o reguengo, que pertencia ao primeiro por sucessão. n/a n/a

mç.1 nº.36 1º 66 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1732.10.4 Sentença Sentença do Juiz das Justificações para José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos tirar confirmação do reguengo de Mossâmedes n/a n/a

mç.1 nº.37 1º 62r/v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1733.3.28 Certidão de confirmação Certidão de confirmação do senhorio de Mossâmedes dada pelo rei D. João V a José Manuel Leitão de Almeida e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real n/a Remete para o livro 17 da Chancelaria de D. João V (fólio 225)

mç.1 nº.38 1º 60v Mossâmedes Doações e confirmações régias 1564.10.24 Certidão autêntica Certidão autêntica de confirmação de Mossâmedes dada pelo rei D. Sebastião a Rodrigo de Almeida, filho de Luís de Almeida n/a Remete para o livro 14 da Chancelaria de D. Sebastião (fólio 373) 
(Idêntico ao documento do mç.1 nº7)

mç.1 nº.39 1º 68 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1750.3.27 Filhamento Filhamento dado a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, 13º donatário de Mossâmedes e 1º Barão do mesmo título, filho de José Manuel de 
Almeida Leitão Vasconcelos, fidalgo da Casa Real pela rainha regente

n/a Remete para o Livro 19 da Matrícula (fólio 119)
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mç.1 nº.40 1º 68r/v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1770.10.11 Patente Patente de Capitão General e Governador da Capitania de Goiares, pelo rei D. José I, a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. n/a
Remete para o Livro 48 dos Ofícios da Secretaria do Conselho do 
ultramar (fólio 40), para a Chancelaria mor da Corte e Reino no livro 
dos Ofícios e Mercês (fólio 243), e para o Livro 4 que serve de 
registo das Ordens Reais da Comuna de Goiar (fólio 26)

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.1 nº.42 1º 70r/v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1745.12.9 Carta do Santo Ofício Carta de familiar do Santo Ofício, a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, fidalgo da Casa Real n/a
Remete para o Livro 13 da Criação dos Ministros e Familiares da 
Inquirição de Coimbra (fólio 466)

mç.1 nº.43a 1º 70v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1735.11.9
Bula Apostólica de dispensa 
matrimonial

Bula apostólica de dispensa matrimonial entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos com a sua prima em quarto grau D. Mariana Antónia Teresa do 
Soveral e Vasconcelos

n/a n/a

mç.1 nº.43b 1º 70v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1736.1.19 Sentença Sentença do Vigário Geral de Viseu sobre a dispensa matrimonial entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos com a sua prima em quarto grau D. 
Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

n/a n/a

mç.1 nº.44 1º 66v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1757.8.8 Sentença Sentença de Justificação de José de Almeida do Soveral Carvalho e Vasconcelos para requerer a Carta de Confirmação do Senhorio de Mossâmedes n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.1 nº.46a 1º 66v Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1688.6.5 Sentença Sentença do Comissário de Inquirições para a Confirmação de Mossâmedes a favor de Manuel de Almeida e Vasconcelos n/a n/a

mç.1 nº.46b 1º 69v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d

Patentes, Cartas, Fé de 
Ofícios, e Certidões de 
Serviços de Inácio de 
Almeida de Vasconcelos 
feitos na Índia

Patentes, Cartas, Fé de Ofícios, e Certidões de Serviços de Inácio de Almeida de Vasconcelos feitos na Índia n/a n/a

mç.1 nº.47 1º 70v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1633.12.10 Instrumento de justificação Instrumento de justificação tirado a requerimento de Manuel Almeida e Vasconcelos n/a n/a

mç.1 nº.48 1º 71 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1518.7.22 Instrumento de justificação
Instrumento de justificação de Pedro Vilhegas, Pedro de Barros e Manuel de Barros, em como eram filhos Pedro Vilhegas de Fernando de Vilhegas e João de 
Barros, a Manuel de Barros, filhos de Isabel de Vilhegas, e netos de micer Antão Passanha, cavaleiro fidalgo, e bisnetos de Mem Manuel

n/a n/a

mç.1 nº.49 1º 71r/v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1595.3.31 Instrumento de justificação
Instrumento de justificação de Diogo de Miranda de Vilhegas em que mostra ser filho de Fernando Vilhegas de Castelo Branco, e de sua mulher Francisca de 
Miranda, e neto paterno de Pedro de Vilhegas Passanha e de Isabel Rodrigues de Castelo Branco, e neto materno de Nuno Barros de Araújo, e de Isabel 
Gomes de Miranda

n/a n/a

mç.1 nº.50 1º 174 Alvarenga n/a 1592.5.5 Doação Doação daquele concelho por El Rei D.Fernando atrás transcrito com as confirmações. n/a Registado no livro de chancelaria de El Rei D.Filipe

mç.1 nº.51 1º 63 Mossâmedes Doações e confirmações régias 1765.[--?].[--?] Certidão da Torre do Tombo Certidão extraída da Torre do Tombo para provisão régia das confirmações de Mossâmedes, até ao tempo de Luís de Almeida de Vasconcelos, pai de Brás de 
Almeida de Vasconcelos

n/a n/a

mç.1 nº.52 1º 66v/67 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

s/d Certidão da Torre do Tombo
Certidão extraída da Torre do Tombo por provisão régia das Inquirições do rei D. Afonso III, conde de Bolonha, que se encontra no Livro 1 de Inquirições 
desse rei, sobre a Igreja e Padroado de S. Miguel do Mato sobre outros foros que são obrigados a pagar aos reguengueiros de Mossâmedes, em géneros n/a n/a

mç.1 nº.53 1º 73 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1779.12.23 Patente Patente de Coronel de Cavalaria na primeira Plana da Corte, dada pela rainha D. Maria I ao primeiro Barão de Mossâmedes n/a
Remete para o Livro 1 da Tesouraria Geral das Tropas da Corte e 
Província da Estremadura (fólio 398)

mç.1 nº.54 1º 73 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Patente Patente de Capitão General e Governador do reino de Angola pela rainha D. Maria I ao Barão de Mossâmedes, dada em 1783.4.23 n/a Remete para o Livro 44 de Ofícios da Secretaria do Ultramar (fólio 
66)

mç.1 nº.55 1º 73v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Carta de Conselheiros do 
Ultramar

Carta de Conselheiros do Ultramar, dada pela rainha D. Maria ao Barão de Mossâmedes, dada em 1783.4.23 n/a n/a

mç.1 nº.56 2º 17v Albergaria de São Paulo Confirmações 1786.4.26 Carta original de confirmação
Carta original de confirmação de privilégios e de morgado da Albergaria outorgada pela rainha D. Maria I ao 1º Barão de Moçâmedes, José de Almeida 
Vasconcelos Soveral e Carvalho. Referem-se também, como acopladas a esse documento, as sentenças contra o Conde de Odemira; as referências à 
confirmação e instituição primordial e, também, a sucessão dos Administradores.

n/a n/a
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mç.2 nº.1 1º 81v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1432.1.27 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta abreviada pelo rei D. João I, da qual consta a qualidade dos escudeiros dos Infantes n/a Remete para o Maço 7, Gaveta 20 da Nova Casa da Coroa ano de 58

mç.2 nº.2 1º 81v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1450.[--?].[--?] Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta de doação do rei D. João I a Gonçalo Tavares n/a
Remete para o livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
33v coluna 1)

mç.2 nº.3 1º 82 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica da carta do rei D. João I a Gonçalo de Tavares pela qual consta mais claramente a qualidade dos criados e escudeiros do Infante D. 
Henrique

n/a n/a

mç.2 nº.4 1º 82 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças

1432.1.27 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta abreviada do rei D. João I pela qual consta a qualidade dos cavaleiros e escudeiros dos Infantes n/a n/a

mç.2 nº.5 1º 82r/v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1431.12.26 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Diogo Fernandes de Almeida e a Maria de Sousa, pela qual consta a qualidade dos Reis e Infantes n/a Remete para o Livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
125 coluna 1)

mç.2 nº.6 1º 82v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

s/d Certidão autêntica
Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Diogo Fernandes de Almeida e a Maria de Sousa, pela qual consta a qualidade dos criados dos Reis e 
Infantes n/a

Remete para o Livro 4 da Chancelaria do Senhor Rei D. João I (fólio 
125 coluna 1) (Idêntico ao documento do mç.2 nº5

mç.2 nº.7 1º 82v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1442.4.5 Certidão autêntica Certidão autêntica de uma carta do rei D. João I a Martim Lourenço de Almeida, Alcaide mor da Covilhã n/a Remete para o livro 3 da Chancelaria de D. João I (fólio 6v)

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.9 1º 82v/83 Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1475.12.29 Certidão autêntica Certidão autêntica do rei D. Afonso V a Duarte de Almeida, o decepado, em que lhe faz mercê da terra de Mossâmedes por morte de Luís de Almeida de que 
entrou de posse, como se pode ver no seu lugar, cuja posse largou por uma sentença

n/a Remete para o Livro 26 da Chancelaria de D. Afonso V (fólio 178)

mç.2 nº.10 1º 83r/v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1537.11.18 Carta original
Carta original do Senhorio e administrações dos banhos de S. Pedro do Sul a Duarte de Almeida, filho de Fernão Lopes de Almeida, pela qual consta que o 
dito Fernão Lopes de Almeida, foi também pai de Margarida de Almeida, nascida de sua mulher Leonor Vaz de Castelo Branco e a dita Margarida de Almeida 
foi mulher de Martim Coelho, o Bom, Morgado das Antas, sétimos avós do primeiro Barão de Mossâmedes

n/a n/a

mç.2 nº.11 1º 69v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1734.8.3 Sentença Sentença do Juiz das Justificações a favor de José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos em que mostra ser sobrinho direito de Inácio de Ameida Castelo 
Branco e pertencerem-lhe os serviços que fez na Índia no posto de Capitão de Infantaria, dada por Manuel de Henriques Saloio

n/a n/a

mç.2 nº.12 1º 69v/70 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Documentos Documentos por onde constam os serviços de Inácio de Almeida Castelo Branco, irmão de Brás de Almeida e Vasconcelos n/a n/a

mç.2 nº.13 1º 70 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1702.4.19 Instrumento de genere Instrumento de genere de Inácio Almeida Castelo Branco n/a n/a

mç.2 nº.14 1º 72v/73 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Cartas da Índia
Carta da Índia do Pe. Bernardo Pereira da Companhia de Jesus e de Rodrigo de Almeida, religioso de Santo Agostinho e outras que alertam o martírio do 
primeiro vindo de missão para a Etiópia, onde foi decapitado pela Fé e a morte do segundo no Ceilão, animando os soldados com o Santo Cristo na mão 
contra os inimigos da Fé. Ambos filhos de Rodrigo de Almeida de Vasconcelos

n/a n/a

mç.2 nº.15 1º 68v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1778.11.2 Certidão autêntica Certidão autêntica pela qual consta que Brás de Almeida de Vasconcelos foi Capitão Mor de Alafões, tirada dos Livros da Camara do mesmo Concelho. n/a n/a

mç.2 nº.16 1º 69 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1733.2.19 Patente Patente de Capitão Mor a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos n/a Remete para o Livro 75 da Secretaria da Guerra (fólio 319)

mç.2 nº.17 1º 69 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1747.12.18 Patente Patente de Mestre de Campo a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos n/a
Remete para o Livro 18 da Vedoria e Contadoria Geral da Província 
da Beira (fólio 339) e para o Livro 87 da Secretaria da Guerra (fólio 
172)

mç.2 nº.18 1º 69 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Cópia autêntica Cópia autêntica da patente de Mestre de Campo a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos n/a n/a

mç.2 nº.19 1º 72 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1733.9.25 Alvará e certidão de Hábito 
de Cristo

Alvará e certidão de Hábito de Cristo a José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos n/a Remete para a Chancelaria das Ordens no Livro da Repartição da 
Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo (fólio 171)
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mç.2 nº.20 1º 72r/v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1733.1.28 Padrão de tença Padrão de tença dada pelo rei D. João V a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, com remuneração dos serviços de seu pai, Brás de Almeida de 
Vasconcelos

n/a Remete para o Livro 13 da Fazenda da Ordem de Cristo (fólio 6)

mç.2 nº.21 1º 72v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1733.1.28 Padrão de tença Padrão de tença a José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos pelos serviços de seu pai, Brás de Almeida de Vasconcelos n/a Remete para o Regimento das Mercês e Ofícios (fólio 58)

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.28 1º 83v Mossâmedes

Cartas dos Senhores Reis de Portugal, pelas quais consta da 
qualidade dos Criados e Escudeiros dos Infantes e algumas 
Doações feitas a Fidalgos de Apelido de Almeida da mesma 
linha de Gonçalo Pires de Almeida, com algumas 
justificações de serviços, tenças, etc.

1784.8.19
Carta de confirmação e 
doação

Carta de confirmação e doação da Barraca à Senhora da Boa Morte, que por um tempo serviu de Tribunal de Mesa da Consciência e Ordens pela rainha D. 
Maria I ao primeiro Barão de Mossâmedes X

Registada na Chancelaria mor da Corte e do Reino, Livro de Ofícios 
e Mercês (fólio 162) e no Livro das Fianças que serve na chancelaria 
mor (fólio 24)

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.31 1º 67 Mossâmedes
Foral, Privilégios, dos caseiros, sentenças sobre os mesmos 
privilégios e outras sobre o Senhorio de Mossâmedes e de 
Justificação para as confirmações

1621.6.15 Certidão Certidão para provisão régia dos privilégios dos reguengueiros de Mossâmedes, tirada a requerimento dos próprios caseiros, tendo a carta original ficado na 
Arca das Confirmações

n/a Escrito pelo Escrivão das Confirmações

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
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[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.44a 4º 300 Lisboa Títulos Honoríficos 1802.9.1 Alvará Alvará, passado em Lisboa, dado a Manuel Almeida e Vasconcelos pelo príncipe regente D. João, o qual o manda armar cavaleiro da Ordem de Cristo x n/a

mç.2 nº.44b 4º 300 Lisboa Títulos Honoríficos 1808.6.11 Certidão Certidão que comprova o armamento de cavaleiro da ordem de Cristo de Manuel de Almeida Vasconcelos, mandado este pelo Príncipe Regente D. João, na 
Real Igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Conceição, em 1808

x n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
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[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.66 3º 30 Mossâmedes Dotes e Doações 1807.2.2 Escritura de Dote Dote do casamento de Manuel de Almeida e Vasconcelos com D. Francisca de Paula da Camara e Menezes. X Nas notas de tabelião.

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.2 nº.69 3º 33v Mossâmedes Testamentos 1815.2.9 Cessão de serviços Cessão de serviços feito por Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos a favor da Casa do seu irmão. n/a n/a

mç.2 nº.70 3º 33 Mossâmedes Testamentos 1811.5.11 Testamento Testamento de José de Almeida. X n/a

mç.2 nº.71 3º 33r/v Mossâmedes Testamentos s/d Sentença Sentença sobre testamento de José de Almeida a favor do testamenteiro Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos. n/a n/a

mç.2 nº.72 3º 33v Mossâmedes Testamentos 1815.4.21 Testamento Testamento de Balio de Leça Manuel de Almeida e Vasconcelos. n/a n/a

mç.2 nº.73 3º 33v/34 Mossâmedes Testamentos 1821.9.25 Testamento Testamento de D. Maria Antónia Portugal e Sousa. n/a n/a

MAÇO 3

mç.3 nº.1 1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão de Mercê Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.2a 1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1703.10.3 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, que primeiro se chamou Rodrigo Homem Ribeira de Vasconcelos. n/a Registado no Livro 16 da Matrícula, fl. 505v

mç.3 nº.2b 1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1614.12.3 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de António do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. n/a Registado no Livro da Matrícula, fl. 220

mç.3 nº.2c 1º 93v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1640.9.6 Alvará de filhamento Alvará de filhamento de João do Soveral de Almeida ou de Carvalho. n/a

Registado no Livro 12 da Matrícula, fl. 200. "Falta o de António do 
Soveral e há o de seu Pai, Pedro do Soveral, passado a 13 de Março 
de 1583. Registado no Livro 6 da Matrícula, e algumas cópias dos 
mesmos filhamentos.

mç.3 nº.3 1º 95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1696.10.8 Patente Patente de Mestre de Campo da Comarca de Viseu passada a Tetónio do Soveral Carvalho de Vasconcelos n/a
Remete para o Livro 17 da Contadoria Geral de Guerra e Reino de 
Registos dos alvarás e patentes
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mç.3 nº.4 1º 95v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d
Alvarás, Cartas de Mercês e 
Ordens

Alvarás, Cartas de Mercês e Ordens Pelas quais consta dos serviços e empregos de Pedro do Soveral, Fidalgo da Casa Real, Juiz de Fora Corregedor, e 
Provedor de Coimbra, Desembargador da Casa da Suplicação, Procurador da Coroa e Fazenda de Sua Majestade, passadas em diferentes datas (omissas) n/a n/a

mç.3 nº.5 1º 94v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Alvarás e certidões de 
Hábitos de Cristo

Alvarás e certidões de hábitos de Cristo de todos os sucessores da Casa de Sernancelhe do apelido de Soveral n/a n/a

mç.3 nº.6 1º 94v/95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1620.7.22 Alvará Alvará passado a Tetónio do Soveral de Almeida pelo rei D. Filipe de privilégios e isenções para os seus caseiros encabeçados n/a Remete para a Chancelaria (fólio 98)

mç.3 nº.7 1º 95 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d
Padrões de tenças, carta para 
procurador, certidões e ordem Padrões de tenças, carta para procurador de Cortes, certidões e ordem, por onde consta dos empregos e graduação de Tetónio do Soveral n/a n/a

mç.3 nº.8 1º 94 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Filhamento Filhamentos de Luís Bandeira de Vasconcelos, Manuel de Almeida de Vasconcelos, Balio de Negro Ponto, e de seu irmão José de Soveral de Almeida, filhos 
segundos da Casa de Sernancelhe

n/a n/a

mç.3 nº.9 1º 94r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d
Filhamentos, patentes e 
certidões de tença Filhamentos, Patentes e certidões de tença do Capitão de Cavalos João do Soveral, primogénito da Casa de Sernancelhe, que morreu sem Estado n/a n/a

mç.3 nº.10 1º 94v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Filhamento e alvará Filhamento, alvará de tença e apresentação da Igreja de S. Tiago de Marialva, pelo rei D. Filipe, a Lourenço do Soveral, filho de Pedro do Soveral n/a n/a

mç.3 nº.11 1º 95r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1743.4.20 Certidão Certidão extraída da Secretaria das Mercês na qual constam as mercês que Tetónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos recebeu em compensação dos 
serviços de seu pai e tios

n/a Remete para o Livro 14 do Reinado do Senhor D. Pedro II (fólio 82)

mç.3 nº.12a 1º 102 Vieiro n/a 1593.12.9 Filhamento Filhamento de Paulo Rodrigues de Carvalho, filho de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.12b 1º 102 Vieiro n/a 1611.7.14 Acrescentamento Acrescentamento ao foro de fidalgo escudeiro dado a Paulo Rodrigues de Carvalho, filho de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.13 1º 102 Vieiro n/a 1596.5.25 Alvará de Privilégios e 
isenções

Alvará de Privilégios e isenções pelo senhor rei D.Filipe a Paulo Rodrigues de Carvalho para os seus Caseiros de Lisboa . n/a n/a

mç.3 nº.14 1º 102v Vieiro n/a 1526.7.26 Carta de Mercê Carta original de Mercê da Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.15 1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.16 1º 102v Vieiro n/a s/d Certidão Certidão de Mercê Alagoa de Vieire no Reino do Algarve pela senhora Rainha D. Leonor ao Chanceler mor Luís Eanes, Fidalgo da Casa Real. n/a n/a

mç.3 nº.17 1º 102v/103 Vieiro n/a 1649.8.6 Certidão Autêntica Certidão Autêntica do Alvará Mercê da Alagoa de Vieire pela senhora Rainha D. Luísa a António de Carvalho e Vasconcelos e a João Sousa de Carvalho 
fidalgos da casa Real.

n/a Registado no livro de Chancelaria no ano de 1643

mç.3 nº.18a 1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1765.6.20 Alvará Alvará da rainha D. Mariana para informar o Juiz do Tombo e Ouvidor da Comarca de Faro sobre o reguengo da Alagoa. n/a n/a

mç.3 nº.18b 1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

s/d Informe Informe do Ouvidor da Comarca de Faro sobre o que consta no documento do mç.3 nº18a n/a n/a
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mç.3 nº.19a 1º 78 Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1769.6.14 Alvará Alvará de confirmação da Alagoa de Viseu pela rainha D. Mariana a José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, primeiro Barão de Mossâmedes n/a Remete para o Livro do Registo da Chancelaria do Conselho da 
Fazenda (fólio 172)

mç.3 nº.19b 1º 78r/v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1778.5.2 Certidão autêntica Certidão autêntica pela qual a rainha D. Mariana manda coutar a Alagoa de Viseu n/a n/a

mç.3 nº.19c 1º 78v Mossâmedes

Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1771.10.3 Petição com despacho Petição com despacho que declara que mercê que figura no documento do mç.3 nº19 não se encontra na Lei das Confirmações n/a n/a

mç.3 nº.20 1º 78v Mossâmedes

Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

1765.[--?].[--?] Certidão autêntica Certidão autêntica da mercê que figura no documento do mç.3 nº19 n/a
Remete para o Livro da Chancelaria da Senhora Rainha D. Mariana 
(fólio 104v)

mç.3 nº.21 1º 78v Mossâmedes
Alvarás de Informe e Mercê da Alagoa de Viseu no Reino do 
Algarve, a José de Almeida de Vasconcelos Soveral e 
Carvalho, primeiro Barão de Mossâmedes e os dados à Casa 
de Vieiro vão debaixo do seu título à frente

s/d Certidão autêntica Certidão autêntica relativa à mercê do documento do mç.3 nº19 n/a Remete para o Livro da Ouvidoria e do Tombo da Comarca de Faro 
(do fólio 59v ao 60v)

MAÇO 4

mç.4 nº.1 1º 95v/96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1626.10.29 Instrumento de serviços Instrumento dos serviços de Nicolau do Soveral de Almeida, Almirante na Índia n/a n/a

mç.4 nº.2 1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1629.10.29 Instrumento de serviços Instrumento dos serviços de Nicolau do Soveral de Almeida, Almirante na Índia n/a Idêntica à do mç.4 nº1

mç.4 nº.3 1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1618.5.4 Testamento Testamento de Nicolau do Soveral, feito em Goa, junto com uma sentença de habilitação n/a n/a

mç.4 nº.4 1º 96 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1626.10.21 Instrumento de serviços Instrumento dos serviços de João Fernandes de Almeida, fidalgo da Casa Real, Inquiridor na Índia, Irmão de Nicolau do Soveral, ambos filhos de Pedro do 
Soveral

n/a n/a

mç.4 nº.5 1º 96v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1614.1.4 Alvará
Alvará com que Sua Majestade honrou João Fernandes de Almeida, fidalgo da sua Casa, quando partiu para a Índia com mercê de Desembargador da Casa da 
Suplicação n/a Registado na Chancelaria (fólio 197)

mç.4 nº.6 1º 96v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1761.4.20 Justificação
Justificação ou processo das acções e virtudes de D. Francisco do Soveral, filho de Pedro do Soveral, Bispo de Angola, tirado por Fr. Manuel de Santa Inês, 
Bispo de Angola e Arcebispo da Bahia n/a n/a

mç.4 nº.8 1º 96v/97 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Relação Relação da vida do venerável Bispo de Angola, falecido num Sábado, 4 de Janeiro de 1642, no Presídio de Mossâmedes n/a Remete para o Livro 11, capítulo 26 da Crónica dos Cónegos 
Regulares de Santo Agostinho, por D. Nicolau de Santa Maria

mç.4 nº.9 1º 97 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Certidão Certidão onde consta que o venerável Bispo de Angola, era filho de Pedro do Soveral, fidalgo da Casa Real n/a n/a

mç.4 nº.10 1º 97r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

s/d Bula Apostólica
Bula apostólica pela qual Sua Santidade concede cinquenta mil nos frutos de Mesa Episcopal da Sé de Viseu a João Fernandes de Almeida, Fidalgo da Casa 
Real e Inquisidor na Índia. Dado em Roma, pelo Papa. n/a n/a

mç.4 nº.11 1º 97v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1727.7.22 Carta do Santo Ofício
Carta de familiar do Santo Ofício para Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos, que depois se chamou Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, filho 
de Tetónio do Soveral

n/a
Remete para o Livro 12 da Criação dos Familiares e Oficiais da 
Inquisição de Coimbra (fólio 61v)
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mç.4 nº.12 1º 97v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1551.[--?].[--?] Carta de habilitação e filiação Carta de habilitação e filiação de Pedro do Soveral, fidalgo da Casa Real, e filho de Gaspar do Soveral dada pelo rei D. João III n/a n/a

mç.4 nº.13 1º 98 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1758.3.26 Patente Patente de Governador e Capitão General do Reino de Angola a António de Vasconcelos pelo rei D. José, passada por decreto no dia 20 de Fevereiro do 
mesmo ano

n/a Remete para o Livro 34 de Ofícios da Secretaria do Ultramar (fólio 
310)

mç.4 nº.14 1º 98 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1758.4.13 Carta de El-Rei
Carta do rei D. José pela qual nomeia como membro do Conselho de Sua Majestade (conforme errata no documento) António de Vasconcelos, Governador e 
Capitão General do Reino de Angola n/a

Remete para o Livro de Ofícios e Mercês da Chancelaria Mor da 
Corte e do Reino (fólio 239) e no Livro em que se registam as 
Patentes (fólio 6)

mç.4 nº.15 1º 98r/v Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1753.12.17 Carta de doação
Carta de doação, por mercê nova do rei D. José, da Vila da Lapa e Quintela a Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, em atenção aos serviços de seu 
irmão, Frei José de Vasconcelos, feitos até ao posto de Coronel de Mar X

Remete para o Livro de Padrões e Doações de Juro da Chancelaria 
mor da Corte e do Reino (fólio 46) 

mç.4 nº.16a 1º 98v/99 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1756.2.22 Certidão

Certidão tirada da Secretaria da Mesa do Desembargo do Paço dos requerimentos que o Barão de Mossâmedes fez sobre a oposição que o Corregedor de 
Lamego opôs às regalias do Senhorio da Lapa com ordem para reintegrar o Donativo na forma de Doação e Junta uma provisão régia pela qual se mandam 
separar do Conselho de Caria para a ordenação do distrito da Lapa e Quintela, as aldeias do Carregal, Vavoza, Lamosa e Cegões e que o Donatário Capitão 
mor nomeie na forma de estilo o Capitão

X
Remete para o Livro 98 da Secretaria de Guerra (fólio 77v) e no 
Livro do Registo do Concelho da Lapa (fólio 36) e no Livro de 
Registo da Câmara de Caria (fólio 57)

mç.4 nº.16b 1º 99 Sernancelhe

Filhamentos, Privilégios, Alvarás, Patentes, Cartas e Mercês, 
pelos Senhores Reis de Portugal aos sucessores da dita Casa 
de Sernancelhe do apelido de Soveral, que entrou na de 
Mossâmedes pelo casamento de José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, com sua prima 
D. Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos

1754.12.18 Provisão Provisão para demarcar o sítio das pastagens dos gados dos moradores dos sítios referidos no documento do mç.4 nº16a X
Remete para o Livro de Ofícios e Mercês da Chancelaria mor da 
Corte e do Reino (fólio 278) e no Livro da Câmara de Caria (fólio 
44)

mç.4 nº.17 1º 73v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Dispensa de idade Dispensa de idade de José António Pereira de Vasconcelos para ser recebido em Malta e outros documentos pertencentes a cavaleiros da família, dessa Ordem n/a n/a

mç.4 nº.18 1º 73v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1733.7.4 Certidão Certidão da provanças de Manuel Pereira de Vasconcelos, filho de Luís Cardoso Pereira e de D. Bernarda Soares, cuja avó era da Casa de Mossâmedes n/a n/a

mç.4 nº.19 1º 74 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1633.12.7 Justificação Justificação da nobreza de Manuel de Almeida de Vasconcelos da cidade de Viseu e Donatário de Mossâmedes n/a n/a

mç.4 nº.20 1º 74 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Relação de serviços
Relação dos serviços do almirante Nicolau do Soveral, do Inquisidor João Fernandes de Almeida, do Bispo de Angola D. Francisco do Soveral, do pai destes 
Pedro do Soveral e Teotónio do Soveral de Almeida n/a n/a

mç.4 nº.21a 4º 294r/v Nespereira, bispado de 
Lamego

n/a 1533.[--?].[--?] Bula Bula papal de Paulo III na qual este concede vários privilégios e indulgências à confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santa Maria de Minerva, em 
Roma, confirmando-se aí seus estatutos e regulamentos, estendendo tais concessões a outras quaisquer confrarias com a mesma invocação. 

n/a n/a

mç.4 nº.21b 4º 294r/v Nespereira, bispado de 
Lamego

n/a 1540.6.22 Transumpto de bula
 Trasumpto da bula papal de Paulo III na qual este concede vários privilégios e indulgências à confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santa Maria de 
Minerva, em Roma, confirmando-se aí seus estatutos e regulamentos, estendendo tais concessões a outras quaisquer confrarias com a mesma invocação, 
pedido pelo Reitor da Igreja de Santa Maria de Nespereira e proto-notário da Sé apostólica, Simão de Faria

n/a n/a

mç.4 nº.22 1º 74 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Relação de serviços Relação de serviços dos Senhores da Casa de Mossâmedes, Sernancelhe e Ladário n/a n/a

mç.4 nº.23 4º 296 Guarda Sentenças 1598.7.7 Certidão de Sentença
Certidão de sentença dada a favor de Pedro Saraiva da Costa contra os vereadores da câmara da cidade da Guarda, devido a tais não terem ido receber a 
bandeira real, da qual o outro era alferes, e por não o terem acompanhado na ida e volta da procissão n/a

Refere o produtor do inventário que a sentença foi dada com sob 
sentença, na cidade do Porto

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.4 nº.27 2º 402 São Pedro do Sul Provisões de emancipação 1732.4.6 Provisão de emancipação Provisão de emancipação de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos n/a n/a
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MAÇO 5

mç.5 nº.1 1º 118r/v Ladário n/a 1483.7.4 Atribuição de Brasão Brasão de Armas de Apelido de Bandeira dado pelo Senhor Rei D.João II a Gonçalo Peres Bandeira escudeiro da casa Real e chefe de família desse apelido 
pelo valor na Batalha de Castro Queimado.

n/a

n/a

mç.5 nº.2 1º 118v Ladário n/a s/d Alvará de arrendamento Alvará de arrendamento de Escudeiro Fidalgo a Vassalo da Casa Real no moinho de Licarado dado a Gonçalo Pires Bandeira. n/a

n/a

mç.5 nº.3 1º 118v Ladário n/a 1645.10.12 Filhamento Filhamento de fidalgo cavaleiro dado a Luís Bandeira Galvão filho de Tomé Bandeira Galvão . n/a Registado no livro 13 do Matricula 

mç.5 nº.4 1º 119 Ladário n/a 1647.7.10 Alvará de Privilégios Alvará de privilégios concedido a Luís Bandeira Galvão a favor de seus caseiros que lho Senhor Rei D.João IV . n/a Registado nos livros da Câmara de Viseu

mç.5 nº.5 1º 119 Ladário n/a 1692.12.13 Carta de Quitação Carta de quitação ao Senhor Luís de Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real pelo Senhor Rei D.Pedro II de todas as contas que tinha com a Fazenda Real como 
Administrador Geral das Minas do Reino.

n/a Registado na Chancelaria Mor do Reino no Livro de Mercês

mç.5 nº.6 1º 119r/v Ladário n/a 1678.1.15 Padrão Padrão de 50000 de tensa e medira com hábito de cristo dado a Luís de Bandeira de Galvão pelos seus serviços e de seu pai por el Rei e Senhor D.Pedro II 
Regente do Reino.

n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

mç.5 nº.7 1º 119v Ladário n/a 1680.5.10 Padrão
Outro Padrão de 50000 dada pelo mesmo senhor ao dito Luís Bandeira pelos serviços de Mestre de Campo, da Comarca da Guarda e Procurador de Cortes 
pela cidade de Viseu. n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte do Reino 

mç.5 nº.8 1º 119v/120 Ladário n/a 1697.8.30 Padrão Outro Padrão de 12000 de tensa dada a Luís Bandeira Galvão pelos serviços de seu tio.  n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

mç.5 nº.9 1º 120 Ladário n/a 1701.10.20 Alvará Alvará para tomar Hábito de Cristo Luís Bandeira Galvão de Vasconcelos. n/a Registado no livro da Chancelaria da Ordem de Cristo

mç.5 nº.10 1º 120r/v Ladário n/a 1679.3.14 Atribuição de Patente Patente de Mestre de Campo da Comarca da Guarda a Luís de Bandeira Galvão pelo Senhor Rei D.Pedro II.

n/a

Registada no Livro 37 da Secretaria de Guerra

mç.5 nº.11 1º 120v Ladário n/a 1689.1.21 Atribuição de Patente Patente de Governador da Comarca de Viseu pelo Senhor Rei D.Pedro II a Luís Bandeira Galvão fidalgo da sua Casa.

n/a

Registada no Livro 34 da Secretaria de Guerra

mç.5 nº.12 1º 120v Ladário n/a s/d Certidões Certidões de Serviço de Rodrigo Homem de Vaz cónego e feitor na Guerra da Aclamação.

n/a n/a

mç.5 nº.13 1º 71v Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

s/d Sentença de justificação

Sentença de justificação de Nuno Leitão Pereira e Almeida, Senhor da Casa de S. Pedro do Sul, e filho segundo do Morgado do Tojal, que veio a suceder, à 
falta de sucessão legítima, e a dita Casa e Morgado entraram na de Mossâmedes pelo casamento de D. Joana Clara de Almeida Leitão com Brás de Almeida de 
Vasconcelos, 12º donatário de Mossâmedes, pela qual ascendência e nobreza do mesmo Nuno Leitão Pereira, terceiro neto do Doutor André Leitão, que 
depois de viúvo foi Juiz Geral das Ordens e Desembargador da Casa da Suplicação

n/a n/a

mç.5 nº.14 1º 70 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1706.7.8 Carta do Santo Ofício Carta de familiar do Santo Ofício, dada a Brás de Almeida e Vasconcelos n/a n/a

mç.5 nº.15 1º 71v/72 Mossâmedes
Filhamentos, Patentes, Cartas do Santo Ofício, Bula 
Apostólica de dispensa matrimonial e instrumentos de 
Justificação

1589.1.11 Instrumento de justificação Instrumento de justificação onde se prova que Rui de Almeida de Vasconcelos é filho de Luís de Almeida, o velho e de D. Violante Pereira, moradores nas 
honras de Lamaçais, e bisneto de Rui Mendes de Vasconcelos, Senhor de Alvarenga

n/a n/a

mç.5 nº.16 4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Almeidas, principalmente dos donatários de Mossâmedes n/a n/a

mç.5 nº.17 4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração
Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Rousado, na qual se contém a primogenitura solar e filiação de Gonçalo Peres de 
Almeida n/a n/a

mç.5 nº.18 4º 288v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração
Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Rousado, na qual, segundo o produtor do inventário, o anterior errou ao atribuir a 
João de Almeida, o segundo donatário de Mossâmedes, duas mulheres. Segundo o mesmo, tal não passa de um esquecimento de ter havido um primeiro João 
de Almeida que se casou com D. Isabel de Melo, pais do segundo daquele nome, que casará com Beatriz de Gouveia

n/a n/a

mç.5 nº.19 4º 289  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Almeidas, escrita esta pelo genealógico Manuel de Sousa da Silva, na qual constata a ascendência de Duarte de Almeida, o 
apelidado de Decepado, ligada esta a Pedro Lourenço de Almeida

n/a n/a

mç.5 nº.20 4º 289  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Leitões, principalmente da linha da Casa do Tojal n/a n/a
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mç.5 nº.21 4º 289v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Sequeiras, principalmente do ramo que foi para a Casa do Tojal, juntado a tal a memória do apelido de Homem da Casa de 
Bordonhos e de Machado da Casa de Mateus

n/a n/a

mç.5 nº.22 4º 289v  s/l Memórias s/d Árvore de Geração Árvore de geração da família dos Vasconcelos, principalmente dos senhores de Alvarenga, conforme D. António de Lima e Doutor João Salgado de Araújo. A 
esta se junta uma nota abreviada acerca da família dos Alvarengas

n/a n/a

mç.5 nº.23 4º 289v  s/l Memórias s/d Título e Árvores de Geração Título e árvores de geração das famílias dos Ataídes, Pereiras, Cunhas, Albuquerques, Castros e Vasconcelos n/a n/a

mç.5 nº.24 4º 289  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Almeidas da autoria de Manuel de Sousa da Silva, principalmente da linha dos senhores da Casa da Cavalaria n/a
O produtor do inventário escreve que este "é o mais exato e verídico 
de todos os que tem visto"

mç.5 nº.25 4º 290  s/l Memórias s/d Tratado de Família Tratado da família dos Bandeiras e sua ascendência, referindo produtor do inventário que este se engana ao atribuir a Filipe Bandeira uma mulher que detendo 
o mesmo nome que a que essa tinha, Maria da Costa, filha de  João Vaz e não de Pedro Homem, o Cavaleiro, morgado da Lageosa

n/a n/a

mç.5 nº.26 4º 290r/v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Soverais, escrito este por Diogo Rangel, equivocando-se este autor, segundo o produtor do inventário, a dar por mulher a Gaspar do 
Soveral Dª Violante de Carvalho, instituidora esta do Morgado do Alentejo, para governo de cuja instituição chamou seu sobrinho João de Soveral

n/a n/a

mç.5 nº.27 4º 290v  s/l Memórias s/d Título de Família  Título da família dos Rebelos, principalmente da linhagem que entrou na Casa de S. Pedro do Sul         n/a n/a

mç.5 nº.28 4º 290v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica dos morgados da Lageosa e de sua descendência n/a n/a

mç.5 nº.29 4º 290v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica feita pelo Doutor João de Almeida do Loureiro, arcediago de Pindelo e cónego na Sé de Viseu, na qual escreve a origem de todas as 
famílias distintas de Viseu, assim como de suas terras vizinhas

n/a n/a

mç.5 nº.30 4º 291  s/l Memórias s/d Tratado de Família Tratado da família dos Galvão, escrito este por José Freire Montarroio n/a n/a

mç.5 nº.31 4º 291  Viseu Memórias 1698.[--?].[--?] Tratado de Família Tratado da família dos Nápoles, originários de Viseu, escrito por Bernardo de Nápoles, o qual, segundo o produtor do inventário, necessita ser analisado de 
modo a que se averigue qual a origem de tal apelido

n/a Diz o autor quanto à origem tida como aceite do apelido "é tida 
geralmente por uma patranha"

mç.5 nº.32 4º 291  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica de algumas linhas das famílias dos Cardosos, Machados, Almeidas, Amarais, Homens, Botelhos, Castelo Brancos e outros n/a n/a

mç.5 nº.33 4º 291r/v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Novais de S. Pedro do Sul n/a Refere o produtor do inventário "extenso, mas confuso"

mç.5 nº.34 4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica da família dos Cunhas de Antanhol, à data da feitura do inventário já o autor referia que tal família detinha, nessa altura, o apelido de 
Maiorca

n/a n/a

mç.5 nº.35 4º 291v  s/l Memórias s/d Título de Família Título da família dos Frois, da linha que entrou na Casa de S. Pedro do Sul n/a n/a

mç.5 nº.36 4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Notícia genealógica da família dos Rangeis, à data da feitura do inventário o autor já referia que esta se tinha ligado à família dos Cunhas de Antanhol n/a n/a

mç.5 nº.37 4º 291v  s/l Memórias s/d Notícia Genealógica Vários fragmentos de notícias genealógicas não especificados n/a n/a

mç.5 nº.38 4º 291v/292  Lisboa Memórias 1629.3.23 Alvará de Lembrança
Alvará de lembrança dado a António da Fraga Botelho para o foro de fidalgo, servindo este seis anos na Índia, junto ao qual está o escudo de armas da família 
dos Vale n/a n/a

mç.5 nº.39 4º 292  s/l Memórias s/d Árvores de Costado Árvores de costado de diferentes famílias n/a n/a

mç.5 nº.40 4º 292  s/l Memórias s/d Árvores de Costado Árvores de costado de famílias não especificadas n/a n/a

MAÇO 6
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[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.6 nº.3 1º 230 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa 1722.7.19 Certidão autêntica Certidão autêntica do Testamento de D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira em que une ao dito vínculo e seu terço. n/a n/a

mç.6 nº.4 1º 229v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1643.2.20 Testamento Testamento de Teotónio do Soveral de Almeida em que institui um vínculo na capela de Nossa Senhora do Desterro das próprias casas. n/a n/a

mç.6 nº.5 1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1621.2.5 Escritura de Dote Escritura dote e União ao Morgado instituído por Gaspar do Soveral na igreja de Sernancelhe feita por Dona Maria de Almeida. n/a n/a

mç.6 nº.6 1º 229 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa [--?].5.16 Testamento Testamento do primeiro Instituidor Gaspar do Soveral. n/a n/a

mç.6 nº.7 1º 224v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1742.1.17 Certidão de Morgado Certidão de Morgado instituído por Gaspar de Soveral. n/a n/a

mç.6 nº.8 1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Certidão autêntica Certidão autêntica do vínculo instituído pelo Padre Manuel Gaspar Gonçalves unido ao de Gaspar do Soveral. n/a n/a

mç.6 nº.9 1º 227 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1612.4.5 Escritura de Consentimento Escritura de consentimento de D. Maria de Almeida para seu filho João Fernandes de Almeida unir ao vínculo instituído na capela de Nossa Senhora do 
Pranto.

n/a n/a

mç.6 nº.10 1º 235 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1673.4.13 Inventário Inventário que se fez por morte de João do Soveral fidalgo da Casa Real, em que se acha a divisão dos terços e legitimas unidas ao vínculo de Frei Roque de 
João Fernandes de Almeida Nicolau de Soveral.

n/a n/a

mç.6 nº.11 1º 235r/v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1673.4.13 Certidão autêntica Certidão autêntica do Inventário a cima com as divisões legitimas e terços pertencentes ao vínculo da Senhora do Pranto. n/a n/a

mç.6 nº.12 1º 235v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1683.3.4 Inventário Inventário a que se procedeu por mote de Pedro do Soveral e sua mulher D.Maria de Almeida. n/a n/a

mç.6 nº.13 1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1689.7.14 Escritura de anexação Escritura de anexação por Teotónio do Soveral de Carvalho ao Morgado da Nossa Senhora do Pranto de alguns bens em Sernancelhe. n/a n/a

mç.6 nº.14 1º 229v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1729.7.5 Certidão dos Testamentos Certidão de testamentos com que faleceram Teotónio de Soveral de Carvalho e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real e sua mulher em que unem os seus terços ao 
vínculo de Nossa Senhora do Desterro. 

n/a n/a

mç.6 nº.15 1º 229v/230 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1723.12.26 Declaração do Testamento Declaração do testamento de Teotónio do Soveral. n/a n/a

mç.6 nº.16 1º 230 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1723.12.26 Certidão do Testamento Certidão de Testamento de Teotónio do Soveral. n/a n/a

mç.6 nº.17 1º 230 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa s/d Certidão Outra certidão de Codicilo sobre o dito Teotónio do Soveral em que vincula e une ao Morgado de Nossa Senhora do Desterro. n/a n/a

mç.6 nº.18 1º 230v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa s/d Certidão Certidão do Codicilo com que faleceu a sobredita Dona Josefa em que Vincula o seu terço. n/a n/a

mç.6 nº.19 1º 232 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

s/d Certidão Certidão dos bens moveis e de raiz pertencentes ao dito vínculo da Francisca Clara. n/a n/a

mç.6 nº.20 1º 235v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral s/d Certidão de Inventário Certidão de Inventário que se fez por mote de Teotónio do Soveral de Carvalho Vasconcelos e sua mulher D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. n/a n/a

mç.6 nº.21 1º 236 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1738.12.12 Sentença cível Sentença cível de partilha e entrega a D. Maria Antónia Teresa do Soveral Carvalho e Vasconcelos e D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. n/a n/a
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mç.6 nº.22 1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Certidão de doação e união Certidão de doação e união de legitima de Francisco Manuel de Vasconcelos ao Morgado de Nossa Senhora do Pranto. n/a n/a

mç.6 nº.23 1º 232 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1759.1.19 Sentença de Redução Sentença de Redução de testamento em público, pelo falecimento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos.  n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.6 nº.25 1º 231v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1596.8.5 Testamento Testamento de Pedro do Soveral.

n/a n/a

mç.6 nº.26 1º 232 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

s/d Certidão Certidão do testamento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos.

n/a n/a

mç.6 nº.27 1º 232v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1779.1.20 Certidão autêntica Certidão autêntica do testamento e codicilho com que faleceu Dona Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos.

n/a n/a

mç.6 nº.28 1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1636.4.9 Testamento Testamento de D.Maria de Almeida viúva do dito Pedro do Soveral.

n/a n/a

mç.6 nº.29 1º 232 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa s/d Certidão autêntica Certidão autêntica do testamento com que faleceu D. Francisca Clara de Miranda em que institui um Morgado.

n/a n/a
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.6 nº.31 1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

s/d Testamento Testamento de Ana Rebela em que se institui seus bens e o melhor gado unindo-o ao da capela de Nossa Senhora do Desterro por não ter ascendentes nem 
descendentes para a administração. 

n/a

mç.6 nº.32 1º 236 Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral 1653.2.20 Certidão autêntica Certidão autêntica do Inventário a que se procedeu por mote de D. Lourença Maria Pinheira, primeira mulher de João do Soveral de Carvalho. 

n/a n/a

mç.6 nº.33 1º 227v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1573.1.16 Instituição original Instituição original do vínculo instituído pelo padre Manuel Gonçalves na vila da Covilhã que se uniu a de Nossa Senhora do Pranto.

n/a

Corrigida a data de dia 17 para dia 16

mç.6 nº.34 1º 232v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa 1770.4.20 Tratamento Tratamento do Balio Frei José Vasconcelos Tenente General dos Exércitos e Armados de sua majestade em que deixa a sua neta vinculada mais um filho.

n/a n/a

mç.6 nº.35 1º 224r/v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1565.10.16 Escritura de Instituição Escritura de Instituição do vínculo feito por Gaspar de Soveral original e única valida e excelente. x Nas Notas do Escrivão Pedro Alves

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.6 nº.37 1º 227v/228 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1572.11.4 Escritura de anexação Escritura de anexação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto das medidas de São Cosmado feito por Pedro de Soveral.

n/a

Nas notas do tabelião

mç.6 nº.38 1º 228v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1717.10.7 Certidão de doação
Certidão de doação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto da legítima de Dona Sebastiana Clara de Miranda e Vasconcelos, filha de Teotónio de Soveral de 
Carvalho e Vasconcelos.

n/a

Nas notas do tabelião

mç.6 nº.39 1º 228 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1612.3.21 Escritura de anexação Escritura de anexação ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto da legitima de João Fernandes, fidalgo da Casa Real, Inquiridor da Índia. 

n/a

Nas notas do tabelião

mç.6 nº.40 1º 228v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1643.6.16 Composição Composição como Colégio de Cristo de Coimbra sobre a legítima de Frei Roque do Soveral, filho de Pedro do Soveral no vínculo de Nossa Senhora do 
Pranto.

n/a n/a

mç.6 nº.41 1º 231v Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1677.2.1 Sentença de Confirmação Sentença de confirmação do vínculo  a cima com provisão régia.

n/a n/a

mç.6 nº.42 1º 236r/v Sernancelhe Inventários da Casa de Soveral s/d Inventário Original Inventário Original feito por mote da dita D. Lourença Maria Pinheira. 

n/a n/a
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mç.6 nº.43 1º 229 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1573.1.4 Fé
Fé do tabelião Cristovão de Figueiredo em como nas suas notas se acha lançada uma escritura de doação feita por Gaspar do Soveral dos bens de Almenda, 
que são os que aparecem na instituição, os quais comprou a Pedro do Soveral, primeiro administrador do vínculo depois de os ter dado, e os deu à capela e 
Hospital da vila de Sernancelhe com a condição de Pedro do Soveral os administrar.

n/a

Nas notas do tabelião

MAÇO 7

mç.7 nº.1 1º 232v/233r/v Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa 1738.9.11 Sentença Sentença entre partes de Rodrigo do Soveral de Carvalho de Vasconcelos e sua mulher e Luís Bandeira Galvão de Vasconcelos. n/a n/a

mç.7 nº.2 1º 230v/231 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1661.1.2 Certidão autêntica Certidão autêntico do vínculo que instituiu D.Violante de Carvalho nas herdades de Alentejo, unido a Capela da Nossa Senhora do Desterro. n/a n/a

mç.7 nº.3 1º 231 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1703.7.24 Certidão autêntica Certidão autêntica do vínculo que institui D. Micaela Bandeira  Freire, viúva e mãe de Dona Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira. n/a n/a

mç.7 nº.4 1º 237v/238 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1679.7.13 Testamento Testamento de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos em que institui o seu vínculo de Morgado da Capela de Nossa Senhora da Conceição das suas 
próprias casas. 

n/a n/a

mç.7 nº.5 1º 238 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro 1683.9.4 Testamento Testamento de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos com as mesmas obrigações a cima. n/a n/a

mç.7 nº.6 1º 238 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro 1653.8.11 Testamento Testamento de Diogo Ribeiro Homem, Morgado da Távora em que deixa o seu terço por morte e seu filho e seus parentes mais chegados. n/a n/a

mç.7 nº.7 1º 237v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1670.6.12 Testamento Testamento de Maria de S.Paijo, primeira mulher de Rodrigo Homem Ribeiro a quem deixa o seu terço. n/a n/a

mç.7 nº.8 1º 238v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1652.9.18 Certidão do Testamento Certidão do testamento de João Soares Ribeiro que se guarda para conhecimento de que ele era pai de Diogo Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro e Francisco 
Ribeiro de Vasconcelos. 

n/a n/a

mç.7 nº.9 1º 238v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

s/d Inventário Inventário já sem principio mas que pelos herdeiros se conhece ser feito por morte e falecimento de João Soares de Ribeiro e de sua mulher cujos herdeiros 
foram Rodrigo Homem Ribeiro.

n/a n/a

mç.7 nº.10 1º 238v/239 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro 1674.2.14 Certidão de Inventário Certidão de Inventário que se fez por mote de D. Maria de S.Paijo, primeira mulher de Rodrigo Homem Ribeiro. n/a n/a

mç.7 nº.11 1º 239 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1683.11.9 Inventário Inventário a que se procedeu por morte e falecimento de Rodrigo Homem Ribeiro sendo cabeça de casal sua mulher D. Micaela Bandeira Freire e herdeiros. n/a n/a

mç.7 nº.12 1º 239r/v Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1667.5.22 Autos com primeira instância Autos com primeira instância que contêm o testamento de João Soares Ribeiro, feito a 29 de Novembro de 1627, e uma certidão de inventário que se fez por 
falecimento de João Soares Ribeiro e sua mulher, D. Francisca de Vasconcelos.

n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.7 nº.14 1º 240 Sernancelhe Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro

1596.10.18 Certidão autêntica de 
Testamento

Certidão autêntica do testamento de Cristóvão de Fonseca Ribeiro e de sua mulher, Florência de Almeida, em que instituem uma capela na Igreja de 
Sernancelhe da invocação do Espírito Santo e chamam para primeiro administrador o seu sobrinho, Francisco Ribeiro. 

n/a n/a

mç.7 nº.15 1º 240r/v Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro 1620.11.16 Cópia do Testamento

Cópia do Testamento de Francisco Ribeiro em que institui um vínculo na capela das Corias e chamou para administrador seu filho João Soares Ribeiro mas 
que isto não teve efeito. n/a n/a

mç.7 nº.16 1º 233v/244 Sernancelhe
Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

s/d Relação Relação da Fazenda pertencente ao vínculo ou Capela do padre Manuel Gonçalves a que ele se limita na dia instituição. n/a n/a

mç.7 nº.17 1º 244 Sernancelhe Vínculos por testamentos e mais testamentos e vínculos 
pertencentes à dita Casa

1589.1.7 Desistência e renúncia Desistência e renúncia que faz Frei Jerónimo, filho mais velho de Pedro do Soveral e sua mulher do direto que tinha administração do vínculo. n/a n/a

MAÇO 8
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[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.8 nº.3 2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1608.[--?].[--?] Sentença Sentença a favor de Fernão Mendes Soares contra o Conde de Odemira. n/a Fernão Mendes é declarado o donatário mais antigo da Coroa.

mç.8 nº.4 2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1700.[--?].[--?] Sentença Sentença contra os procuradores régios e juízes das capelas da Coroa, no qual se decide que a Capela da Coroa não terá interferência na sucessão. n/a n/a

mç.8 nº.5 2º 28v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1700.8.25 Sentença Certidão autêntica que atesta a sentença contra os procuradores régios, pela qual se determina que o Morgado terá uma sucessão regular. n/a n/a

mç.8 nº.6a 1º 228r/v Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1670.2.14 Escritura de união Escritura de união ao vínculo de Nossa Senhora do Pranto por Teotónio de Soveral de Almeida, fidalgo da Casa Real filho do primeiro embaixador de 
cinquenta alqueires de pão. 

n/a Nas notas de tabelião, corrigido o maço de 6 para 8. 

mç.8 nº.6b 2º 28v/29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1766.4.28 Sentença Certidão autêntica da sentença contra o Conde de Odemira e contra os Procuradores Régios. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.8 nº.7 2º 29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1451.4.8 Sentença
Certidão autêntica de uma sentença a favor de Maria Marques, administradora do Morgado, anulando a venda que o seu falecido marido tinha levado a cabo. 
A certidão foi extraída em Lisboa, em 23 de Maio de 1765. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.8 nº.8 2º 29 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1716.7.9 Sentença Sentença a favor de Brás d'Almeida de Vasconcelos, opondo-se a Sebastião Fernandes da Colmeosa, para abdicar de uma porção de terra que pertenceu ao 
Morgado. 

n/a n/a

mç.8 nº.9 2º 17v/18 Albergaria de São Paulo Confirmações 1447.2.20 Certidão Certidão da instituição e anexação por Afonso Martins ao Morgado e Albergaria de São Paulo dos bens presentes na mesma Certidão. n/a n/a

mç.8 nº.10 2º 18 Albergaria de São Paulo Confirmações 1645.4.26 Sentença Sentença favorável a D. Maria Soares contra Bartolomeu Alves e sua mulher. Em causa, estão propriedades no sítio da Cancela, na Fonte das Patas e Pedras 
Alapadas.

n/a n/a

mç.8 nº.11a 2º 18r/v Albergaria de São Paulo Confirmações 1715.5.9 Carta de arrematação e 
sentença

Carta de arrematação com os aforamentos de Vale de Paredes, Gontinho, Freixo, Vale de Samprol e sentença contra o Prior do Couto do Mosteiro, João Nunes 
Pereira. 

n/a n/a

mç.8 nº.11b 2º 18v Albergaria de São Paulo Confirmações 1723.6.13 Sentença Sentença contra o Conde de Odemira, juntamente com certidão apensa de depoimentos e declarações. n/a n/a

mç.8 nº.12 2º 18v Albergaria de São Paulo Confirmações 1750.5.18 Carta precatória e executória Carta precatória e executória em desfavor dos moradores de Breda de Almacinha, executando a sentença da Casa da Suplicação relativamente aos oitavos de 
azeite.

n/a n/a

mç.8 nº.13a 1º 225r/v/226r/
v

Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa 1688.10.18 Licença Licenças do Ordinário de Lamego se dizerem as missas nas capelas da Senhora do Desterro e Conceição como as certidões da Instituição do Morgado 
instituída pelo mesmo Gaspar do Soveral.

n/a Corrigido de Maço 6 para maço 8

mç.8 nº.13b 2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1752.5.14 Sentença Sentença de liquidação incidindo sobre os oitavos do azeite e termo de composição, para que se pague o oitavo de todos os produtos e um décimo do azeite. n/a n/a

mç.8 nº.14 2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1657.5.12 Autos cíveis
Autos cíveis da autoria de Manuel Pereira de Vasconcelos aos moradores de Vale de Paredes. Junto, encontra-se um emprazamento feito a António Afonso e 
outro feito a Pedro Alves com as propriedades referidas nos mesmos. n/a n/a

mç.8 nº.15 2º 29v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1652.2.10 Sentença Sentença sobre agravo a favor de Manuel Pereira de Vasconcelos. n/a n/a

mç.8 nº.16 2º 33 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1553.4.11 Prazo enfateusins Prazo enfateusim que fez Fernão Mendes a Jorge Pires, morador na Colmeosa, de um vale designado Gondomar. n/a n/a

mç.8 nº.17 2º 34 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1741.4.29 Aforamento Aforamento de vidas feito por José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos a António Martins e Josefa Gomes, sua mulher, de uma terra e baldios para 
além do rio e em frente ao moinho do Padre António Lobo. 

n/a n/a

mç.8 nº.18 2º 62 Albergaria de São Paulo 
e Colmeosa

Entregas 1663.8.6 Entrega Entrega de casas da Colmiosa e de bens que se fez por morte de D. Maria Soares à sua filha D. Elena de Barros, casada com Manuel Pereira de Vascos e que 
não deviam entrar em partilha.

n/a O doc. faz referencia à um anexo em um outro maço, n° 9, f.7/v.
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mç.8 nº.19 2º 64 Albergaria de São Paulo Composições 1664.10.29 Escritura de composição Escritura de composição entre Antônio de Oliveira Homem e Fernando d’Almada Vascos, sobre as partilhas dos bens de Maria Soares, segunda mulher de 
João d’Amaral d’Azevedo, pai de Maria d’Amaral d’Azevedo, mulher de Antônio de Oliveira Homem.

n/a n/a

mç.8 nº.20 2º 64 Albergaria de São Paulo Composições 1680.10.19 Escritura de composição Segunda escritura de composição entre Antônio de Oliveira Homem e Fernando d’Almada Vascos, sobre as partilhas dos bens de Maria Soares, segunda 
mulher de João d’Amaral d’Azevedo, pai de Maria d’Amaral d’Azevedo, mulher de Antônio de Oliveira Homem.

n/a n/a

mç.8 nº.21 2º 29v/30 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1751.4.1
Certidão de escritura de 
transação

Certidão da escritura de transação e composição que fizeram João Ferreira de Freixo e José Ferraz e a sua mulher, Manuel Lopes Mendes, João Francisco de 
Freixo e outros do concelho de Mortágua com José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos, sobre os oitavos do azeite, pela qual se obrigam a pagar o 
oitavo de todos os produtos e o décimo do azeite. 

n/a n/a

mç.8 nº.22 2º 50 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1830.5.11 Provisão
Provisão do Desembargo do Paço pela qual se concede ao Conde da Lapa a possibilidade de emprazar as casas e terras na Colmeosa e delas fazer prazo 
enfateusim perpétuo. 

X n/a

mç.8 nº.23 2º 50 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1830.6.5 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em enfateusim perpétuo que fez o Conde da Lapa ao Sargento Mor José Ferreira Tavares das casas e terras da Colmeosa. X Nas notas do tabelião. 

MAÇO 9

mç.9 nº.1 2º 22v
Albergaria - Morgado de 
São Paulo Tombos e destrinças 1514.1.8 Certidão autêntica Certidão autêntica do Foral de Mortágua outorgado pelo rei D. Manuel. n/a n/a

mç.9 nº.2 2º 23
Albergaria - Morgado de 
São Paulo Tombos e destrinças 1752.4.18 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros de Freixo Gontinho. n/a n/a

mç.9 nº.3 2º 23 Albergaria - Morgado de 
São Paulo 

Tombos e destrinças 1752.4.19 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros de Almacinha e seus limites. n/a n/a

mç.9 nº.4 2º 23 Albergaria - Morgado de 
São Paulo 

Tombos e destrinças 1751.4.4 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos caseiros de Vale de Paredes e Breda. n/a n/a

mç.9 nº.5 2º 23 Albergaria - Morgado de 
São Paulo 

Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros do lugar de Almacinha, Almafra e seus limites. n/a n/a

mç.9 nº.6 2º 23
Albergaria - Morgado de 
São Paulo Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros dos lugares do Freixo e Gontinho, depois do segundo tombo. n/a n/a

mç.9 nº.7 2º 23v
Albergaria - Morgado de 
São Paulo 

Tombos e destrinças 1792.4.9 Sentença de destrinça Sentença de destrinça dos foros dos lugares de Paredes, Breda e seus limites. n/a n/a

mç.9 nº.8 2º 23v Albergaria - Morgado de 
São Paulo 

Tombos e destrinças 1790.3.3 Certidão de posse Certidão extraída do tombo de demarcação e medição das casas e fazendas do vínculo, da posse de Maria Caetana, oriunda da Colmeosa. n/a n/a

mç.9 nº.9 2º 28 Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1655.4.9 Sentença Sentença sobre o oitavo do azeite, castanha e legumes, que obriga os caseiros a pagá-lo, excepto no que concerne ao mel. n/a n/a

MAÇO 10

mç.10 nº.1 2º 28v Albergaria de São Paulo Sentenças de Tribunais 1744.2.9 Sentença
Sentença dada pela Relação do Porto, ordenando aos caseiros que paguem o oitavo do azeite. Junto encontra-se uma sentença sobre agravo e sentença da 
composição, em que os caseiros devem pagar ao administrador o oitavo de todos os produtos que obtiverem, exceto do azeite (Viseu, 12 de junho de 1751). n/a n/a

mç.10 nº.2 2º 35 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1776.4.20 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Mariana Antónia Francisco de Freixo de um vale, Silveira. n/a Nas notas do tabelião.

mç.10 nº.3 2º 36 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.19 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez o procurador José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos a José Cordeiro e sua mulher de umas terras em Povorais. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.4 2º 37 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1776.12.26 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a João Rodrigues e seu irmão, Francisco José, de 
Gontinho do vale de Semprol e do vale de Cavada do Valente. 

n/a Nas notas do tabelião. 
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mç.10 nº.5 2º 38 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1777.4.27 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a Tomás Ferreira e a Manuel de Andrade de Vila 
Nova, de um vale chamado Silha Nova. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.6 2º 39 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.20 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez através do seu procurador José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Luísa Marques e Manuel Mendes, seu marido, 
de uns moinhos, um caneiro e vessadas ao pé dos ditos moinhos. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.7 2º 40 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1569.1.10 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Fernão Mendes Soares a Jorge João e sua mulher de um caneiro no Rio Cris. n/a n/a

mç.10 nº.8 2º 41 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1777.5.3 Escritura de aforamento
Escritura de aforamento que fez por seu procurador D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a Manuel Gomes Saraiva de um baldio no sítio do 
Cris. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.9 2º 42 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1754.3.11 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez por seu procurador José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel de Andrade e a Ventura Ferreira e suas mulheres 
de uma terra desde o vale do Moinho até ao Vale do Bispo.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.10 2º 43 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1699.4.1 Escritura de aforamento Escritura de aforamento que fez Brás de Almeida de Vasconcelos a António Mendes e sua mulher da Quinta do Serrado, em Couto do Mosteiro. n/a n/a

mç.10 nº.11 2º 44 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1727.11.5 Escritura de aforamento Escrito de aforamento que fez Braz de Almeida de Vasconcelos a Bartolomeu Pais da Costa de um moinho em Vale do Seco. n/a n/a

mç.10 nº.12 2º 45 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1719.12 Escritura de aforamento
Escrito de aforamento que fez Braz de Almeida de Vasconcelos a Manuel Pedro Rangel, morador da Colmeosa, de metade da veia de água do sítio dos 
Castanheiros. n/a n/a

mç.10 nº.13 2º 46 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1693.7.16 Certidão de reconhecimento Certidão de reconhecimento que João de Araújo Veloso é detentor de um caneiro no Rio Dão e Cris; uma escritura e outro reconhecimento de que o sujeito 
possui outro caneiro no rio Cris, perto de Fulgoroza. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.10 nº.14a 2º 47 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1717.1.26 Certidão de reconhecimento Reconhecimento que fez João Gomes Coelho de um caneiro no concelho de Mortágua. Esse mesmo reconheceu outro caneiro, no Rio Cris. n/a n/a

mç.10 nº.14b 2º 47 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1723.5.16 Certidão de reconhecimento Reconhecimento de Bento Bernardes de Seixas de dois caneiros no rio Cris. n/a n/a

mç.10 nº.15 2º 48 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1602.7.4 Desistência Desistência que fez Fernão Mendes Soares de um quinhão de um caneiro no rio Cris na foz do mesmo, e que foi dado a Simão Pires e sua mulher, Antónia 
João. 

n/a n/a

mç.10 nº.16 2º 49 Albergaria de São Paulo Prazos fateusins 1712.5.20 Desistência Desistência que fez Domingas Gomes, viúva de Simão Gomes, de todos os bens que tivesse no distrito do Morgado e Albergaria de São Paulo. n/a Nas notas do tabelião.

mç.10 nº.17 2º 56 São Paulo do Cris e 
Colmeosa

Testamentos 1721.10.11 Testamento Certidão autentificada da verba de testamento de D. Elena de Barros a qual deixa seis missas para a Igreja do Couto do Mosteiro e a terça para seus filhos 
Fernando Almeida de Vascos e Diogo de Miranda.

n/a n/a

mç.10 nº.18 2º 58 São Paulo do Cris e 
Colmeosa

Aquisições 1578.1.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez Fernão Mendes Soares à Cristovão Ribeiro da vila d’Aveiro de uma vinha no Lugar da Colmiosa no Couto do mosteiro. n/a n/a

mç.10 nº.19 2º 108 Viseu Aquisições 1531.4.17 Escritura de compra Escritura de compra  de Nuno de Barros de Araújo e sua mulher, Isabel Gomes de Miranda, a Fernando Paiva e sua mulher, de uma quintal em Latão e de um 
chão na cidade de Viseu agora incluídos no Quintal da Casa.

n/a n/a

mç.10 nº.20 2º 108 Viseu Aquisições 1592.7.16 Escritura de compra Escritura de compra  de Diogo de Miranda e sua mulher, Ana de Celoio de Oliveira de Frades de algumas casas na Rua das Regueiras. n/a n/a

mç.10 nº.21 2º 108r/v Viseu Aquisições 1677.9.6 Escritura de compra Escritura de compra de Fernando de Almeida de Vasconcelos a Félix de Andrade e sua mulher de algumas casas e quintal na Rua das Regueiras. n/a n/a

mç.10 nº.22 2º 108v Viseu Aquisições 1672.8.19 Escritura de compra Escritura de compra do procurador Nuno Rebelo Leitão a Miguel Lopes da Crus,  de um chão na cidade de Viseu, pertencente ao seu vínculo. n/a n/a

mç.10 nº.23 2º 108v Viseu Aquisições 1720.4.9 Escritura de compra Escritura de compra de Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Miguel Lourenço e sua mulher   de um souto e terra , pertencente ao vínculo de 
Sernancelhe.

n/a Nas notas de tabelião  

mç.10 nº.24 2º 109 Viseu Aquisições 1585.2.8 Escritura de compra Escritura de compra de Manuel do Loureiro Serpa a Fernão Brandão, arcipreste na Sé de Viseu,  de algumas casas  na Rua da Regueira que a família Serpa 
ainda conserva. 

n/a Nas notas de tabelião  
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mç.10 nº.25 2º 109 Viseu Aquisições 1711.9.22 Escritura de compra Escritura de compra de João do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Abel de Alva Manoel Borges de Sousa de algumas casas na Rua da Regueira, incluídas 
nas casas grandes.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.10 nº.26 2º 109r/v Viseu Aquisições 1484.6.25 Escritura de compra Escritura de compra de Antão Gonçalves  a João Afonso e sua mulher, de um chão e lagar  na vinha do Ferreiro. n/a n/a

mç.10 nº.27 2º 109v Viseu Aquisições 1766.8.29 Escritura de compra
Escritura de compra de José de Vasconcelos, balio tenente general, a Maria da Silva e seus filhos, nora e genro, de umas casas na Rua da Regueira, incluídas 
nas casas grandes. n/a Nas notas de tabelião  

mç.10 nº.28 2º 109v Viseu Aquisições 1728.3.13 Escritura de compra
Escritura de compra de Rodrigo Homem do Sobral e Vasconcelos, que troca de nome para  Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, a Domingos 
Gonçalves de umas casas na Rua da Regueira, incluídas hoje nas casas grandes.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.10 nº.29 2º 109v/110 Viseu Aquisições 1751.12.24 Escritura de compra Escritura de compra de José de Vasconcelos, balio tenente general, a António Tavares  e sua mulher de duas casas telhadas e viobradas da rua da Regueira, 
incluídas nas casas grandes.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.10 nº.30 2º 110 Viseu Aquisições 1771.4.10 Escritura de compra Escritura de compra de José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Francisco da Silva e sua mulher  de umas casas na rua das Regueiras, 
incluídas nas casas grandes e no quintal.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.10 nº.31 2º 110r/v Viseu Aquisições 1628.11.4 Escritura de compra Escritura de compra de João Pereira Sombreiro a Francisco Gomes de Almeida de umas casas na Rua da Regueira, foreiras ao cabido, incluídas nas casas 
grandes.

n/a Nas notas de tabelião  

mç.10 nº.32 2º 110v Viseu Aquisições 1695.3.19 Escritura de compra Escritura de compra de Domingos Henriques a José Cardoso de umas casas na Rua da Regueira, incluídas nas casas grandes. n/a Nas notas de tabelião

mç.10 nº.33 2º 116 Viseu Títulos pertencentes às Águas do Quintal 1594.12.22 Provisão Provisão de juiz e vereadores para Diogo de Miranda poder transportar a água  da Cruz para o seu chão, incluído no Quintal da casa. n/a Requeria pelos moradores da Rua de Regueira.

mç.10 nº.34 2º 116 Viseu Títulos pertencentes às Águas do Quintal 1749.5.27 Provisão Provisão do rei D.João V para Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos poder procurar as nascentes d'água dentro do Quintal. n/a Registada chancelaria -mor da corte e  reino no Livro de Oficios e 
Mercês no fl.143.

mç.10 nº.35 2º 116r/v Viseu Títulos pertencentes às Águas do Quintal 1748.8.31 Notificação judicial Notificação judicial a requerimento de Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos  feita às pessoas que levavam roupa e tiravam  água das poças por cima 
de S.Miguel que iam até ao Quintal da Casa. 

n/a n/a

mç.10 nº.36 2º 116v Viseu Títulos pertencentes às Águas do Quintal 1761.8.4 Licença do Cabido Licença do cabido para encarnar a água pelo adro de São Miguel para dentro do quintal. n/a n/a

mç.10 nº.37 2º 120 Viseu Sentenças 1516.6.23 Sentença Sentença a favor de Maria Rodrigues de Carvalho, viúva de Gonçalo de Barros, e contra João Pires determinando um pagamento anual. n/a
 Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

mç.10 nº.38 2º 120v Viseu Sentenças 1649.8.17 Sentença
Sentença a favor de Manoel de Almeida e Vasconcelos e sua mulher, D.Francisca de Miranda, contra Gaspar de Gueiros  - não se entende a palavra - de 
Castelo Branco e sua mulher, Isabel Gomes de Miranda, defuntos, e sua filha, Mariana das Chagas, religiosa no Mosteiro de Viseu,  determinando  a entrega 
de um prazo pertencente ao Cabido de Viseu em Chãos.

n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

mç.10 nº.39 2º 120v Viseu Sentenças 1769.3.8 Sentença Sentença a favor das religiosas do mosteiro da cidade de Viseu contra José de Vasconcelos, tenente general,  que obriga ao levantamento de um muro , terreno 
de casas demolidas pertence à casa.

n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

mç.10 nº.40 2º 120v/121 Viseu Sentenças 1739.5.20 Sentença Sentença a favor de D.Mariana Antónia Perezado Sobral e Vasconcelos contra Miguel de Almeida e sua mulher  dá à primeira a conservação da Quinta de 
Francozelo e os rendimentos que os intrusos obtiveram durante a indevida ocupação.

n/a  Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

mç.10 nº.41 2º 121r/v Viseu Sentenças 1706.6.26 Sentença

Sentença a favor da suplicação sobre o agravo entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco contra João de Almeida 
Castelo Branco sobre as partilhas da mãe e sogra de ambas as partes Maria de Figueiredo.
Maria Figueiredo mais o seu filho o Cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco fizeram um dote em que  passavam à sua filha e irmã D. Maria os bens 
da sua mãe passados posteriormente para D.Fernando e que João de Vasconcelos da Povoa alienou. 

n/a
 Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança. Dote do casamento descrito  no Foral de Partilhas no fl.
88 

mç.10 nº.42 2º 121v Viseu Sentenças 1706.6.26 Certidão de Sentenças 
Certidão das sentenças da proferida - a favor da suplicação sobre o agravo entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo 
Branco contra João de Almeida Castelo Branco sobre as partilhas da mãe e sogra de ambas as partes Maria de Figueiredo - no Juízo Geral de  Viseu sobre os 
embargos da Prelação do Porto e sobre agravo na suplicação.

n/a
 Segundo o documento mç.10, nº43 a sentença é apenas de 
lembrança

mç.10 nº.43 2º 121v/122 Viseu Sentenças 1709.11.2 Sentença de força Sentença de força a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos contra o Abade de Valbom  Gaspar de Loureiro que é expulso da Quinta de Francozelo 
onde se instalara.

n/a Apenas de lembrança.

mç.10 nº.44a 2º 110v/111 Viseu Aquisições 1565.6.15 Escritura de compra Escritura de compra do Bispo Dom Gonçalo Pinheiro a Baltasar de Almeida,   do Lugar de Lamas  de umas casas em Viseu na  Rua das Regueiras. n/a Junto está requerimento.

mç.10 nº.44b 2º 110v/111 Viseu Aquisições 1570.7.13 Requerimento Requerimento  do Bispo Dom Gonçalo Pinheiro para expulsão das ditas casas de Maria Fernandes, viúva de João de Celório, até á data prazo foreiro, incluído 
nas casas da Regueira.

n/a No mesmo documento que o anterior.
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mç.10 nº.45 2º 111 Viseu Aquisições 1726.3.11 Certidão de sisa Certidão de sisa paga da compra de umas casas na Rua da Regueira por Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Domingos Gonçalves, incluídas hoje 
nas casas grandes.

n/a n/a

mç.10 nº.46 2º 54 São Paulo do Cris e 
Colmeosa

Sentenças 1649.5.12 Sentença Sentença sobre o inventário realizado após a morte de João do Amaral de Azevedo, segundo marido de Maria Soares, sogra de Manuel d’Almeida Vascos, a 
qual lhe devia.

n/a n/a

mç.10 nº.47 2º 111 Viseu Aquisições 1561.9.23 Escritura de compra Escritura de compra de Gonçalo Rebelo a João Gonçalves e sua mulher de uma horta, fora da cidade de Viseu, que não pertencem á casa. n/a Nas notas de tabelião

mç.10 nº.48a 2º 111r/v Viseu Aquisições 1771.3.8 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um pinhal no Outeiro da Pedra Forada. n/a Não tem nem nome de vendedor nem de comprador.

mç.10 nº.48b 2º 111r/v Viseu Aquisições 1751.12.23 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas casas na Rua da Regueira. n/a No mesmo documento que o anterior. sem nome de vendedor e 
comprado.

mç.10 nº.49 2º 115 Viseu Provisões de abolição de encargos  1798.6.28 Provisão Provisão de abolição do encargo de cinco missas impostas nas propriedades nela  contidas. X Registado no livro 58 do Regimento Geral nofl.268 e na chancelaria-
mór da corte e reino no livro de mercês no fl.269.

mç.10 nº.50a 2º 207r/v Ferronha e Alcafache, 
concelho de Azurara

n/a 1761.6.18 Provisão Provisão passada antes da abolição da capela instituída por António Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, para se poderem emprazar os bens do vínculo. n/a n/a

mç.10 nº.50b 2º 207r/v
Ferronha e Alcafache, 
concelho de Azurara n/a 1798.6.2 Provisão Provisão da abolição dos encargos do vínculo instituído por António Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, por o mesmo vínculo não chegar ao rendimento da lei. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.10 nº.52 2º 126 Viseu Posses 1626.9.22 Auto de posse Auto de Posse de Manoel de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, dos casais de Quintela que pertenciam à sua mulher D.Helena de Barros neta de Maria 
Pereira.

n/a n/a

mç.10 nº.53 2º 270 Ferronha e Venda da 
Serra

Aquisições 1668.10.24 Certidão de Escritura Certidão de escritura de compra  que fez António Rodrigues Loureiro a Dionisia de Leão e Josefa do Amaral de um casal na dita venda da Serra. n/a Nas notas de tabelião

mç.10 nº.54 2º 286 Póvoa de Sobrinhos Aquisições 1680.7.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Fernandes a Cristovão  João de um terreno. X n/a

mç.10 nº.55 4º 286
Tondela, concelho de 
Barreiro Aquisições 1661.9.22 Certidão de sisa 

Certidão de sisa da compra que fez o [ilegível] da Trapa, Nuno Rebelo à D. Branca em preço de sessenta mil réis de uma vinha. Julga-a alienada e pertencente 
ao vínculo instituído pelo dito Nuno Rebelo. n/a n/a

mç.10 nº.56 2º 54r/v São Paulo do Cris e 
Colmeosa

Sentenças 1829.9.10 Carta Geral de posse Carta em favor do conde da Lapa contra Ciprianna Cazimira Freire e seu marido Laurianno Pedro de Roates. Reivindica os bens da Colmiosa por comisso e 
por falta de licença do desembargo do paço.

X

Escrivão Francisco Teixeira Pinto Alves Pereira Cabral. Assinado 
pelo desembargador Bernadino Antonio Soares Tavares e passada na 
chancelaria em 1829.06.12. Auto de posse dado pelo tabelião do 
Couto do Mosteiro Joaquim Paes.

mç.10 nº.57 2º 126 Viseu Posses 1711.4.7 Auto de posse Auto de Posse de Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos em virtude do testamento do seu tio Fernando de Almeida de Vasconcelos de casas, quintais 
da Regueira, a  vinha da Ramalhosa, uma propriedade em Francoselo e a capela do Claustro da Sé da Senhora da Assunção,  pertencentes à casa.

n/a Remete para fl.58 e seguintes.

MAÇO 11

mç.11 nº.1 2º 304r/v Ladário Sentenças 1740.1.25 Sentença Sentença contra Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a favor do seu irmão Luís Bandeira Galvão. n/a n/a

mç.11 nº.2 2º 303 Ladário Sentenças 1518.[--?].[--?] Sentença Sentença da Suplicação contra Inês Caldeira, filho de Pedro Homem, cavaleiro da Lageosa e seu marido João Vás, onde se julga o prazo de Luzindinho. n/a n/a

mç.11 nº.3 2º 303r/v Ladário Sentenças 1783.9.1 Sentença Sentença da suplicação que julga o Barão de Mossâmedes em relação ao prazo de Luzindinho. n/a n/a

mç.11 nº.4 2º 303v Ladário Sentenças 1784.2.7 Subsentença Sob sentença a favor do Barão de Mossâmedes, contra Francisco de Albuquerque e Castro. n/a n/a

mç.11 nº.5 2º 297 Ladário Testamentos 1699.[--?].[--?] Testamento Testamento de Luís Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real, governador de Cidade de Viseu e Administrador Geral das Minas do Brasil. n/a n/a
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mç.11 nº.6 2º 299r/v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1576.3.15 Renovação de prazo Renovação do prazo assinado por António da Costa Bandeira, fidalgo da Casa Real, filho de Filipe Bandeira, fidalgo da Casa Real, e de Maria da Costa neto 
de João Vás e de outra Maria da Costa, filha de Pedro Homem, cavaleiro da Legeosa.

n/a n/a

mç.11 nº.7 2º 303v/304 Ladário Sentenças 1784.6.8 Certidão Certidão de abolição da Capela de Aguiar da Beira, instituída por D. Catarina Ozoria. n/a n/a

mç.11 nº.8 2º 304 Ladário Sentenças 1784.7.8 Certidão Certidão extraída de uma escritura feita por Luís Bandeira Galvão a Francisco de Albuquerque e Castro. n/a n/a

mç.11 nº.9 2º 297 Ladário Testamentos 1775.7.10 Certidão Certidão do testamento de Rodrigo Luiz Bandeira Galvão, sem efeito pela lei. n/a n/a

mç.11 nº.10 2º 299v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1784.4.15 Auto de posse Auto de posse do prazo dada ao Barão de Mossâmedes em virtude de uma sentença da Casa da Suplicação. n/a n/a

mç.11 nº.11 2º 299 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1477.7.28 Prazo Prazo em três vidas de um foro, em que o seu senhor direto é Senhor do Cabido, feito a Pedro Homem, cavaleiro da Lageosa, pai de Maria da Costa, mulher 
de João Vaz.

n/a n/a

mç.11 nº.12 2º 299 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1516.4.3 Renovação de prazo Renovação do prazo feita ao escudeiro João Vaz, e a sua mulher Maria da Costa, filha de Pedro Homem. n/a n/a

mç.11 nº.13 2º 317 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1545.5.17 Renovação de prazo Renovação do prazo de Dornelas feita a António Rodrigues e a Isabel Deiró pelo cabido de Viseu n/a n/a

mç.11 nº.14 2º 313 Ladário Aquisições s/d Escritura de compra  Escritura de compra por João Vás de Escudeiro e sua mulher Maria da Costa a Isabel Luz Viúva de fazendas em Santa Eulália no concelho de Satão n/a n/a

mç.11 nº.15 2º 304v Ladário Sentenças 1670.11.13 Sentença Sentença do Corregedor da comarca de Viseu eleito juiz arbitro entre Luís Bandeira Galvão e Manuel Nunes de Carvalho. n/a n/a

mç.11 nº.16 2º 311 Ladário e Luzindinho Sentenças 1680.4.20 Sentença Sentença atribuída no concelho de Penalva de Luiz Bandeira Galvão e sua mulher contra Manuel Fernandes e sua mulher por lhes terem aberto dois regos e 
roubado água

n/a n/a

mç.11 nº.17 2º 317 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1612.1.11 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de Dornelas pelo cabido de Viseu a Melchior de Castro n/a Nas notas do cabido. Remete para o mç. 11 nº 13

mç.11 nº.18 2º 317v Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1705.2.16 Renovação de prazo
Renovação do prazo de Dornelas pelo cabido de Viseu a D. Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira, ao qual se junta o testamento da sua mãe, D. Micaela 
Bandeira Freire n/a Nas notas do cabido. Remete para o mç. 11 nº 13

mç.11 nº.19 2º 301 Ladário Prazos enfitêuticos 1576.3.15 Prazo Prazo que o senhor é o Cabido de Viseu, feito a António da Costa Bandeira, fidalgo da Casa Real, casado com D. Leonor Boto de Aguiar. n/a n/a

mç.11 nº.20 2º 299v Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1790.1.20 Embargo Embargo para um moinho que fazia Rosária Maria, viúva do Lugar de Luzindinho, em prejuízo das águas. n/a n/a

mç.11 nº.21 2º 317v Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1704.1.14 Prazo Prazo em que é tomada uma parte do prazo de Dornelas por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos e por Maria de Vasconcelos Bandeira n/a Remete para o mç. 11 nº 13

mç.11 nº.22 2º 300 Ladário e Luzindinho Prazos enfitêuticos 1790.6.18 Vedoria Vedoria do prazo assinado por certidão. n/a Entrada do Livro do Cabido.

mç.11 nº.23 2º 313v Ladário Aquisições 1713.2.11 Escritura de compra Escritura de compra com troca das tapadas do Porto pelas tapadas da Lavandeira n/a n/a

mç.11 nº.24 2º 317v/318 Ladário e Dornelas Prazos enfitêuticos 1815.4.15 Certidão de prazo Certidão de prazo subenfitêutico do prazo de Dornelas por três vidas por Manuel de Almeida e Vasconcelos, visconde da Lapa, a Manuel Lopes e mulher x Nas notas de tabelião. Remete para o mç. 11 nº 13

MAÇO 12

mç.12 nº.1 2º 72 Lamaçais Aquisições 1551.6.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Pereira à Francisco da Cunha, morador de Travassô, sobre um meio casal nos limites de Lamaçães. n/a n/a
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mç.12 nº.2 2º 72 Lamaçais Aquisições 1549.7.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Pereira à Francisco da Cunha, filho de D. Maria da Cunha sobre alguns bens em Lamaçães. n/a n/a

mç.12 nº.3 2º 73 Lamaçais Aquisições 1625.2.7 Escritura de quitação e 
destrate

Escritura de quitação e destrate de uma troca entre Garcia de Figueiredo e Antônio Cardoso, filho de Gaspar de Meira, de um chão entre a casa do dito Antônio 
Cardoso em Lamaçães por outro em Ribeirinha.

n/a n/a

mç.12 nº.4 2º 73 Lamaçais Aquisições 1614.12.6 Escritura de venda Escritura de venda que fez Garcia de Figueiredo à Jorge Barreto da cidade de Viseu sobre alguns produtos. n/a n/a

mç.12 nº.5a 2º 72v Lamaçais Aquisições 1610.12.5 Assinado de compra Assinado de compra que fez Garcia de Figueiredo à Gaspar da Fonseca Saraiva sobre uma casa em Lamaçães. n/a n/a

mç.12 nº.5b 2º 72v Lamaçais Aquisições 1615.5.9 Assinado de compra Assinado de compra que fez Garcia de Figueiredo à Mathias Gonçalves, sua mulher e irmã, no lugar de França,  sobre uma vinha. n/a n/a

mç.12 nº.6 2º 72v Lamaçais Aquisições 1605.3.10 Assinado de compra Dois assinados de compra que fez Manuel de Almeida de Vascos à Gaspar de Meira e sua mulher sobre dois chãos. n/a n/a

mç.12 nº.7 2º 67v/68r/v Mossâmedes e honra de 
Lamaçais

n/a 1617.3.9 Carta de entrega judicial Carta de entrega judicial feita a Garcia de Figueiredo sobre os bens dos falecidos João Lourenço de Figueiredo e D. Joana Pereira, seus pais. Casas em 
Lamaçães entre outros bens e dízimos em gênero.

n/a n/a

mç.12 nº.8 2º 68v
Mossâmedes e honra de 
Lamaçais n/a 1564.5.8 Inventário

Inventário que sucedeu após a morte de D. Maria Pereira ou de Almeida, mulher de Francisco Pereira e entrega que se fez a sua filha D. Joana e seu marido 
João Lourenço de Figueiredo n/a n/a

mç.12 nº.9 2º 67v Mossâmedes e honra de 
Lamaçais

n/a 1631.1.16 Instrumento de legitimação Instrumento de legitimação de Manuel Feio de Figueiredo e Luiz Tavares, filhos legitimados de Garcia de Figueiredo e de Maria Simões Solteira, voltando à 
casa os bens após sua morte.

n/a n/a

mç.12 nº.10 2º 78 Lamaçais Sentenças 1644.1.17 Sentença Sentença de embargo em favor de Manuel de Almeida de Vascos contra os moradores de Travassô, sobre as águas das poças. n/a n/a

mç.12 nº.11 2º 78 Lamaçais Sentenças 1600.3.20 Sentença Sentença de força contra os autores Manuel Francisco e sua mulher de Travesso por quererem impedir que as águas das poças fossem usadas para regar a 
quinta e por as taparem.

n/a n/a

mç.12 nº.12 2º 78r/v Lamaçais Sentenças 1659.7.2 Citação judicial Citação judicial a requerimento de Manuel de Almeida de Vascos, feita com comunicação de pena aos moradores de Travesso, para que não embaracem o 
curso das águas das poças.

n/a n/a

mç.12 nº.13 2º 78v Lamaçais Sentenças 1785.6.20 Sentença Sentença que confirma a posse das águas de Travesso à Manuel de Almeida. n/a Esta sentença foi dada em Viseu.

mç.12 nº.14 2º 68v/69 Mossâmedes e honra de 
Lamaçais

n/a s/d Caderno Caderno que se conserva para memória, apontamentos feitos por Manuel d’Almeida de Vascos. Descrição de móveis que ficaram após a morte de Garcia de 
Figueiredo.

n/a n/a

mç.12 nº.15 2º 67r/v Mossâmedes e honra de 
Lamaçais

n/a 1563.2.14 Bula de dispensa Bula de dispensa do clandestino passada em Roma a favor de Francisco Pereira e D. Maria Pereira ou de Almeida, a qual deixa sua herdeira D. Joana. n/a n/a

mç.12 nº.16 2º 83 Viseu Testamentos 1561.2.13 testamento Testamento de Luís de Almeida e da sua mulher, Joana Caridosa. n/a Junto está um auto de aprovação.

mç.12 nº.17 2º 83 Viseu Testamentos 1555.7.26 testamento
Testamento da falecida Beatriz Lourenço,  viúva de João do Rego , cavaleiro  fidalgo, que designa como herdeira a sua sobrinha, Joana Cardosa, mulher de 
Luís de Almeida, donatário de Mossâmedes, filha de Maria Ferreira. n/a n/a

mç.12 nº.18 2º 83 Viseu Testamentos 1598.7.7 testamento Testamento do falecido Rodrigo de Almeida de Vasconcelos, Fidalgo. n/a n/a

mç.12 nº.19 2º 83r/v Viseu Testamentos 1665.12.26 testamento em pública forma Testamento em pública forma de Manuel de Abreu Castelo Branco, marido de D.Joana Rebelo, filha de António Leitão Pereira do Ladário. n/a Testamento, sem o princípio, apenas para lembrança.

mç.12 nº.20a 2º 83v Viseu Testamentos 1684.12.10 testamento Testamento do falecido cónego Francisco de Almeida Castelo Branco, que instituiu por vínculo de Capela como administradores a sua sobrinha , D.Umbelina  
Varela De Castelo Branco e na falta dela a instituição da Misericórdia da cidade de Viseu.

n/a Junto está um codicilo.

mç.12 nº.20b 2º 83v Viseu Testamentos 1684.11.10 Codicilo Codicilo do testamento com que faleceu cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. n/a No mesmo documento que o anterior.
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mç.12 nº.21 2º 83v/84 Viseu Testamentos 1683.11.26 certidão de testamento
Certidão autenticada do testamento do  falecido cónego António Leitão Pereira da Casa do Tojal  que instituiu por vínculo de Capela nas casas do Ladário, 
num casal em Esculca, outro em Travasso, um prado em Piões, um olival e um tapado em S.Salvador e uma vinha em Tondela,  como  administrador dos bens  
o seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, que conservou alguns bens e alienou outros aos  Albuquerque da Insua. 

n/a Certidão autenticada

mç.12 nº.22 2º 84r/v Viseu Testamentos 1633.8.4 testamento Testamento do falecido Manoel de Almeida Castelo Branco, irmão de António Rodrigues de Loureiro de Ferronha. n/a Apenas para lembrança.

mç.12 nº.23 2º 84v/85 Viseu Testamentos 1702.12.13 testamento

Testamento de D. Maria de Castelo Branco, que institui o seu marido Fernando de Almeida Vasconcelos como administrador dos seus prazos  e a sua sobrinha 
Daria de Loureiro, mulher de Luiz de Almeida, donatário de Mossâmedes, um vínculo  instituído no dote feito pela sua mãe e pelo seu irmão o Cónego 
Francisco de Almeida. Este vínculo estava  na administração ou de  D.Francisca Chavier de Almeira ou do irmão Diogo de Vasconcelos de Almeida que 
tinham parte dos bens alienados.

n/a A identidade dos bens alienados está descrita  no fl.88  e 121

mç.12 nº.24 2º 84v/85 Viseu Testamentos 1703.1.15 certidão de testamento Testamento por certidão do falecido António de Loureiro de Figueiredo Cabanões. n/a Apenas para lembrança.

mç.12 nº.25 2º 85 Viseu Testamentos 1706.2.20 codicilo Codicilo. n/a n/a

mç.12 nº.26 2º 88 Viseu Inventários 1537.12.26 inventário
Inventário dos bens de Viseu e do Porto, alienados,  do falecido Nuno de Barros de Araújo, do Porto, marido de Isabel Gomes de Miranda. Ambos pais de 
D.Francisca de Miranda, mulher de Fernão Ortis de Vilhegas, e avós de Diogo de Miranda de Vilhegas, fidalgo da casa real, pai  de D.Francisca de Miranda, 
mulher de Manoel de Almeida  de Vasconcelos, oitavo donatário de Mossâmedes.

n/a Apenas para lembrança. 

mç.12 nº.27a 2º 88r/v Viseu Inventários 1653.11.15 Traslado de inventário Translado do inventário de Pedro de Almeida de Castelo Branco, marido de D.Ana de Figueiredo. Pais de D. Maria de Castelo Branco, mulher de Fernando de 
Almeida Vasconcelos. 

n/a n/a

mç.12 nº.27b 2º 88v/89 Viseu Inventários 1663.12.11 Autos de demanda

Autos de demanda de  Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco, autores, que estiveram na posse destes e de  Maria do 
Deserto, religiosa no convento de Viseu, João de Almeida de Castelo Branco, D.Maria do Loureiro  de Vasconcelos, da Quinta  de Ferronha,  e Baltazar de 
Almeida , da Quinta de  Sabogosas,  sobre as partilhas de bens  da mãe e sogra dos autores. A estes junta a instituição de capela que fizeram  D. Maria de 
Figueiredo de Almeida Castelo Branco que não teve efeito em todos os bens nomeados  sendo que no vínculo ficam  os bens de Fail e da Póvoa dos Sobrinhos 
e sai a Quinta do Francozelo.

n/a No mesmo documento  do anterior. Junto está instituição de capela. 
Remete para a sentença no fl.121.

mç.12 nº.28 2º 93 Viseu Doações 1552.8.25 Doação Doação de prazos na cidade de Coimbra que fez Beatriz Gonçalves, viúva de Rui Dias Cardozo, à sua filha Ana Cardosa. n/a n/a

mç.12 nº.29 2º 93r/v Viseu Doações 1642.8.14 Doação
Doação do prazo de  Abraveses, alienado pela Casa de Ferronha, de Joana do Loureiro, viúva de António Machado Botelho, e sua filha Maria Botelha ao seu 
irmão,  o arcediago João d'Almeida do Loureiro, e sua sobrinha, filha de Manuel de Almeida,  e a D.Maria do Loureiro, filha de António Rodrigues do 
Loureiro.

n/a n/a

mç.12 nº.30 2º 93v Viseu Doações 1702.12.21 Doação  e nomeação

Doação e nomeação que fez D. Maria de Castelo Branco à  sua sobrinha, D.Maria do Loureiro e Vasconcelos , filha de seu primo e da sua irmã, António 
Rodrigues  do Loureiro, e mulher de Luís de Almeida de Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes, do vínculo instituído por sua mãe Maria de Figueiredo de 
Almeida e seu irmão o cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. Nomeia também o seu sobrinho, Brás de Almeida de Vasconcelos, uma fazenda do 
Carregal.

n/a n/a

mç.12 nº.31 2º 93v Viseu Doações 1700.4.6 Doação e nomeação Doação e nomeação dos serviços dos sucessores da casa de Mossâmedes e Ferronha feita por D.Maria do Loureiro de Vasconcelos e seus filhos, António do 
Loureiro e Bartolomeu de Almeida, a  Bras de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes.

n/a n/a

mç.12 nº.32 2º 94 Viseu Doações 1577.8.15 Doação Doação de Francisca  Barreiros,   viúva, à sua filha Isabel Barreiros de um prazo de Ferrovinto que está na casa de José Cardozio. n/a registo de doação para memória

mç.12 nº.33 2º 94 Viseu Doações 1577.8.15 Doação
Doação e nomeação que fez D. Maria de Castelo Branco à  sua sobrinha, D.Maria do Loureiro e Vasconcelos , filha de seu primo e da sua irmã, António 
Rodrigues  do Loureiro, e mulher de Luís de Almeida de Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes, do vínculo instituído por sua mãe Maria de Figueiredo de 
Almeida e seu irmão o cónego Francisco de Almeida Castelo Branco. Nomeia também o seu sobrinho, Brás de Almeida de Vasconcelos, uma fazenda do 
Carregal.

n/a A segunda doação idêntica está no maço nº30

mç.12 nº.34 2º 97 Viseu Dotes de Casamento 1580.2.26 Escritura dote de casamento
Escritura de dote  - prazo da Ermida, prazo da Póvoa da Galega, prazo de Rio de Loba, e casas na rua das Regueiras - que D.Francisca de Miranda fez ao seu 
filho Diogo Miranda de Vilhegas para o casamento com Beatriz Rebela, filha de Gonçalo Rebelo. n/a n/a

mç.12 nº.35 2º 97r/v Viseu Dotes de Casamento 1600.4.28 Escritura dote de casamento

Escritura de dote - quinta da Ermida, Prazo da Paradinha, Prazo da Galega, Prazo da Vilar, Prazo de rio de Loba,  casas da Rua das Regueiras  -  que Diogo de 
Miranda e sua mulher Beatriz Rebela  fizeram ao seu filho, Gonçalo de Barros, para o casamento com  D.Joana de Vasconcelos, filha de Rui de Almeida de 
Vasconcelos, Donatário de Mossâmedes. Ajuste do casamento de D.Francisca de Miranda  de Gonçalo de Barros com Manuel de Almeida, irmão da dita Joana 
de Vasconcelos.  Por falta de sucessão os bens de Gonçalo de Barros os bem recaíram na casa mas foram alienados por outros dotes.  

n/a Junto está um ajuste de dote .

mç.12 nº.36 2º 97v/98v Viseu Dotes de Casamento 1673.12.11 Escritura dote de casamento
Escritura de dote que  o cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco  e sua mãe, Maria de Figueiredo de Almeida , viúva de  Pedro de Almeida de Castelo 
Branco,  fizeram à sua filha D. Maria de Almeida Castelo Branco  para o casamento com Paulo Cabral de Gouveia e, segundo vínculo de morgado, menos os 
bens que pertencem à legítima da dotada , para o segundo casamento, por não ter filhos, com Fernando de Almeida de Vasconcelos. Vindos da Casa de 
Ferronha, estes bens pertencem à Casa por morte de Diogo de Vasconcelos e sua irmã.

n/a Certidão do auto no fl.122 e demandas nas sentenças do fl.121

mç.12 nº.37 2º 98v Viseu Dotes de Casamento 1703.4.11  Certidão em pública forma 
Certidão em pública forma da escritura de dote, de todos os prazos e vínculos da casa de Ferronha,  que D.Maria de Loureiro e Vasconcelos, viúva de Luís de 
Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, e seu filho Bartolomeu de Almeida Vasconcelos Castelo Branco,   fez a seu filho e irmão António do 
Loureiro Castelo Branco e Vasconcelos para o casamento com D.Águeda de Souto Maior que passou para o segundo casamento por não ter filhos do primeiro.

n/a n/a

mç.12 nº.38 2º 98v/99 Viseu Dotes de Casamento 1670.4.17 Certidão em pública forma Certidão em pública forma da escritura de dote que o Abade Manoel Leitão Pereira fez ao seu irmão Manoel de Abreu Castelo Branco para o casamento com  
D.Leonor de Macedo. Bens ficaram na casa do Tojal. 

n/a  Junto está a quitação do Dote.

mç.12 nº.39 2º 99 Viseu Dotes de Casamento 1608.5.13
Escritura dote de casamento e 
declaração 

Escritura de dote , casas na Rua das Regueiras ,  que  Maria Pais  fez a Jerónimo Rodrigues para o casamento com Isabel de pais e cujos bens estão incluídos 
na casa por compra. n/a Escritura para memória

mç.12 nº.40 2º 103 Viseu Composições 1559.8.26 Escritura de composição
Escritura de composição entre Isabel Pinta e Joana Pinta , sua irmã, Pedro Lourenço de Almeida e sua mulher, Beatriz Rebela, e Luís de Almeida, donatário de 
Mossâmedes, para partilha dos bens de Beatriz Lourenço, viúva de João do Rego,   que doou  à sobrinha,  mulher de Luís de Almeida,  filha da sua irmã  
Maria Ferreira. 

n/a n/a
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mç.12 nº.41 2º 103 Viseu Composições 1559.8.19 Procuração Nova procuração que Violante Pinta fez a Cristóvão Vás de Almeida, revogando a primeira feita a Diogo Rebelo para as partilhas dos herdeiros de Beatriz 
Lourenço, viúva de João do Rego.

n/a n/a

mç.12 nº.42 2º 103r/v Viseu Composições 1559.9.16 Escritura de retificação  de 
contrato

Escritura de retificação de contrato entre Cristóvão Vás de Almeida, nas partilhas dos bens de João do Rego e Beatriz Lourenço, sua mulher. n/a Escritura de retificação da mç.12, nº41

mç.12 nº.43 2º 103v Viseu Composições 1621.12.5 Escritura de composição 
Escritura de composição entre partes de Maria Pessoa da Costa, e seus irmãos, e de Manoel de Almeida e sua mulher D.Francisca de Miranda sobre o dote de 
Maria Pessoa, segunda mulher de Diogo de Miranda de Vilhegas,  pai, e sogro dos últimos. n/a n/a

mç.12 nº.44 2º 103v Viseu Composições 1621.12.19
Escritura de composição e 
sentença

Segunda escritura de composição entre os mesmos, sobre o mesmo assunto com a sentença do juiz. n/a Junto está a sentença do Juiz.

mç.12 nº.45 2º 104 Viseu Composições 1548.1.31 Escritura de composição Escritura de composição entre  Luís de Almeida  Fidalgo e António Cardozo sobre bens dados  entre si. n/a n/a

mç.12 nº.46 2º 104 Viseu Composições 1547.7.6 Escritura de composição Escritura de composição entre Beatriz Gonçalves  e seus filhos  com António Cardoso,  sobre o levantamento de suas casas pelos primos. n/a n/a

mç.12 nº.47 2º 104 Viseu Composições 1673.6.13 Composição Composição entre Luís de Almeida de Vasconcelos, mulher e irmãos, Abel da Vila do Souto João de Almeida e Fernando de Almeida de Vasconcelos, para 
término das suas demandas. 

n/a n/a

mç.12 nº.48 2º 104r/v Viseu Composições 1701.9.16 Escritura de composição
Escritura de composição entre Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher, D.Maria de Castelo Branco, com o seu sobrinho Brás de Almeida  de 
Vasconcelos para término das suas demandas.  n/a n/a

mç.12 nº.49 2º 104v Viseu Composições 1631.8.11 Escritura de composição Escritura de composição entre Manoel de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes, e Matias de Sousa Lobato  sobre a legitima de D.Helena de 
Vasconcelos, mulher de Matias e irmã de Manoel, que sem filhos doa ao sobrinho os bens. 

n/a n/a

mç.12 nº.50 2º 104v/105 Viseu Composições 1669.12.12 Escritura de composição Escritura de composição entre Manoel de Almeida Castelo Branco e sua mulher, Maria de Azevedo Lameira, com António Rodrigues do Loureiro  de 
Ferronha sobre o dote da Maria de Azevedo para satisfação do que lhe adjudicaram. 

n/a n/a

mç.12 nº.51 2º 82 Viseu n/a 1522.7.26 Requisito de justificação Requisito de justificação  de passagem do escudo de armas de Vilhegas e Pessanhas a Pero de Vilhegas Fidalgo,  passado para Pedro de Évora. n/a n/a

mç.12 nº.52 2º 73r/v Lamaçais Aquisições 1549.7.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco pereira à Francisco da Cunha do lugar de Travesso, de um chão de herdade. n/a Nas notas de Fulano Gonçalves.

mç.12 nº.53 2º 99r/v Viseu Dotes de Casamento 1541.11.22 Escritura dote de casamento
Escritura de dote que Beatriz Lourenço e Maria Ferreira , sua irmã, fez para o casamento de  D.Joana Cardosa, filha de D.Maria Ferreira, com  Luís de 
Almeida , donatário de Mossâmedes. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.54 3º 405
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1700.1.17 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Cardozo Correia a Gil Rebelo de Sá e sua mulher de um casal no limite de Sacados  do qual  era caseiro António Vaz. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.55 3º 405r/v
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1677.11.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo de Andrade Cardozo  a seu primo  António Cardozo Correia e a João de Almeida Leitão, morgado do tojal,  de um casal 
em Sacados do qual era caseiro Filipe Ribeiro. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.56 3º 405v/406
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1625.4.22 Escritura de compra Escritura de compra feito por André Cardozo Correia a Maria de Sá, viúva de Valeriano Rebelo de Sá de meio casal em Sacador do qual era caseira Domingas 
Antónia.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.57 3º 406
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1674.6.28 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Leitão , abade de Santa Cruz da Farpa, a Manuel de Abreu e sua mulher  em Vila Nova de que era caseiro 
Francisco Jorge, António Diogo e António de Paiva. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.58 3º 406r/v
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1656.6.7 Escritura de compra
Escritura de compra feita por André Cardoso Correia a Lobo Rebelo Pinto de dois casais em Sacados dos quais era caseiro Domingas Lopes e Catarina 
Manuel. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.59 3º 406v/407
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1657.9.8 Escritura de retificação Escritura de retificação da venda feita por Lobo Rebelo Pinto de dois casais em Sacados a André Cardoso Correia. n/a Referente ao documento mç.12, nº58. Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.60 3º 407
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1670.9.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Filipe Cardoso de Almeida a Maria do Amaral, viúva,  de um casal em Sacados dos quais eram caseiros António João e outros 
co-herdeiros.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.61 3º 407r/v
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1628.3.22 Escritura de compra com 
certidão de sisa

Escritura de compra com certidão de sisa feita por André Cardozo Correia a Gil Pinto de Sá e sua mulher a António Vaz de um quarto de casal. n/a Nas notas de tabelião 
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mç.12 nº.62 3º 410 Sacados Arrendamentos 1629.1.23 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento feita por Melchior de Figueiredo e Gouveia a Lourenço João de um casal em Sacados  que retirou à mãe do arrendatário 
Geremineza Rodrigues. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.63 3º 412 Sacados Prazos de domínio direto 1602.11.5 Prazo Prazo feito por Valeriano Rebelo Sá a Gonçalo Fernandes de propriedades em Sacados em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Entrou na 
casa por compra.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.64 3º 413 Sacados Prazos de domínio direto 1703.2.26 Prazo Prazo feito por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingas Vaz, viúva de Filipe Ribeiro, de propriedades em Sacados em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.65 3º 413r/v Sacados Prazos de domínio direto 1790.8.6 Renovação de prazo Renovação do prazo de propriedades em Sacados em três vidas de rigorosa geração a Manuel Ribeiro e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.66 3º 414 Sacados Prazos de domínio direto 1686.12.31 Prazo Prazo feito por Diogo Andrade Cardozo e António Domingues e sua mulher de um quarto de casal no limite de Sacados em três vidas de livre nomeação na 
falta de filhos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.67 4º 14 Sacados Declarações 1606.4.5
Escritura de declaração de 
dote

Escritura de declaração de dote que fez Bartolomeu Dias e sua mulher Jerónima de Almeida a Franco Rebello e Joana Brandoa de quinze alqueires de pão de 
renda pela medida velha no seu Casal de Sacados e isto além de outras coisas contidas no dito dote do qual Casal  também tinha vendido a Maria Gonçalves 
de Oliveira do Sul vinte e cinco alqueires de pão e lhe davam e dotava o direito útil do Casal. E junta a posse dele. n/a Nas notas de tabelião

mç.12 nº.68 3º 407v
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1711.5.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Maria de Oliveira, viúva, de um casal de sacados. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.69 3º 415 Sacados Prazos de domínio direto 1790.8.10 Prazo Prazo mandado fazer pelo Barão de Mossamêdes a Manuel Francisco Carpinteiro e sua mulher de propriedades da vedoria em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.12 nº.70 3º 407v/408
Sacados, freguesia de 
São Félix, e São Pedro 
do Sul

Aquisições 1609.9.7 Escritura de troca e escambo Escritura de troca e escambo feitos por Diogo de Almeida Teles com Nuno Leitão Pereira  de treze alqueires de pão entre ambos. n/a n/a

mç.12 nº.71 2º 80 Lamaçais Breves de comutação de encargos 1554.7.28 Breve apostólico Breve apostólico para se transferir o ônus de cinco missas para a compra da residência do administrador ou para a de Mossandes. n/a Este breve foi dado em Roma.

mç.12 nº.72 2º 80 Lamaçais Breves de comutação de encargos 1799.8.26 Provisão Provisão da abolição do encargo de Breve apostólico para se transferir o ônus de cinco missas para a compra da residência do administrador ou para a de 
Mossandes.

n/a Registrada no livro 61 do registro geral, fólio 38v e na chancelaria 
mor do reino no livro de ofícios e mercês fólio 34.

mç.12 nº.73 2º 352 Lapa Provisão com Provimento do Corregedor 1771.8.26 Certidão de provisão Provisão feita pelo corregedor de Lamego com o objetivo de suspender todas as justiças e seus oficiais, de modo a haver nova eleição, já que se achavam a 
servir ininterruptamente há muitos anos

n/a n/a

mç.12 nº.74 2º 359v Quintela da Lapa Aquisições 1588.2.29 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Belchior Francisco a Baltazar João de um chão de terra de pão, no lugar da Pedra Redonda, que faz fronteira com a estrada que 
vai de Quintela n/a Nas notas do tabelião

mç.12 nº.75 2º 359v Quintela da Lapa Aquisições 1563.9.22 Auto de posse Auto de posse feito pelo padre Manuel Gonçalves de um lameiro, em sítio chamado de Lameiro de João Pires n/a n/a

mç.12 nº.76 2º 229v Viseu e Esculca Aquisições 1774.7.27 Certidão de sisa Certidão de Sisa da compra feita ao Doutor António  Carlos de uma terra chamada Tacões no limite do dito lugar. n/a n/a

mç.12 nº.77 2º 85 Viseu Testamentos 1806.11.17 certidão de testamento Certidão do testamento da falecida D.Águeda Maria de Sotto Maior, mulher  de António do Loureiro Castelo Branco , e da escritura dotal feita pela sua mãe e 
tias, D.Ana Maria e D.Serafina. 

X n/a

MAÇO 13

mç.13 nº.1 1º 242 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1615.8.14
Escritura de dote de 
casamento

Escritura de dote de casamento para haver de casar Teotónio de Soveral de Almeida com Catarina de Carvalho. n/a n/a

mç.13 nº.2 1º 242 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1640.2.26 Certidão de Quitação Certidão de Quitação de dote de Francisco Ribeiro da Fonseca. n/a n/a

mç.13 nº.3 1º 242v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1662.5.12 Escritura de dote Escritura de dote feita pelo Abade de Santa Maria e de sua sobrinha por haver de casar com Rodrigo Homem Ribeiro. n/a Nas notas do Tabelião

mç.13 nº.4 1º 242v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1662.12.4 Escritura de dote de 
casamento

Escritura de dote de casamento que fizeram Rodrigo Homem Ribeiro e D. Maria do Paio. n/a Nas notas do Tabelião
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mç.13 nº.5 1º 242v/243 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.2.28 Dote Dote que fez André de S. Paio a favor de sua irmã, D. Mariana de S. Paio, e seu cunhado, Rodrigo Homem Ribeiro. n/a Nas notas de António de Oliveira

mç.13 nº.6 1º 243 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1687.12.24 Escritura de Dote Escritura de Dote que fez D.Micaela Bandeira a sua filha D.Josefa Maria de Vasconcelos por haver de casar com António Soveral de Carvalho e Vasconcelos. n/a n/a

mç.13 nº.7 1º 243r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1573.1.16 Doação remuneratória Doação remuneratória que fez o padre Manuel Gonçalves a Pedro do Soveral de todos os seus dinheiros, dividas e fazendas. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.8 1º 243v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1572.12.18 Escritura de doação Escritura de doação que fez Bernardo Bandeira e sua irmã Filipa de Vasconcelos e seu marido de esta propriedade do termo de Pinhal. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.9 1º 243v/244 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1700.8.1 Escritura de doação Escritura de doação remuneratória que fez D.Joana de Vasconcelos e viúva de Luís Bandeira Governador da Câmara de Viseu. n/a Nas notas do escrivão

mç.13 nº.10 1º 244 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1754.5.15 Escritura de doação Escritura de doação e nomeação que fez Frei José de Vasconcelos fidalgo da casa de sua Majestade, comendador na ordem de Malta e Coronel da Armada 
Real de sua Majestade.

n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.11 1º 244v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1712.2.5 Certidão autêntica Certidão autêntica do Frontado da escritura remuneratória que fazem o reverendo padre Bernardo Correia da Fonseca e sua prima. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.12 1º 244v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1649.6.14 Sentença de justificação
Sentença de justificação que contém uma doação de D.Maria, freira em Momenta da Beira, a seu irmão, João do Soveral, e o testamento de seu pai, Teotónio 
do Soveral de Almeida. n/a n/a

mç.13 nº.13 1º 245 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1600.9.26 Testamento Testamento de Frei do Roque do Soveral antes da retificação a sua profissão aumentada assim como outras muitas em que deixa como herdeira única a sua 
mãe. 

n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.14 1º 245 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1658.4.24 Certidão Certidão extraída do Inventário que se fez por mote de Teotónio do Soveral de Carvalho com as verbas do testamento. n/a n/a

mç.13 nº.15 1º 245r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1706.4.15 Testamento Testamento de mão com mão que fizeram Gaspar de Macedo de S.Paio e sua mulher D.Francisca de Clara de Miranda e Vasconcelos. n/a A data foi corrigida de1606.4.20 para 1706.4.15

mç.13 nº.16 1º 245v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1712.4.29 Codicilo Codicilo do testamento de mão com mão que fizeram Gaspar de Macedo de S.Paio e sua mulher D.Francisca de Clara de Miranda e Vasconcelos n/a n/a

mç.13 nº.17 1º 245v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1711.8.5 Testamento Testamento de D.Francisca Clara de Miranda em que constata seu herdeiro a seu irmão Teotónio do Soveral de Carvalho e na sua filha a seus filhos. n/a n/a

mç.13 nº.18 1º 245v/246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1707.12.29 Certidão de testamento Certidão de testamento dos ditos Gaspar de Macedo e sua mulher. n/a n/a

mç.13 nº.19 1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1641.1.5 Testamento Testamento de Gaspar Luve de Macido, pai de Gaspar de Macido de S.Paijo que ficou só para memória. n/a n/a

mç.13 nº.20 1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.1.9 Testamento Testamento de António de Almeida filho do dito António de Almeida e primo de Teotónio do Soveral de Almeida. n/a n/a

mç.13 nº.21 1º 246 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1631.1.2 Testamento Testamento de António de Almeida filho do dito António de Almeida e primo de Teotónio do Soveral de Almeida. n/a n/a

mç.13 nº.22 1º 246v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1705.3.30 Testamento Testamento do Cavalheiro de Malta Frei Paulo da Fonseca Coutinho em que deixa seu testamenteiro a seu compadre e amigo Teotónio do Soveral e Carvalho. n/a n/a

mç.13 nº.23 1º 246v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1646.7.5 Testamento Testamento de Maria Rabela em que de Clara ter feito património a seu filho Lourenço Rabelo deixa a sua filha Maria Rabelo um Souto com sua terra. n/a n/a

mç.13 nº.24 1º 246v/247 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1683.2.1 Escritura de doação Escritura de doação e instituição da capela feita por Ana Rabela e sua irmã Antónia Rabela que para a administração de sua família. n/a Nas notas de João Lopes de Soveral

mç.13 nº.25 1º 247 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1540.6.10 Testamento Testamento de Isabel que deve ser do Soveral, prima de Gaspar do Soveral primeiro inventariador do vínculo de Sernancelhe em que o deixa a sua mãe. n/a n/a
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mç.13 nº.26 1º 247r/v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1729.2.3 Provisão de Procuração Provisão da Procuração do provincial da Companhia de Jesus para se celebrar o contrato da capela. n/a n/a

mç.13 nº.27 1º 248v Sernancelhe Composições 1689.11.24 Composição Composição entre os irmãos Teotónio do Soveral de Carvalho o Cavalheiro, José de Carvalho de Almeida, D.Francisca Clara de Miranda, D.Paula de Miranda 
e o cavalheiro Manuel de Almeida.

x n/a

mç.13 nº.28 1º 248v/249 Sernancelhe Composições 1686.6.17 Escritura de composição Escritura de composição que fez Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral de Carvalho em seu nome e de sua filha. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.29 1º 249r/v Sernancelhe Composições 1759.8.27
Escritura de Transação e 
renúncia

Escritura de Transação de renuncia que fez Luís Bandeira Galvão do Soveral do direito que podia ter aos vínculos da casa Sernancelhe. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.30 1º 249v Sernancelhe Composições 1626.9.15 Escritura de composição Escritura de composição e partilhas entre D. Luísa do Amaral e João Soares Ribeiro em que largam um ao outro certas propriedades. n/a Nas notas do tabelião

mç.13 nº.31 1º 249v/250 Sernancelhe Composições 1666.2.16 Escritura de composição Escritura de composição entre Ana Rabela, José Rodrigues e outros pela qual fiaram à dita Ana Rebelo certas propriedades constantes na mesma escritura que 
pertencem à capela das Rabelas.

n/a Nas notas de Manuel Coelho Gouveia

mç.13 nº.32 1º 252v/253v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 235 1737.3.15 Inventário Inventário por provedores dos bens que ficaram à morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e de sua mulher. n/a Foi finalizado dia 3 de Março de 1739

mç.13 nº.33 1º 250 Sernancelhe Composições 1561.1.23 Escritura de composição Escritura de composição entre António Ribeiro e sua mulher e António de Almeida e sua mulher sobre os bens que ficaram por mote de Bartolomeu Dias. x Nas notas de António Cardoso

mç.13 nº.34 1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1557.2.25 Certidão de casamento Certidão de casamento que fazem Gaspar de Sobral e António Fernandes para haverem de casar Beatriz do Soveral fidalga com Simão da Costa. n/a Nas notas de Jorge da Paiva

mç.13 nº.35 1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1524.8.28 Certidão de declaração Certidão de declaração de dote que fez António ou Afonso Gonçalves do Soveral de uma casa e certos bens em Sernancelhe de Távora. n/a Nas notas de João da Fonceca

mç.13 nº.36 1º 247v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1656.2.2 Escritura de dote Escritura de dote de casamento de João de Sobral de Carvalho com D.Mariana de Vasconcelos sua segunda mulher. x Nas notas de Pedro Moniz de Castro

mç.13 nº.37 1º 247v Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1727.4.16 Certidão de testamento Certidão do Testamento com que morreu D.Francisca Clara de Miranda irmã de Teotónio do Sobral de carvalho e Vasconcelos. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.13 nº.39 2º 359v/360 Quintela da Lapa Aquisições 1529.3.27 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a José Gomes e sua mulher de dois terrenos no limite do lugar de Quintela, nos lugares de Portelha e Vale 
do Pereiro, e todo o direito que tinham no serrado da Preza, também no limite do dito local

n/a Nas notas do tabelião

MAÇO 14

mç.14 nº.1 1º 316 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1581.6.27 Carta de compra Carta de compra que fez Pedro do Soveral às religiosas do Mosteiro de Celas de Coimbra da maior parte dos bens daquela vila e Quinta de Figueiras. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.2 1º 316r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições s/d Inventário

Inventário, feito pelo licenciado Pedro Aires Pinto, procurador de Lamego, onde constam os bens comprados por Pedro do Soveral às religiosas do Mosteiro 
de Celas de Coimbra e onde se mostra que os bens comprados vieram ao Mosteiro pelas legítimas de três religiososas filhas de Martim de Távora e sua 
mulher, Joana Rabelo, moradores na Quinta da Aveleira.

n/a n/a

mç.14 nº.3 1º 316v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1578.10.12 Inventário
Inventário feito por morte de Martim de Távora e sua mulher Joana Rabelo onde se separaram os bens relativos às legítimas de três filhas que se fizeram 
religiosas no Mosteiro de Celas de Coimbra, bens esses que foram depois comprados por Pedro do Soveral.

n/a n/a

mç.14 nº.4 1º 316v/317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1588.1.14 Inventário Inventário original com instrumento de posse mandado dar ao Mosteiro de Celas de Coimbra, sendo a última posse a da Quinta das Figueiras. n/a n/a

mç.14 nº.5 1º 317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Traslado Traslado do inventário original com instrumento de posse mandado dar ao Mosteiro de Celas de Coimbra, por onde consta das mesmas partilhas, direito do 
Mosteiro e contendas que sobre elas teve com Duarte Lemos da Trofa.

n/a n/a

mç.14 nº.6 1º 317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Autos de agravo Autos de agravo entre Domingos de Távora e o Mosteiro de Celas de Coimbra em que aquele negava a este o seu, achando-se anexos aos autos os títulos de 
aquisições e posse por parte de Pedro do Soveral.

n/a n/a
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mç.14 nº.7 1º 317 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1585.[--?].[--?] Sentença Sentença de demarcação da Quinta das Figueiras contra o juiz, vereadores e procurador da vila de Numão. n/a n/a

mç.14 nº.8 1º 317v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1586.12.3 Sentença Segunda sentença dada contra os mesmos juiz, vereadores e procurador do concelho de Numão em Lisboa (dada em Lisboa). n/a n/a

mç.14 nº.9 1º 317v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições s/d Fragmentos de Autos Fragmentos de autos onde constam as contendas entre o Mosteiro de Celas e doutor Pedro do Soveral, comprador e Domingos de Távora. n/a n/a

mç.14 nº.10 1º 339 Sernancelhe e Horta Prazos 1688.[--?].[--?] Prazo Possui a casa um prazo de que a Universidade é senhor direto, feito à Teotónio do Soveral de todo o chão do Pereira. n/a n/a

mç.14 nº.11 1º 317v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1650.1.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por João do Soveral a Catarina Lourenço, viúva, de uma casa térrea na praça da vila do Horto. n/a n/a

mç.14 nº.12 1º 336v Sernancelhe e Horta Sentenças 1779.11.15 Sentença Sentença a favor do primeiro Barão de Mossâmedes José de Almeida Soveral Vasconcelos contra José Caetano Pinto Ferreira, da vila de Horta, sobre o atolar 
as águas do poço e chuvas para o quintal da vila.

n/a n/a

mç.14 nº.13 1º 336v/337 Sernancelhe e Horta Sentenças 1776.10.26 Sentença Sentença a favor do primeiro Barão de Mossâmedes, José de Almeida Vasconcelos, contra José Gomes Soveral, da vila de Horta por lhe devassar com 
[ilegível] a quinta das Siqueiras, culminando na pena de cinquenta cruzados a quem lhe devassar a dita quinta.

n/a Dada pelo corregedor de Pinhel.

mç.14 nº.14 1º 317v/318
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.8 Carta de arrematação

Carta de arrematação de olival do outão a Filipe Fernandes por João do Soveral e da terra do Vale do Serrado, no termo da vila do Nomão, e olival no termo 
da vila da Horta. n/a Com as posses juntas.

mç.14 nº.15 1º 318 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.1.11 Certidão de sisa Certidão de sisa paga por João do Soveral da compra das casas, enxido e pardieiro na praça da vila da Horta. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.14 nº.16a 1º 265v/267 Sernancelhe Sentenças 1650.12.7 Sentença Sentença a favor de João do Soveral de Almeida contra Pero Afonso, Luís Vaz e Pero Domingues. n/a n/a

mç.14 nº.16b 1º 318v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1668.10.8 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por João do Soveral e Filipe Fernandes da vila da Horta, com a certidão de sisa junta. n/a n/a

mç.14 nº.17 1º 318v/319 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1656.3.11 Escritura Escritura por João Soveral de Carvalho e Domingos Luís numa venda que está no Vale do Cerrado, e numa courela que está no Cerro, uma terra com quatro 
oliveiras, outra courela que está no vale do Cerrado e outra courela da Misericórdia.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.18 1º 319
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1654.1.4 Escritura de compra Escritura de compra por João de Soveral a Manuel Esteves, morador em Cedovim, de uma terra que está ao chão do Pereiro, termo da vila de Numão. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.19 1º 319/319v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1650.9.16 Escritura de compra Escritura de compra por João de Soveral a Maria Veiga, Jerónimo Tavares, sua cunhada e sua mulher de uma terra na vila da Horta. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.20 1º 319v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1698.8.9 Escritura de compra Escritura de compra por Dona Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral, a Miguel Pires de cinco oliveiras que estão no chão de Luís Francisco, e duas 
num enxido. 

n/a n/a

mç.14 nº.21 1º 319v/320r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1792.4.9 Certidão de sisa de compra Certidão de sisa de compra de vários olivais. n/a n/a

mç.14 nº.22 1º 320v/321
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1731.1.25 Escritura de compra

Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Rui Pires de Almeida e Rui Pires da Veiga como procurador de seu pai, Gaspar Fernandes da 
Veiga, de um chão no limite da Horta onde chamam Vale. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.23 1º 321
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1599.1.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez D. Maria de Almeida a Catarino Luís da Vila da Horta de uma terra, que está onde é Lamão, vila de Moureira. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.24 1º 321v/322 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1714.10.3 Escritura Escritura de desistência, aprovação e transação que faz D. Maria de Vasconcelos, viúva, a favor de João de Soveral Carvalho, da venda feita por escritura. 
Segue-se uma lista de testemunhas e a menção às notas do tabelião.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.25 1º 322 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1594.5.11 Escritura de compra Escritura de compra por Pedro do Soveral, de Bartolomeu Gil e sua mulher, Isabel Afonso de uma terra onde chamam o Vale do Corgo. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.26 1º 322r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1605.9.3 Escritura de compra Escritura de compra por dona Maria de Almeida a Francisca Ramoa, viúva, de um tapado onde chamam os Olivais. n/a Nas notas do tabelião.
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mç.14 nº.27 1º 322v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.11.14 Escritura de compra Escritura de compra por dona Maria de Almeida a Isabel Pires viúva de um tapado com quatro oliveiras na vila da Horta. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.28 1º 322v/323 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1652.2.8 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Francisco do lugar de S. Amaro de foro perpétuo, onde chamam o Fraguinho, e uma 
parte do chão de Lara.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.14 nº.29 1º 323
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.16 Certidão de foro

Certidão de foro por João do Soveral a Filipe Fernandes, da Carta de Arrematação, de uma terra do Vale do Cerrado; outra terra que está em Nossa Senhora da 
Oliveira. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.30 1º 323r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.10.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Rodrigues a Domingos Fernandes e seu filho e suas mulheres de um chão com todas as oliveiras na Vila da Horta. n/a
Nas notas do tabelião. Esta compra foi feita por pessoa estranha à 
família.

mç.14 nº.31 1º 323v/324 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.11.22 Carta de compra Carta de compra por João Soveral de Carvalho a Maria Simoa, viúva, moradora na vila da Horta de uma terra na Veiga. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.32 1º 324 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.11.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez João de Soveral de Carvalho ao Padre António Nunes de um olival no sítio do Outão com seu terrado. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.33 1º 324r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1652.2.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez João de Soveral de Carvalho e Filipe Fernandes de uma terra chamada Pereiro. n/a Nas notas do tabelião.

mç.14 nº.34 1º 324v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1630.8.9 Certidão

Certidão por onde consta que Teotónio do Soveral de Almeida entregou no Fisco a Fazenda que tinha comprado a Manuel Dias do Freixo, por trezentos mil 
réis. n/a n/a

mç.14 nº.35a 1º 324v/325 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1592.1.18 Assinado de compra Assinado de compra pela senhora D. Maria de Almeida a Domingos Afonso e sua mulher Ana Dias de um olival. n/a n/a

mç.14 nº.35b 1º 325 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1632.2.4 Assinado de compra Assinado de compra de Domingos Gomes do prazo feito a António do Soveral de Almeida e obrigação de uma courela com sete oliveiras. n/a n/a

mç.14 nº.35c 1º 325 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1637.10.30 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Gomes e a sua mulher de seis oliveiras. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.14 nº.35d 1º 325r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1634.5.14 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida de três alqueires de centeio de foro a Domingos Vaz e sua mulher. n/a n/a

mç.14 nº.35e 1º 325v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1634.2.17 Assinado de compra Assinado de compra de quatro alqueires de centeio por João Vaz e sua mulher a Teotónio do Soveral de Almeida, mais duas courelas e uma vinha. n/a n/a

mç.14 nº.35f 1º 325v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1625.2.20 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral a Domingos Gomes de oliveiras no Carrascal. n/a n/a

mç.14 nº.35g 1º 325v/326 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.1.25 Assinado de compra Assinado de compra de duas oliveiras por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Gomes, na Veiga, uma na terra do vendedor e outra na terra do 
comprador. 

n/a n/a

mç.14 nº.35h 1º 326 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1635.3.16 Assinado de compra Assinado de compra de dois alqueires de centeio comprador por Teotónio do Soveral de Almeida a Gaspar Martins e a sua mulher, com todas as oliveiras e 
mais uma courela a prazo.

n/a n/a

mç.14 nº.35i 1º 326
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1655.3.14 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Lopo de Sequeira Raimão de um chão a prazo de Vila da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.35j 1º 326
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1647.11.12 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Pedro Afonso e a sua mulher de uma courela na vila da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.35k 1º 326r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1653.3.14 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho e Lopo de Sequeira Reimão de um chão a prazo na Vila da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.35l 1º 326v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1666.5.26 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Gervásio Nunes e sua mulher da Vila da Horta de um sumagral no Vimieiro. n/a n/a

mç.14 nº.35m 1º 326v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1647.11.12 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Isabel Martins da Vila da Horta de um chão. n/a n/a
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mç.14 nº.35n 1º 326v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1655.10.3 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho ao Padre Domingos Francisco Ramos de um enxido pegado ao lagar de azeite do comprador. n/a n/a

mç.14 nº.35o 1º 326v/327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1656.5.1 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Domingos Nunes e sua mulher da Vila da Horta de duas oliveiras em Outão. n/a n/a

mç.14 nº.35p 1º 327
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1658.9.17 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Filipe Fernandes e sua mulher de um olival que está na Vila da Horta, no Outão. n/a n/a

mç.14 nº.35q 1º 327
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1659.2.1 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Bartolomeu Fernandes e sua mulher da Vila da Horta de um enxido com uma oliveira. n/a n/a

mç.14 nº.35r 1º 327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1664.9.13 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Catarina de Aguiar de uma horta que parte com o comprador. n/a n/a

mç.14 nº.35s 1º 327 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1676.3.30 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho de um sumagrol, limite da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.35t 1º 327r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1651.11.18 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Domingos Luís e sua mulher da vila da Horta de três oliveiras no olival de Filipe Fernandes. n/a n/a

mç.14 nº.35u 1º 327v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1648.4.25 Assinado de compra

Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a João Vaz e sua mulher da vila da Horta de quatro oliveiras em termo de Numão e mais oliveira e meia 
no termo desta vila, num olival de herdeiros de Filipe Fernandes. n/a n/a

mç.14 nº.35v 1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1648.2.4 Assinado de compra Assinado de compra por João de Soveral de Carvalho a Francisco Rodrigues de duas oliveiras, que estão no chão de Maria Fernandes, mulher de Tomé 
Martins.

n/a n/a

mç.14 nº.35w 1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1671.9.9 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho de três oliveiras que estão em terras do comprador. n/a n/a

mç.14 nº.35x 1º 327v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1657.10.30 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Manuel Proença de um enxido em Nomão e Outão. n/a n/a

mç.14 nº.35y 1º 328 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1658.11.24 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho ao Padre António Nunes de uma oliveira ao Vimieiro e de um chão de Amaro Mendes. n/a n/a

mç.14 nº.35z 1º 328
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1655.9.29 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho de foro de dois alqueires de centeio e de um sumagral no vale do Vimieiro. n/a n/a

mç.14 nº.35aa 1º 328 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1664.8.30 Assinado de compra Assinado de compra por João do Soveral de Carvalho a Bartolomeu Fernandes de uma horta. n/a n/a

mç.14 nº.35ab 1º 328 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1645.11.4 Assinado de compra Assinado de compra por Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Francisco Gastão de três alqueires e meio de centeio de foro. n/a n/a

mç.14 nº.36 1º 337 Sernancelhe e Horta Sentenças 1718.2.3 Sentença Sentença de força nova a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho, contra D. Luísa de Meneses e D. Maria Inocencia por lhe varigarem três oliveiras no 
fundo do olival dos AA junto ao Largar que tinham por titulo de compra de Domingos Nunes.

n/a n/a

mç.14 nº.37 1º 337r/v Sernancelhe e Horta Sentenças 1750.5.21 Sentença
Sentença sobre o embargador e agravo do Porto e da suplicação a favor de Rodrigo do Soveral de Vasconcelos, contra José Caetano Reimão de Meneses e seu 
irmão. Julgam o olival no sitio da Veiga n/a n/a

mç.14 nº.38 1º 337v Sernancelhe e Horta Sentenças 1677.3.05 Sentença
Sentença a favor de D. Mariana de Vasconcelos contra o Fisco Real que a absolveu de pagar trezentos réis de foro do chão do Pereiro, que foi do confiscado 
Martim Alves de Crasto. n/a Dada em Lisboa

mç.14 nº.39 1º 328v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1714.9.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez João do Soveral a D. Mariana e seus sobrinhos de uma terra no sítio da Veiga. n/a n/a

mç.14 nº.40 1º 328v/329 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1707.12.27 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Leonardo João Viegas Correia e sua mulher das fazendas que partem com as propriedades 
ditas dos Távoras, assim tudo o mais que lhes pertence por herança do seu pai e sogro Manuel Correia de Figueiredo.

n/a n/a

mç.14 nº.41 1º 329 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1711.12.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez João do Soveral de Carvalho a D. Mariana de um chão longo na Vila da Horta. n/a n/a
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mç.14 nº.42 1º 329 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1712.10.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João Afonso e sua mulher de duas casas com a sua estrebaria. n/a n/a

mç.14 nº.43 1º 329v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1702.10.28 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral de Carvalho a Ana Nunes e seu filho Manuel de Aguiar de um lameiro. n/a n/a

mç.14 nº.44 1º 329v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1702.9.4 Escritura de compra

Escritura de compra por Teotónio do Soveral e Vasconcelos a João Pereira e sua mulher da quarta parte de uma tapada dos Távoras com a quarta parte de 
setenta e duas oliveiras. n/a n/a

mç.14 nº.45 1º 329v
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1686.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho a Pedro João e sua mulher de uma terra no termo da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.46 1º 330 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1680.4.1 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral a João Correia de Vasconcelos e sua mulher do chão na Vila da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.47 1º 330 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1710.8.27 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Teodósio Gomes, solteiro, e a Francisco João, viúvo, morador na Vila Nova de 
Foz Coa, de uma tapada com quatro pés de oliveiras no sítio da Veiga.

n/a n/a

mç.14 nº.48 1º 330r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.2.9 Escritura de compra Escritura de compra por Teotónio do Soveral do foro de seis alqueires de centeio a António Martins e sua mulher da vila da Horta. n/a n/a

mç.14 nº.49 1º 330v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1651.3.7 Escritura de compra Escritura de arrematação por João do Soveral feita a João Fernandes de uma terra em Nomão com as suas figueiras. n/a n/a

mç.14 nº.50 1º 330v/331 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1698.11.21 Escritura de troca Escritura de troca que fez Teotónio do Soveral de Carvalho com D. Isabel Borges, viúva, e seu filho, António Correia, pela qual adquiria uma terra, no limite 
da Horta, por uma terra na Veiga.

n/a n/a

mç.14 nº.51 1º 331 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1686.3.11 Escritura de troca Escritura de troca entre Teotónio Soveral de Carvalho e Gaspar Lourenço e sua mulher em que este recebe uma terra à Costa da Portela e larga uma que tem 
na Veiga.

n/a n/a

mç.14 nº.52 1º 331 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1598.3.17 Escritura de compra Escritura de compra de sete oliveiras a Francisco Afonso e sua mulher por Francisco Pires e sua mulher Beatriz Simões da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.14 nº.53 1º 343 Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1670.8.20 Registo Tombo da quinta do Mosteiro de Celas, feito por provisão régia, pelo diretor Domingos de Matos e Corveira, corregedor de Pinhel. n/a n/a

mç.14 nº.54 1º 343r/v
Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  n/a 1771.7.22 Provisão Provisão do rei D. José I pelo qual manda coutar a quinta das Siqueiras. n/a

Registada na chancelaria mor do reino no livro dos Oficios e Mereis 
f. 382. Também nos livros da câmara de Freixe de Numão.

mç.14 nº.55 1º 343v Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a s/d Certidão pública Certidão da Provisão do rei D. José I pelo qual manda coutar a quinta das Siqueiras. n/a n/a

mç.14 nº.56 1º 343v Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1672.2.9 Mandado Mandado do corregedor juiz do tombo, para colocar marcos grandes nas demarcações da quinta das Siqueiras. n/a n/a

mç.14 nº.57 1º 346 Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

Prazos 1691.5.20 Escritura de desistência Escritura de desistência de um prazo no lugar das Seixas feita por Manuel Rodrigues e sua mulher. n/a n/a

mç.14 nº.58 1º 346r/v
Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  Prazos 1724.1.2 Certidão de verba Certidão de verba do tombo da universidade que declara as terras do prazo que são as terra que estão nas Siqueiras. n/a n/a

mç.14 nº.59 1º 343v/344
Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  n/a 1648.11.18 Posse judicial

Posse judicial tomada por João Soveral de Carvalho, do domínio direto da quinta das Siqueiras deixando o domínio útil aos caseiros por então estar em prazo 
perpetuo. n/a n/a

mç.14 nº.60 1º 344 Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1619.5.13 Desistência Desistência que fazem nos autos Antônio Martins e João Fernandes em virtude de uma força que deles deu Teotónio do Sovelar de Almeida por lhe quererem 
fazer cento de um moinho dentro da quinta das Siqueiras.

n/a n/a

mç.14 nº.61 1º 344r/v Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1609.3.6 Sentença Sentença a favor de D. Maria de almeida, viúva de Pedro do Soveral, pela qual os caseiros da quinta podem criam/trazer nela gados que bem lhes parecer. n/a n/a

mç.14 nº.62 1º 344v Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a s/d Assinados de venda Assinados de vendo de alguns bocados de terra na quinta dos Siqueiras. n/a n/a
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mç.14 nº.63 1º 344v Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1693.1.2 Escritura de composição e 
compensação

Escritura de composição e compensação de dinheiro, feita à André Rodrigues e sua mulher, moradores no Lugar da Seixas, pela qual largaram Teotónio do 
Soveral a Asanha do rio Douro dentro da mesa quinta.

n/a n/a

mç.14 nº.64 1º 344v/345 Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1591.1.6 Escritura de emprazamento escritura de emprazamento de que desistiram os caseiros da quinta da Siqueiras. n/a Fica somente para a memória

mç.14 nº.65 1º 333v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1756.8.20 Confissão Confissão do reverendo Francisco Henriques do lugar de Vidigal de como é obrigado a pagar a Rodrigo do Soveral onze alqueires de pão em cada ano. n/a n/a

mç.14 nº.66 1º 334
Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1679.5.18 Folha de inventário Folha de inventário entregue a Francisco Manuel, filhos de Maria Lourenço e Domingos Gomes, que contém propriedades compradas pela casa. n/a n/a

mç.14 nº.67 1º 334 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1582.4.22 Posse Posse de umas casas na Vila da Horta dada a Pedro do Soveral por seu procurador que são de compra feita às religiosas de Celas. n/a n/a

mç.14 nº.68 1º 334 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições s/d Assinados de posses Assinados de posses que ficam só para se examinarem e verificar por elas as propriedades de quem forem menção e ficam na mão do Procurador. n/a n/a

mç.14 nº.69 1º 339 Sernancelhe e Horta Prazos 1756.8.27 Prazo Prazo renovado à Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos em três vidas de livre nomeação n/a Feito em Coimbra

mç.14 nº.70 1º 331r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1644.9.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Pedro Vieira de um chão. n/a n/a

mç.14 nº.71 1º 331v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.2.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a António Martins e sua mulher de sete alqueires de pão a foro em uma terra na Veiga. n/a n/a

mç.14 nº.72 1º 331v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1644.10.3 Posses judiciais Posses judiciais que tomou por seus procuradores Teotónio de Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho, o primeiro a 3 de outubro de 1644 e o 
segundo a 27 de fevereiro de 1673.

n/a n/a

mç.14 nº.73 1º 332 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1631.4.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio de Soveral de Almeida a Domingos Afonso e sua mulher de uma terra na Veiga. n/a n/a

mç.14 nº.74 1º 332r/v Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1635.3.6 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio de Soveral de Almeida a Domingos Dias e sua mulher Isabel Martins de duas courelas de terra, uma onde chamam 
Numão e outra onde chamam Vale de Cavalos.

n/a n/a

mç.14 nº.75 1º 332v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1646.12.16 Escritura de compra

Escritura de compra que fez Sebastião Aranha a Filipe Fernandes e sua mulher da vila da Horta de uma terra com três oliveiras em Veiga, de um chão com as 
suas casas e da metade de uma horta. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.14 nº.77 1º 332v/333 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1729.12.10 Posse Posse que tomou por seu procurador Rodrigo do Soveral por morte de seu pai de algumas propriedades na Vila da Horta e Quinta das Figueiras. n/a n/a

mç.14 nº.78 1º 333 Sernancelhe e Vila da 
Horta

Aquisições 1718.10.8 Posse judicial Posse judicial a favor de Teotónio de Soveral pelo juiz de fora do Freixo de Nomão ao corregedor de Pinhel e execução das sentenças nas partilhas de José de 
Sequeira com André e de Louro e Mello e com os herdeiros de Luís Pinto de uma grande tapada em vila da Horta.

n/a n/a

mç.14 nº.79 1º 333r/v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1584.7.21 Certidão de posse

Certidão da posse de partilhas entre Duarte Lemos e Domingos de Távora, incluindo muitas propriedades de compra que fez Pedro do Soveral ao Mosteiro de 
Celas pela escritura que vai neste maço. n/a n/a

mç.14 nº.80 1º 333v
Sernancelhe e Vila da 
Horta Aquisições 1778.3.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez o excelentíssimo barão de Moçâmedes a Maria Moutinho, viúva de José Pinho da Fonseca, e a seus filhos de Vila da Horta. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.14 nº.82 1º 345 Sernancelhe e Quinta 
das Siqueiras  

n/a 1644.11.5 Requerimento Requerimento para ver citado o Juiz dos Direitos Reais, para não pedir paradas ou julgados da quinta das Siqueiras. n/a n/a
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mç.15 nº.1 1º 377v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1464.[--?].[--?] Prazo Prazo mandado fazer pelo Abade Comendatório do Mosteiro de Sabedas D. João Gomes a Ozóro Dias filho de Diogo Ozores de Trancoso. n/a n/a

mç.15 nº.2 1º 378 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1516.9.12 Renúncia Renúncia de Fernão de Guimarães nas mãos do comendatório, o Bispo D. Fr. Brás do prazo de Santa Eufémia e Vieiro. n/a n/a

mç.15 nº.3 1º 378v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas 1515.9.9 Renúncia Primeira renúncia de Fernão de Guimarães n/a n/a

mç.15 nº.4 1º 377v Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1446.11.20 Certidão Certidão de uma provisão de El Rei pela qual manda os Lugares de Santa Eufémia e Vieiro ficassem no termo de Trancoso. n/a n/a

mç.15 nº.5 1º 379 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

s/d Prazo Prazo mandado fazer por Fr. Damião Rodrigues. n/a n/a

mç.15 nº.6 1º 378v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

s/d Emprazamento Emprazamento de Santa Eufémia e Vieiro mandado fazer por D. Fr. Brás, Bispo de Bebelião a Álvaro Pires. n/a n/a

mç.15 nº.7 1º 379r/v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1539.10.29 Consentimento Consentimento dado pelo Abado de Salzedas D. Fr. Damião Rodrigues para acrescentamento de mais três vidas de três filhos do enfiteuta Luís Eanes de 
Carvalho.

n/a n/a

mç.15 nº.8 1º 383 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1717.12.15 Inquirições
Duas inquirições idênticas do Morteiro de Sanito Maria de Salzedas e D. Madalena, viúva de Jorge Rodrigues de Carvalho, em que o Morteiro deseja anular 
os emprazamentos n/a n/a

mç.15 nº.9 1º 383r/v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1577.1.9 Sentença Sentença de João Rodrigues ao Morteiro de Salzeiras a favor deste e Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real contra Afonso Fernandes n/a n/a

mç.15 nº.10 1º 380r/v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1785.1.27 Renovação de prazo Renovação do prazo do Vieiro de que é directo senhor o Mosteiro de Salzedas em três vidas e o primeiro Barão de Mossâmedes por se terem finalizado as seis 
em que tinha sido feito por súplica do Mosteiro e Bula do Papa.

n/a n/a

mç.15 nº.11 1º 378v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1516.9.28 Emprazamento Cópia do emprazamento feito por D. Fr. Brás, Bispo de Bebelião ao doutor Luís Eanes e sua mulher Guiomar Rodrigues. n/a n/a

mç.15 nº.12 1º 379v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1593.6.5 Procuração Procuração do Abade e Mosteiro de Salzedas feito a Paulo Rodrigues de Carvalho para reivindicar todas as propriedades vendidas, trocadas ou aliadas sem 
autoridade do Mosteiro.

n/a n/a

mç.15 nº.13 1º 379v/380 Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas 1539.9.20 Certidão Certidão autêntica do prazo do Véciro em seis vidas respeitante aos serviços que o doutor Luís Eanes tinha feito ao Mosteiro de Salzedas. n/a n/a

mç.15 nº.14 1º 378v/379 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1536.4.28 Auto de Posse Auto de posse que tomou o doutor Luís Eanes de Carvalho do prazo de Santa Eufémia por morte de Aldonça Rodrigues. n/a n/a

mç.15 nº.15 1º 383v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1589.6.21 Testamento Testamento de Francisco Rodrigues de Carvalho, fidalgo da Casa Real n/a n/a

mç.15 nº.16 1º 383v/384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1589.10.27 Carta de entrega de dote Carta de entrega de dote de D. Violante Pais, mulher de Francisco Rodrigues de Carvalho e madrasta de Paulo Rodrigues n/a n/a

mç.15 nº.17 1º 384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1612.4.26 Tratado de composição Tratado de composição entre D. Madalena, viúva de Jorge Rodrigues de Carvalho e seus filhos com D. Maria Carvalho n/a n/a

mç.15 nº.18 1º 378 Sernancelhe e Vieiro
Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas 1515.9.22 Prazo

Prazo feito a Fernão de Guimarães e sua mulher Aldonça Rodrigues da Aldeia de Santa Eufémia pelo Bispo de Bebilião de que fizeram desistência e por sua 
morte tomou posse o doutor Luís Eanes como se verá no número catorze. n/a n/a

mç.15 nº.19 1º 380v/381 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1576.4.28 Emprazamento Cópia do emprazamento feito pelo comendatário de Salzedas D. Fr. Brás Bispo de Bebelião ao Doutor Luís Eanes e sua mulher de Santa Eufémia e Vieiro. x Atrás encontra-se o foro de Fermão de Guimarães feito em seis de 
Abril de mil quinhentos e vinte e um.

mç.15 nº.20 1º 378 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1515.9.19 Desistência Desistência de Fernão de Guimarães e sua mulher dos prazos de Santa Eufémia e Vieiro. n/a n/a

mç.15 nº.21 1º 384 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1618.9.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio Soveral de Almeida contra o caseiro de Vieiro n/a n/a
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mç.15 nº.22 1º 384v/385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1732.10.30 Fé de notário Apostólico Fé do notário Apostólico padre Luís Ferreira, pela qual se mostra que os possuidores do prazo do Vieiro pagam a metade da pensão ao cura, são padroeiros 
com o comendador do Azevo alternadamente e apresentam com alternativa o cura do mesmo Vieiro. 

n/a n/a

mç.15 nº.23 1º 385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1618.[--?].[--?] Sentença de Arrematação Sentença de arrematação de alguns bens no Vieiro e penitência pelo santo ofício de Álvaro da Fonseca, cristão-novo n/a n/a

mç.15 nº.24 1º 385 Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1703.9.28 Sentença de Arrematação Sentença de arrematação de bens no Vieiro por Teotónio de Soveral pelo santo ofício de António Prabello n/a n/a

mç.15 nº.25 1º 385r/v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1697.4.9
Sentença de desistimento de 
força

Sentença de desistimento de força dos moradores da Ervidora a favor dos moradores do Vieiro . n/a n/a

mç.15 nº.26 1º 385v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1754.10.29 Sentença de força nova Sentença de força nova a favor de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Almeida Vasconcelos contra o cura do Vieiro n/a n/a

mç.15 nº.27 1º 387r/v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas

1592.11.25 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Afonso Vaz n/a n/a

mç.15 nº.28 1º 387v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas

1573.8.13 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Simão Gonçalves n/a n/a

mç.15 nº.29 1º 387v/388 Sernancelhe e Vieiro
Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas 1700.4.28 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a João Sobreiro do Vieiro, filho de Domingos Afonso e Domingas Fernandes n/a n/a

mç.15 nº.30 1º 388 Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas

1700.4.27 Prazo subenfitêutico Prazo em três vidas feito pelo Morteiro de Salzedão a Teotónio do Soveral de um casal n/a n/a

mç.15 nº.31 1º 388r/v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas

s/d Escrituras, assinados, trocas, 
relação

Primeiro maço de escrituras, assinados e trocas com uma relação de todas as compras feitas no distrito de Vieiro, que de pouco ou nada servem mas ficam para 
lembrança porque ninguém sabe o que tem de suceder. 

n/a n/a

mç.15 nº.32 1º 388v Sernancelhe e Vieiro Prazos subenfitêuticos de que é direto senhorio o Mosteiro 
de Salzedas

s/d Escrituras Segundo maço de documentos sobre compras realizadas no distrito de Vieiro . n/a n/a

mç.15 nº.33 1º 380v Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1526.11.27 Declaração Declaração e ordem do comendatário de Salzeda D. Fr. Brás de Bebelião para que os caseiros cuidam com as goiras do enfiteuta Luís Eanes. n/a n/a

mç.15 nº.34 1º 393v/394 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1661.11.10 Escritura de compra Escritura de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a Pedro Rodrigues Pinheiro e a sua mulher de vários bens. n/a n/a

mç.15 nº.35 1º 394r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1665.9.6 Escritura de desistência Escritura de desistência dos bens comprados por Rodrigo Homem Ribeiro a Pedro Rodrigues Pinheiro pela qual se mostra ficarem vendidos para sempre. n/a n/a

mç.15 nº.36 1º 394v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1598.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Sebastião de Selo Falcão de metade de um chão n/a n/a

mç.15 nº.37 1º 394v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1536.5.31 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Martins e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.38 1º 395 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.5.8 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingues Geraldes e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.39 1º 390v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.10.28 Escritura de compra Escritura de compra de uma terra no limite de Azevo n/a n/a

mç.15 nº.40 1º 390v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1598.3.16 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Martins e sua mulher de uma tapada n/a n/a

mç.15 nº.41 1º 391 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.6.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Amo Nunes de Azevo de um prado n/a n/a

mç.15 nº.42 1º 391 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1593.11.8 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Nunes e sua mulher do lugar de Azevo e de um lameiro n/a n/a
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mç.15 nº.43 1º 391r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1615.9.3 Escritura de compra Escritura de João Mourão de Vasconcelos a Gaspar Gomes e sua mulher da quinta do Gabriel n/a n/a

mç.15 nº.44 1º 391v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1662.5.6 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana, religiosa no convento da Ribeira, a Bernardo Ferro e sua mulher do Azevo n/a n/a

mç.15 nº.45 1º 391v/392 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1651.10.1 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Gusmão Cabral e sua mulher a António Fernandes e sua mulher do Avir n/a n/a

mç.15 nº.46 1º 392r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1671.10.24 Escritura de compra Escritura de Rodrigo Homem Ribeira a Bernardo Ferro e sua mulher Leonor Mendes de um chão n/a n/a

mç.15 nº.47 1º 392v/393 Sernancelhe e Azevo Aquisições s/d Assinados de compra Assinados de compra de Paulo Rodrigues Carvalho, Rodrigo Homem Ribeiro e o padre António Rodrigues e a Simão Gonçalves a João Gonçalves e a sua 
mulher do Azevo e a Simão Gonçalves e sua mulher do mesmo Azevo e a João Ribeiro e sua mulher.

n/a n/a

mç.15 nº.48 1º 393 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1632.7.25 Assinado de compra Assinado de compra de António de Almeida a Álvaro Martins e sua mulher de uma courela de terra n/a n/a

mç.15 nº.49 1º 396 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingues Gera e sua mulher de duas terras n/a n/a

mç.15 nº.50 1º 396r/v
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1526.5.4 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Martins e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.51 1º 396v Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1595.3.2 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Julião Lourene e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.52 1º 396v/397 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Bastião Lourenço e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.53 1º 397 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.6.11 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Martins e sua mulher de um chão n/a n/a

mç.15 nº.54 1º 397 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1505.11.13 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Afonso e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.55 1º 397v
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1596.5.24 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pero Gonçalves, viúvo, de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.56 1º 397v Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1595.[--?].[--?] Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Esteves de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.57 1º 397v/398 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.5.26 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pero Gonçalves, viúvo, de uma terra que está no limite do Bogalhal. n/a n/a

mç.15 nº.58 1º 398 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.4.10 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Alves e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.59 1º 398r/v
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1596.5.18 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Diogo Gonçalves e sua mulher e a Isabel Fernandes, viúva, de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.60 1º 398v
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1596.4.29 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Pedro Afonso e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.61 1º 398v Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1506.5.14 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rois de Carvalho a Simão Morgado e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.62 1º 399 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Lourenço e sua mulher de um chão n/a n/a

mç.15 nº.63 1º 399 Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1595.10.31 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Martins, viúvo, de um chão n/a n/a
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mç.15 nº.64 1º 399v Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1595.3.14 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Matias Lourenço e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.65 1º 399v Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1547.11.12 Escritura de compra Escritura de compra de Rodrigo Homem a Gonçalo Gonçalves e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.66 1º 399v
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1596.5.22 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Alves e sua mulher compra de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.67 1º 400
Bogalhal, termo de 
Pinhel

Aquisições 1596.3.11 Escritura de compra Escritura de compra Paulo Rodrigues de Carvalho a Diogo Gonçalves e sua mulher de uma terra n/a n/a

mç.15 nº.68 1º 393 Sernancelhe e Azevo Aquisições 1725.1.3 Requerimento Requerimento de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos de uma sentença que obteve por carta de vida contra a mulher e filhos n/a n/a

mç.15 nº.69 1º 393r/v Sernancelhe e Azevo Aquisições 1596.6.4 Escritura de compra Escritura de compra de Paulo Rodrigues de Carvalho a João Fernandes e a sua mulher de um Lameiro com os seus salgueiros n/a n/a

mç.15 nº.70 1º 401 Sernancelhe e Santa 
Eufémia

n/a 1595.10.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Catarina Pires de um chão no limite do dito lugar. n/a n/a

mç.15 nº.71 1º 401v Sernancelhe e Vale Bom n/a 1596.5.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Gaspar  João e sua mulher de uma terra aonde chamam a Cortada. n/a n/a

mç.15 nº.72 1º 404 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1642.6.28 Sentença sentença sobre nove alqueires de censo que vão no nº.75. n/a n/a

mç.15 nº.73 1º 403 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1593.10.4 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Gonçalves e sua mulher de Hervedora de uma tapada no limite do dito lugar. n/a n/a

mç.15 nº.74 1º 403 Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1597.3.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Francisco Gonçalves e sua mulher na Aldeia Reia de uma tapada no limite de Hervedora. n/a n/a

mç.15 nº.75 1º 403r/v Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1599.2.27 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a Simão Martins e sua mulher de Hervedora de nove alqueires de centeio a foro e censo remível. n/a n/a

mç.15 nº.76 1º 404
Hervedosa, termo de 
Pinhel Aquisições 1604.2.24 Assinado de compra Assinado de compra  que fez  Paulo Rodrigues de Carvalho a Domingos Mendes e a Beatriz Mendes de Trancoso de um chão no limite de Hervedora n/a n/a

mç.15 nº.77 1º 403v Hervedosa, termo de 
Pinhel

Aquisições 1598.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Paulo Rodrigues de Carvalho a João André e sua mulher de uma aldeia do termo de Marialva de uma tapada de Silveira no limite 
do lugar.

n/a n/a

mç.15 nº.78 1º 389
Sernancelhe e Vale de 
Ladrões, termo da 
Marialva

n/a 1659.10.11 Assinado de compra Assinado de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel de Claves de uma vinha e mais tarde de outra vinha n/a a primeira foi feita a 3 de agosto de 1659

mç.15 nº.79 1º 389
Sernancelhe e Vale de 
Ladrões, termo da 
Marialva

n/a 1668.12.20 Assinado de compra Assinado de compra de Rodrigo Homem Ribeiro a António da Fonseca de metade de uma tapada e, mais tarde, metade de outra tapada  n/a a primeira foi feita a 8 de janeiro de 1668

mç.15 nº.80 1º 384v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1592.[--?].[--?] Sentença Sentença a favor de Paulo Rodrigues de Carvalho contra os moradores do Vieiro n/a n/a

mç.15 nº.81 1º 384v Sernancelhe e Vieiro Testamentos e Sentenças 1634.11.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio Soveral de Almeida contra Isabel Gomes do Vieiro por não semear n/a n/a

mç.15 nº.82 1º 381 Sernancelhe e Vieiro Títulos que pertencem ao prazo do Vieiro, de que é direto 
senhor o Mosteiro de Salzedas

1732.[--?].[--?] Certidão Certidão sobre a apresentação do cura do Vieiro. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.15 nº.84 1º 341 Orta Prazos de domínio direto 1631.5.10 Escritura de prazo Escritura de prazo no distrito da Vila de Orta, de que era caseiro Domingo Gomida Praça. n/a n/a

�36



mç.15 nº.85 3º 418 Ilhas n/a s/d Sentenças, posses, compras e 
róis

Sentenças, posses, compras e róis sobre bens e propriedades que a Casa do Vieiro e Santa Eufémia possuíam nas ilhas Terceira e Graciosa e que depois se 
perderam.

n/a n/a

mç.15 nº.86 3º 419r/v Alentejo Notícia s/d Notícia Notícia sobre um vínculo instituído por D. Violante de Carvalho, tia de João do Soveral, que era administrado pelo Casa de Sernancelhe do apelido Soveral e 
composto por várias herdades no Alentejo.

n/a "Debaixo do título de Borba acharão algumas aquisições 
pertencentes a este vínculo"

MAÇO 16

mç.16 nº.1 1º 408r/v/409r/
v/410r/v/411

Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Autos Autos da causa que correu sobre os vínculos e bens da Casa do Tojal. n/a n/a

mç.16 nº.2 1º 411r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1775.10.31 Sentença Sentença de relação do Porto extraída dos pulos a favor de D.Mariana Antónia contra D.Filiana Isabel. n/a n/a

mç.16 nº.3 1º 411v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Sentença Outra sentença conforme a de cima. n/a n/a

mç.16 nº.4 1º 411v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Auto de Sequestro Auto de Sequestro a que se procedeu em verdade da provisão de sua majestade em todos os bens pertencentes à casa do Tojal. n/a n/a

mç.16 nº.5 1º 411v/412 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1765.4.6 Certidão Certidão extraída dos autos da escritura de declaração da Instituição do Morgado do Tojal e Escritura de composição. n/a n/a

mç.16 nº.6 1º 412r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1760.3.6 Certidão Certidão de como se receberam aos 3 de Maio de 1648 na capela do Tojal D.Francisca de Almeida com Manuel Leitão Pereira. n/a n/a

mç.16 nº.7 1º 412v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças s/d Treslado Treslado da instituição do vínculo e Morgado do Tojal por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher e filha. n/a n/a

mç.16 nº.8 1º 412v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1656.3.29 Certidão autêntica Certidão autêntica da escritura de delaração ao vínculo instituído por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher e filha. n/a Nas notas do Tabelião

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.16 nº.12 1º 225 Sernancelhe Título dos vínculos da dita Casa s/d Inventário ou Direção Inventário ou Direção chamada Tombo que pode fazer-se em Juízo pela sua antiguidade dos bens pertencentes bem pertencentes ao Morgado instituído por 
Gaspar de Soveral.

n/a Corrigido de Maço 6 para 16 e de nº2 para nº12

MAÇO 17

mç.17 nº.1 1º 251 Sernancelhe Justificações 1765.11.21 Certidão
Certidão feita por despacho do Juiz de fora da vila de Santarém, José Joaquim Duarte da Silva, a requerimento do 1º Barão de Mossâmedes de uma 
justificação de D. João Gonçalves da Câmara Coutinho, comendador de S. João de Alporão da Ordem de Malta, para provar que as terras do casal de S. João 
no fim do rossio de Alviquer da vila de Santarém são incapazes de produzir pão.

n/a n/a

mç.17 nº.2 1º 251r/v Sernancelhe Justificações 1641.1.26 Justificação Justificação de João Soares Ribeiro em como sucedeu na Casa e herança de João Homem e Vasconcelos. n/a Nas notas de tabelião

mç.17 nº.3 1º 251v Sernancelhe Justificações 1732.10.20 Justificação
Justificação feita por despacho do Juiz Estevão Lopes a requerimento de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos para mostrar que a sua capela de 
Nossa Senhora do Desterro está ornada com muita prata e paramentos de todas as cores, que tudo quanto nela há pertence ao vínculo, e que assim o 
reconhecerão sempre os Bispos de Lamego.

n/a n/a

mç.17 nº.4 1º 253v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 236 1745.8.11 Certidão de Verba Certidão de Verba do Inventário que se fez à morte de João  do Soveral de Carvalho. n/a n/a
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mç.17 nº.5 1º 253v/254 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 237 1745.8.11 Certidão Certidão extraída do inventário que se fez por morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher, D. Josefa Maria de Vasconcelos 
Bandeira.

n/a n/a

mç.17 nº.6 1º 254r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 238 1738.1.7 Certidão de Bens Certidão de Bens do Inventário à morte de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos que couberam aos Cavaleiros Fr. José, Fr. António  de 
Vasconcelos , D. Mariana Antónia e Luís Bandeira Galvão.

n/a n/a

mç.17 nº.7 1º 254v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 239 1625.2.18 Certidão de Bens Certidão do Inventário dos Bens que ficaram à morte de João Fernandes de Almeida que consta que trouxeram do vínculo as imagens de Marfim. n/a n/a

mç.17 nº.8 1º 254v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 240 1737.12.14 Certidão de Divisão Certidão de Divisão em que ficarão os louvados filhos de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. n/a n/a

mç.17 nº.9 1º 255 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 241 1730.3.17 Certidão de Bens Certidão de Bens à morte de Gaspar de Macedo feita por António Pereira Lopes. n/a n/a

mç.17 nº.10 1º 255 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 242 1696.11.18 Certidão de Inventário Certidão de Inventário procedido à morte de D. Maria Pereira, fundadora do Mosteiro de Tabosa n/a Nas notas de tabelião

mç.17 nº.11 1º 255r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 243 1662.5.12 Inventário Inventário feito à morte de Rodrigo Homem Pinheiro e Vasconcelos. n/a Nas notas de tabelião

mç.17 nº.12 1º 255v/256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 244 1659.4.22 Formal de Partilhas Formal de Partilhas tirado do inventário feito à morte de João Soares Ribeiro e sua mulher n/a n/a

mç.17 nº.13 1º 256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 245 1637.3.26 Inventário Inventário feito à morte de D. Catarina da Cunha, primeira mulher de João Soares Ribeiro, em que se mostra ser herdeira D. Catarina de Vasconcelos. n/a n/a

mç.17 nº.14 1º 256 Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 246 1738.12.18 Sentença Sentença de Formal de Partilhas do cavaleiro Fr. António de Vasconcelos. n/a n/a

mç.17 nº.15 1º 257v Sernancelhe Sentenças 1749.1.5 Sentença Sentença a favor do primeiro barão de Mossâmedes, José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, contra o Fisco em que manda levantar o 
sequestro posto sobre a Quinta de Santa Apolónia e outros bens.

n/a n/a

mç.17 nº.16 1º 257v/258 Sernancelhe Sentenças 1727.12.27 Sentença Sentença Cível a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra o seu primo em que o primeiro pede satisfações sobre o dote de casamento. n/a n/a

mç.17 nº.17 1º 239v/240 Sernancelhe
Testamentos com Instituições de vínculos e Inventários da 
Casa da Conceição do apelido de Ribeiro 1655.8.11 Autos cíveis entre partes Autos cíveis entre partes como Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos com sua mulher contra D.Maria Pereira Vieira e Diogo Ribeiro Homem. n/a

É feita a indicação de que o maço passou de mç. 7 nº13 para mç. 17 
nº17

MAÇO 18

mç.18 nº.1 2º 139 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1770.7.3 Escritura de compra Escritura de compra do 1º Barão de Mossâmedes a D. Paula Joana da Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.2 2º 152 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Prazos de domínio útil 1772.8.26 Renovação de prazo Renovação de um prazo de um pagamento ao 1º Barão de Mossâmedes. n/a n/a

mç.18 nº.3 2º 153
Viseu e Quinta de 
Alagoa Prazos de domínio útil 1676.4.13 Prazo por certidão Prazo por certidão de que é direto senhor o Cabido de Viseu, dentro da Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.4 2º 139
Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1778.8.17 Escritura de quitação Escritura de quitação de D. Paula Joana do preço da Quinta da Alagoa n/a n/a

mç.18 nº.5 2º 139r/v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1715.1.6 Escritura de compra Escritura de compra de Silvestre de Almeida da Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.6 2º 140v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1776.6.1 Escritura de troca Escritura de troca feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.7 2º 140v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1785.5.15 Escritura de troca Escritura de troca feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. n/a n/a
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mç.18 nº.8 2º 139v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1716.4.30 Escritura de compra Escritura de compra que fez Silvestre Rodrigues a D. Maria de Távora de terras, incluindo a Quinta de Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.9 2º 139v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1720.5.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Silvestre Rodrigues a Manuel Remédio de um chão no limite de Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.10 2º 139v/140
Viseu e Quinta de 
Alagoa Aquisições 1773.6.27 Assinado de compra Assinado de compra com a certidão de sisa feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes de duas belgas de Vinha na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.11 2º 140
Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1776.4.7 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel do Couto de duas belgas de terra na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.12 2º 140 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1775.5.4 Certidão de sisa Certidão de sisa de uma terra com duas videiras dentro da Quinta da Alagoa compradas pelo 1º Barão de Mossâmedes a Rosa Loureiro. n/a n/a

mç.18 nº.13 2º 140r/v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1777.12.1 Quitação Quitação paga a certidão de sisa feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes de duas belgas de Vinha na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.14 2º 147 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Sentenças de adjudicação 1775.8.7 Sentença de abolição Sentença de abolição de caminhos a favor do 1º Barão de Mossâmedes contra os moradores de terras próximas n/a n/a

mç.18 nº.15 2º 140v/141
Viseu e Quinta de 
Alagoa Aquisições 1775.7.20 Assinado de troca

Assinado de troca entre o 1º Barão de Mossâmedes e a sua tia D. Francisca de Almeida de um bocado de terra dentro da Quinta da Alagoa por dois bocados 
exteriores obrigados ao foro que o primeiro pagava ao cabido. n/a n/a

mç.18 nº.16 2º 153 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Prazos de domínio útil 1774.4.18 Renovação de prazo Renovação de um prazo de um pagamento ao 1º Barão de Mossâmedes de um pagamento de três vidas. n/a n/a

mç.18 nº.17 2º 147r/v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Sentenças de adjudicação 1774.7.28 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei Agrária, de fazendas que Manuel Rodrigues de Ranhados detinha dentro da Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.18 2º 148 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Sentenças de adjudicação 1773.7.1 Sentença Sentença a favor de D. Paula contra os Procuradores e Fiscais. n/a n/a

mç.18 nº.19 2º 147v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Sentenças de adjudicação 1774.7.26 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das fazendas que Maria Rosa e seu sobrinho possuíam na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.20 2º 147v
Viseu e Quinta de 
Alagoa Sentenças de adjudicação 1774.12.4 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das terras que possuía Bernardo Soares, contíguas à Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.21 2º 147v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Sentenças de adjudicação 1776.8.25 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação em virtude da Lei das terras que possuía Paula Maria e seu filho na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.22 2º 122 Viseu Sentenças 1722.2.10 Sentença de retificação
Sentença de retificação da sentença de força a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos contra o Abade de Valbom  Gaspar de Loureiro  que manda 
entregar a Bras de Almeida de Vasconcelos os bens que restaram do vínculo que instituiu Maria de Figueiredo com o Cónego Francisco de Almeida  de 
Castelo Branco.

n/a referente ao documento mç.10, nº43.

mç.18 nº.23 2º 122r/v Viseu Sentenças 1707.11.4 Sentença e subsentença
Sentença e subsentença do Porto e Suplicação a favor de Fernando de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Maria de Castelo Branco contra o Provedor  e 
irmãos da Misericórdia da Cidade de Viseu negando a sua entrada no vínculo instituído  pelo Cónego Francisco d'Almeida Castelo Branco que incluída o 
Prazo de Santa Eugenia e o Val.

n/a n/a

mç.18 nº.24 2º 122v Viseu Sentenças 1712.8.23 Sentença Sentença do que coube à meação  de  Fernando d'Almeida de Vasconcelos  nas partilhas dos seus bens  e da sua segunda mulher D. Maria de Castelo Branco. n/a n/a

mç.18 nº.25 2º 122v/123 Viseu Sentenças 1712.8.23 Sentença
Sentença do que coube ao Testamenteiro Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos nas partilhas dos bens de Fernando de Almeida de Vasconcelos pelo 
pagamento da sua dívida. n/a n/a

mç.18 nº.26 2º 123 Viseu Sentenças 1772.4.10 Sentença Sentença de levantamento do sequestro feito pelo fisco na Quinta da Alagoa  no tempo de D.Paula comprada pela casa posteriormente. n/a n/a

mç.18 nº.27a 2º 123r/v Viseu Sentenças 1803.3.11 Sentença de aplicação Sentença de aplicação de dois bocados de terra que eram das religiosas do Mosteiro de Jesus de Viseu  mas estavam encravadas dentro da Quinta de Alagoas. n/a n/a

mç.18 nº.27b 2º 123r/v Viseu Sentenças 1803.3.8 Escritura de composição Escritura de composição e destrate feito pela Madre Abadessa com o Barão de Mossâmedes do contrato sobre o trespassar de propriedades em Lages  e 
S.Salvador. 

n/a No mesmo registo do documento mç.18, nº27.  Nas notas de 
tabelião.
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mç.18 nº.28 2º 123v/124 Viseu Sentenças 1624.2.5 Acção
Ação que pôs em Juízo Manoel de Almeida Vasconcelos e seu filho Manoel de Vasconcelos e suas mulheres contra Nuno de Barros de Loureiro e Fernando de 
Loureiro, seus primos, filhos de Isabel Gomes de Miranda, irmã de D.Francisca de Miranda por forragens e prazos  em vários locais - Ermida - concelho e 
Vesteiros, S.Miguel do Pinheiro - termo do Porto-, Melres- termo do Porto-, São Cosmado- termo do Porto-, Quinta de Frazão - Termo de Barcelos - 
Snguinhedo, Vila D.Santo, Sepões, Figueiro, Pedrosa, Samorim, Carvalhal, Toja, Póvoa da Galega, Chams. Todos estes bens estão agora alienados.

n/a Apenas para lembrança. 

mç.18 nº.29 2º 128 Viseu Prazos de Domínio Útil 1535.7.5 Prazo Prazo de que é direto senhor a Capela e Confraria do Santo Espírito mandado fazer por provisão régia para Isabel Pires mulher de Diogo Alves em três vidas 
de livre nomeação.  

n/a n/a

mç.18 nº.30 2º 128 Viseu Prazos de Domínio Útil 1535.7.5 Certidão de prazo Certidão do prazo  de quem era senhor a Capela e confraria do Santo espírito Santo  comprado para casa onde se inclui os Olivais. n/a Referente ao documento mç.18, nº29

mç.18 nº.31a 2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1583.11.28 Prazo
Prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feito a João Monteiro de livre nomeação não tendo filhos, 
nem netos. 

n/a n/a

mç.18 nº.31b 2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1638.8.25 Renovação de prazo Renovação do prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feito  a Manoel de Almeida e Vasconcelos 
pela compra deste ao seu sogro Diogo de Miranda.

n/a No mesmo documento anterior.

mç.18 nº.31c 2º 129 Viseu Prazos de Domínio Útil 1596.10.5 Escritura de compra Escritura da compra do prazo de que é senhor direto a Mesa Episcopal da cidade de Viseu e suas casas na Rua da Regueira feita por Manuel de Almeida e 
Vasconcelos ao seu sogro, Diogo de Miranda.

n/a No mesmo documento anterior. Nas notas de tabelião .

mç.18 nº.32 2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1676.8.25 Prazo Prazo  de que é senhor direto a Capela da Trindade da Cidade de Viseu, renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas casas na Rua da Regueira e 
três vidas de livre nomeação. 

n/a n/a

mç.18 nº.33 2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1676.8.25 Escritura de prazo
Escritura do prazo de que é senhor direto  a Capela da Trindade da Cidade de Viseu, renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas casas na Rua da 
Regueira e três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.18 nº.34 2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1661.1.23 Renovação de prazo
Renovação do prazo, de que são diretos senhores os cureiros da Sé de Viseu feito a Rui Dias e sua mulher Maria rodrigues de Carvalho e suas casas na Rua da 
Regueira em três vidas de geração, a Gonçalo Lopes Pedreiro, e sua mulher em desistência de Lourenço Vás e sua mulher em três vidas de geração. Entrou na 
casa por compra.

n/a Referente ao documento mç.18, nº45

mç.18 nº.35 2º 130 Viseu Prazos de Domínio Útil 1586.11.18 Prazo Prazo das sobreditas casas, de que é  senhor direto  a Capela da Trindade da Cidade de Viseu que fora renovado a Fernando de Almeida de Vasconcelos e suas 
casas na Rua da Regueira e três vidas de livre nomeação, é  renovado a Diogo de Miranda pela sua compra a Joana Lopes em três vidas. 

n/a Não se compreende a que se refere o prazo.

mç.18 nº.36 2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1609.1.17 Prazo Prazo, duas Leiras e duas casinhas sem local indicado, de que é direto senhor a Mesa Capitular da Sé de Viseu, feito a Diogo de Miranda de Vilhegas em três 
vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

n/a n/a

mç.18 nº.37 2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1661.5.27 Renovação de prazo Renovação do prazo renovado a Gonçalo Lopes Pedreiro a Manoel Pereira de Vasconcelos com as mesmas condições e foro. n/a Referente ao documento mç.18, nº34

mç.18 nº.38 2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1689.3.17 Renovação de prazo
Renovação do prazo de que é direto senhor a Mesa Capitular da Sé de Viseu, feito a Diogo de Miranda de Vilhegas em três vidas de livre nomeação na falta de 
filhos e netos, a Fernando de Almeida e Vasconcelos com a investidura anteriormente descrita.  n/a Referente ao documento mç.18, nº36

mç.18 nº.39 2º 132 Viseu Prazos de Domínio Útil 1711.1.28 Certidão de prazo Certidão dos prazos feitos pelo Cabido a Diogo de Miranda de Vilhegas e de descrição de como foram cumpridos os foros. n/a n/a

mç.18 nº.40 2º 133 Viseu Prazos de Domínio Útil s/d Prazo Prazo, casas na Rua da Regueira, de que é senhor direto o Cabido de Viseu em 3 vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Entrou  na Casa por 
compra e está incluído na casa e Quintal. 

n/a n/a

mç.18 nº.41 2º 134 Viseu Prazos de Domínio Útil 1689.3.31 Prazo Prazo útil por certidão feito ao cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco de suas casas em  três vidas de livre nomeação. Não está na casa. n/a n/a

mç.18 nº.42 2º 141
Viseu e Quinta de 
Alagoa Aquisições 1716.7.30 Licença Licença do cabido de Viseu para D. Maria de Távora e Castro poder vender o prazo da Quinta da Alagoa a Silvestre Rodrigues com a certidão de sisa junta. n/a n/a

mç.18 nº.43 2º 156
Viseu e Quinta de 
Alagoa Prazos subenfitêuticos 1788.1.8 Prazo Prazo feito a João Marques Flores em três vidas de geração. n/a n/a

mç.18 nº.44 2º 157 Viseu e Quinta de 
Alagoa

Prazos subenfitêuticos 1796.6.3 Prazo enfitêutico Prazo feito pelo Barão de Mossâmedes ao Chantre José Teotónio da cidade de Viseu de um bocado de terra na Quinta da Alagoa. n/a n/a

mç.18 nº.45 2º 131 Viseu Prazos de Domínio Útil 1458.7.10 Prazo Prazo de que são diretos senhores os cureiros da Sé de Viseu feito a Rui Dias e sua mulher Maria rodrigues de Carvalho e suas casas na Rua da Regueira em 
três vidas de geração. 

n/a n/a

mç.18 nº.46 2º 124r/v Viseu Sentenças 1621.11.18 Sentença de habilitação Sentença de habilitação dos herdeiros de Nuno de Barros de Loureiro, por requerimento de Manoel de Almeida de Vasconcelos, donatário de Mossâmedes. n/a n/a
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mç.18 nº.47 2º 141r/v Viseu e Quinta de 
Alagoa

Aquisições 1804.4.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo 1º Barão de Mossâmedes a Manuel Cardoso de produtos alimentares. n/a n/a

mç.18 nº.48 2º 125 Viseu Sentenças 1734.8.5 Sentença
Sentença a favor de José Manoel de Almeida Leitão contra João de Almeida de Castelo Branco sobre as partilhas dos bens que ficarão pela morte de Fernando 
de Almeida e sua segunda mulher que retifica o domínio da Quinta de Francozelo e o inventário por morte de Pedro de Almeida de Castelo Branco, marido de 
Maria de Figueiredo .

n/a Ato de posse dos bens remete para o fl. 56 e o inventário no fl.58 e 
seguintes.

MAÇO 19

mç.19 nº.1a 2º 177r/v Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1706.4.23 Renovação de prazo e 
escritura de compra

Renovação do prazo por certidão de que é senhor direto o Cabido de Viseu ao Barão de Mossâmedes, em três vidas de livre nomeação e a escritura de compra 
por Teotónio do Sobral a António de Figueiredo Morgado de Alcofra.

n/a n/a

mç.19 nº.1b 4º 213r/v Cunha Sentenças 1829.10.30 Sentença
Sentença para título alcançada pelo Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos  contra o desembargador Manuel de Albuquerque de Melo Pereira e 
Caceres sobre as propriedades que da mesma constam  pertencentes ao vínculo instituído por D.Joana de Vasconcelos Sampaio, viúva de Luís Bandeira 
Galvão do Ladário, alcançada na Casa da Suplicação

x
Passada pelo escrivão privativo da Casa do conde José Teixeira 
Pinto Chaves Cabral. No mesmo documento estão as posses dos 
bens.

mç.19 nº.2a 2º 177 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1624.1.12 Prazo por certidão Prazo por certidão de que é senhor direto o Cabido de Viseu. Feito a Luísa de Castelo Branco, mulher de Gaspar de Loureiro de Figueiredo em três vidas de 
livre nomeação.

n/a n/a

mç.19 nº.2b 4º 213v Cunha Sentenças 1829.10.30 Sentença
Sentença para título alcançada pelo  Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos  contra o desembargador Manuel de Albuquerque de Melo Pereira e 
Caceres sobre os bens do vínculo denominado da Cunha, instituído por D.Catarina Osório, viúva, alcançada na Casa da Suplicação. x

Passada pelo escrivão privativo e de Comissão da Casa do Conde. 
Na chancelaria. No mesmo documento estão as posses dos bens.

mç.19 nº.3 2º 161
Viseu e Cabanões de 
Cima Aquisições 1711.4.16 Licença Licença do Bispo de Viseu sob a compra do prazo de Cabanões do domínio direto da Mitra. n/a n/a

mç.19 nº.4 2º 179 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1788.1.8 Certidão de reconhecimento Certidão do reconhecimento que fez por seu Procurador o Barão de Mossâmedes no Tombo da Mitra com escritura do contracto celebrado entre a mesma 
Mitra e o Cabido de Viseu pelo qual se contractaram a ficar cada um deles unidos ao seu lado por serem antes as propriedades dispersas.

n/a n/a

mç.19 nº.5 2º 178 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1787.8.6 Escritura de contracto Escritura de contracto consentimento composição e aprovação entre o Bispo e Cabido de Viseu, como senhores diretos dos prazos de Cabanões e o Barão de 
Mossâmedes enfiteuta, a fim de ficarem unidos a uma banda os senhorios diretos, pela confusão em que confundiram as propriedades de ambos.

n/a n/a

mç.19 nº.6 2º 168 Viseu e Cabanões de 
Cima

Transações, composições, etc 1705.7.1 Escritura de desistência Escritura de desistência da nomeação do prazo de Cabanões feita por António de Figueiredo, mulher e padrasto. n/a n/a

mç.19 nº.7 2º 168v
Viseu e Cabanões de 
Cima Transações, composições, etc 1706.3.8 Escritura de nomeação Escritura de nomeação dos prazos de Cabanões por António de Figueiredo a Teotónio Vasconcelos. n/a n/a

mç.19 nº.8 2º 168v
Viseu e Cabanões de 
Cima

Transações, composições, etc 1708.4.15 Acção de reconhecimento
Acção de reconhecimento que demanda Teotónio Vasconcelos contra António de Figueiredo pela razão de juros constantes das escrituras juntas no mesmo 
reconhecimento.

n/a n/a

mç.19 nº.9 2º 173 Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1736.6.20 Sentença e subsentença Sentença e sob sentença de agravo cível a favor de Rodrigo de Vasconcelos contra Joaquim Side seu tutor em que julgam ao 1º os prazos de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.10 2º 173 Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1738.8.22 Subsentença Subsentença cível a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side sobre os prazos de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.11 2º 173 Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1697.6.26 Sentença de suplicação Sentença da suplicação a favor de António de Figueiredo, e os filhos Gaspar Rebello contra Luís de Figueiredo, e sua irmã sobre os prazos de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.12 2º 173v
Viseu e Cabanões de 
Cima Sentenças 1702.6.8 Subsentença Sob sentença a favor de António de Figueiredo, contra Luís de Figueiredo e sua irmã sobre os mesmos prazos. n/a n/a

mç.19 nº.13 2º 173v
Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1736.8.18 Sentença Sentença do juiz de fora de Viseu, confirmada na Relação do Porto a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side e a sua mulher. n/a n/a

mç.19 nº.14 2º 173v Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1736.8.18 Sentença Sentença do juiz de fora de Viseu, confirmada na Relação do Porto a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side e a sua mulher. n/a n/a

mç.19 nº.15 2º 173v Viseu e Cabanões de 
Cima

Sentenças 1738.5.20 Subsentença Sob sentença da suplicação sobre embargo a favor de Rodrigo Vasconcelos contra Joaquim Side sobre os ditos prazos. n/a n/a

mç.19 nº.16 2º 178 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1778.8.11 Licença Licença do cabido para se escambarem ou trocarem certas propriedades do prazo de Crestelo e Cabanões entre o Barão de Mossâmedes e D. Maria Cláudia de 
Noronha e Menezes, como tutora do seu filho Afonso de Figueira Freire e Sousa e junta a escritura de troca entre estas partes.

n/a n/a
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mç.19 nº.17 2º 161r/v Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1725.12.16 Escritura de compra Escritura de Compra que fez Teotónio do Sobral e Vasco a João Lopes de um Pinhal com a sua Seara no limite de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.18 2º 161v Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1785.1.5 Assinado de troca Assinado de troca com Manuel de Almeida de uma belga de Pinhal por outra propriedade no mesmo assinado. n/a n/a

mç.19 nº.19 2º 161v
Viseu e Cabanões de 
Cima Aquisições 1785.3.2 Assinado de compra Assinado de compra que fez o Barão de Mossâmedes a Isidro Joaquim de uma terra com castanheiros junto a Lameiro de Cima. n/a n/a

mç.19 nº.20 2º 161v
Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1785.1.5 Assinado de troca
Assinado de troca pelo qual João da Silva larga ao Barão de Mossâmedes dois pedaços de terra de Tojal e monte no sitio do Lameiro por outras terras 
constantes do mesmo assinado.

n/a n/a

mç.19 nº.21 2º 162 Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1770.7.15 Assinado de compra Assinado de compra que fez o Barão de Mossâmedes a Sebastiana Pereira debaixo de uma belga de terra de Alqueva com carvalhos, castanheiros e pinhal, em 
Lameiro.

n/a n/a

mç.19 nº.22 2º 162 Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1785.4.18 Certidão de sisa Certidão de sisa de uma troca com José do Couto pela qual larga duas belgas de terra em Lameiro. n/a n/a

mç.19 nº.23 2º 161 Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1711.4.17 Certidão Certidão de escritura de compra que fez João do Sobral a António de Loureiro de Figueiredo da Quinta de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.24 2º 168
Viseu e Cabanões de 
Cima Transações, composições, etc 1647.2.14 Escritura de transação Escritura de transação e amigável composição entre partes. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.19 nº.26a 2º 162 Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1617.11.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gaspar de Loureiro de Figueiredo a Nuno Rebelo de Castelo Branco do prazo de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.26b 2º 168 Viseu e Cabanões de 
Cima

Transações, composições, etc 1706.3.5 Escritura de hipoteca Escritura de hipoteca e nomeação que fez António de Figueiredo a Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos dos prazos de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.27 2º 162r/v Viseu e Cabanões de 
Cima

Aquisições 1726.3.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao Padre Carlos Pereira de dois pinhais em Vale da Arrancada. n/a n/a

mç.19 nº.28 2º 162v
Viseu e Cabanões de 
Cima Aquisições s/d Certidão de sisa

Certidão de sisa da compra que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel Pereira, João Pereira, António Henrique e José Correia debaixo de uns pedaços de terra 
ao fundo da Quinta do comprador e de outro com o rio. n/a n/a

mç.19 nº.29 2º 179 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1565.3.26 Emprazamento Emprazamento pelo Bispo D. Gonçalo Pinheiro a Gaspar do Loureiro e sua mulher em três vidas. n/a n/a

mç.19 nº.30 2º 179 Viseu e Cabanões de 
Cima

Prazos de domínio útil 1565.3.26 Emprazamento Emprazamento pelo Bispo D. Gonçalo Pinheiro a Gaspar do Loureiro e sua mulher em três vidas. n/a n/a

mç.19 nº.31 2º 168v Viseu e Cabanões de 
Cima

Transações, composições, etc 1686.5.7 Escritura de dote e nomeação Escritura de dote e reconhecimento que fez Dona Joana do Loureiro, dos prazos de Cabanões. n/a n/a

mç.19 nº.32 2º 169
Viseu e Cabanões de 
Cima Transações, composições, etc 1706.1.19 Escritura de nomeação Escritura de nomeação dos prazos de Cabanões por António de Figueiredo em Teotónio Vasconcelos. n/a n/a

mç.19 nº.33 2º 162v/163
Viseu e Cabanões de 
Cima Aquisições s/d Assinados de compra

Três assinados de compra que fez o Barão de Mossâmedes de uma belga de terra com o seu pinhal e castanheiro em Marco da Cerca, uma belga de terra de 
pinhal a Manuel Lopes e sua mulher e uma outra a Maria Lopes, de uma belga de terra com pinhal. n/a n/a

MAÇO 20

mç.20 nº.1 2º 183 Viseu e Silgueiros Prazos de domínio útil 1764.3.11 Renovação de prazo Renovação do prazo de que é direto senhor a Igreja de Silgueiros, feita ao Barão de Mossâmedes em três vidas. n/a n/a

mç.20 nº.2 2º 198r/v Viseu e Silgueiros Sentenças 1740.3.24 Autos cíveis

Autos cíveis entre partes, José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher, Autores contra Luís Fernandes de Casal Jurao, João Gonçalves e Maria 
Fernandes e sua irmã, Manuel de Figueiredo Pinheiro, Manuel Rodrigues da Guilha, Domingos Lopes, António Rodrigues do Casal, os filhos que ficaram de 
António Marques, José Martins, Manuel de Bastos e suas mulheres, todos da freguesia e termo de Viseu, em que são condenados a pagar 40 alguares de pãi, 
30 amateis de marrã, 8 almeides de vinho à bica, 2 capões e meio alqueire de azeite ou o foro que se lhe arbitra por Louvados, absolutos do Comisso por se 
oferecerem ao pagamento dos foros decursos.

n/a n/a
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mç.20 nº.3 2º 198v Viseu e Silgueiros Sentenças 1745.1.20 Sentença

Sentença sobre a Apelação de autos cíveis entre partes, José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher, Autores contra Luís Fernandes de Casal 
Jurao, João Gonçalves e Maria Fernandes e sua irmã, Manuel de Figueiredo Pinheiro, Manuel Rodrigues da Guilha, Domingos Lopes, António Rodrigues do 
Casal, os filhos que ficaram de António Marques, José Martins, Manuel de Bastos e suas mulheres, todos da freguesia e termo de Viseu, em que são 
condenados a pagar 40 alguares de pãi, 30 amateis de marrã, 8 almeides de vinho à bica, 2 capões e meio alqueire de azeite ou o foro que se lhe arbitra por 
Louvados, absolutos do Comisso por se oferecerem ao pagamento dos foros decursos, como declarada que os réus aceitem o título subenfitêutico.

n/a n/a

mç.20 nº.4 2º 198v Viseu e Silgueiros Sentenças 1711.12.9 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida de Vasconcelos contra o Provedor e irmão da Misericórdia da cidade de Viseu, contra Gaspar de Loureiro de Figueiredo 
da mesma cidade pela qual se julga no direito do prazo de Silgueiros.

n/a n/a

mç.20 nº.5 2º 198v/199 Viseu e Silgueiros Sentenças 1623.1.28 Sentença Sentença sobre Embargos a favor de Brás de Almeida de Vasconcelos contra Luís de Loureiro e Albuquerque em que julga o primeiro como pertença do prazo 
de Silgueiros uma vinha.

n/a n/a

mç.20 nº.6 2º 186 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1766.4.5 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico feito a João de Oliveira de Passos de Silgueiros, e a sua mulher das propriedades constantes do mesmo prazo em três vidas. n/a n/a

mç.20 nº.7 2º 187 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1657.7.20 Emprazamento Emprazamento feito a João Gonçalves e aos Inquilinos em três vidas. n/a n/a

mç.20 nº.8 2º 188 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1749.5.29 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito a Silvestre Gonçalves, José Martins e António Francisco Roxo, e suas mulheres, em três vidas. n/a n/a

mç.20 nº.9 2º 189 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1751.7.21 Emprazamento subenfitêutico
Emprazamento subenfitêutico feito ao Padre Manuel Fernandes, Francisco João e sua mulher, Manuel Rodrigues e Alfaiate e sua mulher, José Pais Vinagre e 
sua mulher, Bernardo Rodrigues e sua mulher Isabel Solteira, José de Figueiredo e sua mulher, Amaro Lopes e sua mulher, Manuel Pais Homem e sua mulher, 
em três vidas. Cabecel, Manuel Rodrigues Alfaiate.

n/a n/a

mç.20 nº.10 2º 190 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1749.7.30 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito por José Manuel de Almeida de Vasconcelos a Manuel de Figueiredo de Salorca em três vidas de Pacto e Providência. n/a n/a

mç.20 nº.11 2º 191 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1752.5.17 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico feito por José Manuel de Almeida Leitão a João Franco e sua irmã, em três vidas de Pacto de Providência. n/a n/a

mç.20 nº.12 2º 203 Viseu e Silgueiros Trocas e arrendamentos 1725.1.1 Escritura de arrendamento
Escritura de arrendamento feita pelo padre Brás d'Almeida de Vasconcelos durante vinte anos a João de Figueiredo, senhor do lugar de Passos de Silgueiro, do 
chão do Val do Carregueiro. n/a n/a

mç.20 nº.13 2º 203 Viseu e Silgueiros Trocas e arrendamentos 1761.8.15 Escritura de troca
Escritura de troca feita pela senhora D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos com José Martins e sua mulher em que a primeira deu o chão do 
Perciro pelo chão à Pedra Sequinha.

n/a n/a

mç.20 nº.14 2º 199r/v Viseu e Silgueiros Sentenças 1743.7.12 Sentença por certidão Sentença por certidão extraído dos autos sobre agravo em que se obrigam os Caseiros de Silgueiros a aceitar prazos com o direito reservado ao senhorio útil 
para tratar da questão do acrescentamento à factura deles.

n/a n/a

mç.20 nº.15 2º 192 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1752.7.10 Emprazamento subenfitêutico Emprazamento subenfitêutico que fez o enfiteuta José Manuel de Almeida Leitão a José Martins, Domingos de Figueiredo e Tavares, e outros do Lugar do 
Mosteiros de Silgueiros, em três vidas.

n/a n/a

mç.20 nº.16 2º 199 Viseu e Silgueiros Sentenças 1745.3.29 Sentença de repartição
Sentença de repartição de foro a favor de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos contra o Padre José Ribeiro do Lugar do Mosteiro, que paga dois 
alqueires de pão meado, seis quartilhos de vinho, Manuel Rodrigues do mesmo lugar que paga uma quarta de pão e quinze reis em dinheiro, o mesmo e seu 
cunhado João de Figueiredo pagam um selamim de pão e arrate e quarta de marrã, António Francisco Roxo do mesmo lugar que paga um selamim de pão e 
arrate e quarta de marrã, Luís Cardoso paga meio alqueire de pão e um selamim de feijão.

n/a n/a

mç.20 nº.17 2º 193 Viseu e Silgueiros Prazos subenfitêuticos 1751.7.18 Emprazamento subenfitêutico
Emprazamento subenfitêutico feito pelo enfiteuta José Manuel de Almeida Leitão a Ana Franca e seu marido, José Henriques e sua mulher, Manuel Henriques 
e sua mulher, e outros da freguesia de Silgueiros em três vidas. n/a n/a

mç.20 nº.18 2º 208 Ferronha e Alcafache Aquisições 1618.1.9 Carta de arrematação Carta de arrematação por António de Vasconcelos de um pedaço de Lameiro em Alcafache. n/a n/a

mç.20 nº.19 2º 208 Ferronha e Alcafache Aquisições 1630.8.20 Escritura de compra Escrita de compra de António de Vasconcelos a Matias da Cunha e sua mulher de casal mendo de uma vinha que se chama Castanheiro do Corvo e de uma 
Tapada chamada Atoladoro.

n/a n/a

mç.20 nº.20 2º 208r/v Ferronha e Alcafache Aquisições 1620.7.1 Escritura de doação Escritura de doação de Maria Pais ao seu sobrinho António de Vasconcelos de todas a suas fazendas que tinha em Casal Sandim e Alcafache. n/a n/a

mç.20 nº.21 2º 208v Ferronha e Alcafache Aquisições 1604.1.6 Confissão Confissão de Simão Manuel e de sua mulher da  aldeia de Carvalho em virtude de uma citatória do conservador da universidade da passagem que António de 
Vasconcelos tem para o chão de Outeiro.

n/a n/a

mç.20 nº.22 2º 208v Ferronha e Alcafache Aquisições 1580.5.7 Licença
Licença do Ordinário de Viseu para a troca do Lameiro do testamento e de um pardieiro que era da freguesia de Alcafache por outras da autoridade de António 
de Vasconcelos. n/a n/a

mç.20 nº.23 2º 207 Ferronha e Alcafache, 
concelho de Azurara

n/a 1631.7.17 Certidão A Casa de Ferronha guarda bens que foram instituídos em Capela por António de Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, pelo casamento de D.Luís d'Almeida de 
Vasconcelos com a herdeira da casa .

n/a n/a
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mç.20 nº.24 2º 207 Ferronha e Alcafache, 
concelho de Azurara

n/a s/d Certidão Certidão idêntica à relativa aos bens guardados na Casa de Ferronha que foram instituídos em Capela por António de Vasconcelos. n/a n/a

mç.20 nº.25 2º 213 Ferronha e Alcafache Sentenças 1720.4.20 Sentença Sentença a favor a favor do barão de Mossâmedes contra António do Loureiro e sua mulher do Casal Mendo sobre a posse de um caminho para outra terra 
chamada Cova.

n/a n/a

mç.20 nº.26 2º 215 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1794.8.5 Prazo
Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a António José da Costa e sua mulher, Maria Correia, do Casal  dos bens constantes do mesmo prazo de Alcafache em 
três vidas de geração. n/a n/a

mç.20 nº.27 2º 215 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1794.8.6 Prazo
Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a António José da Costa e sua mulher, Maria Correia, do Casal  dos bens constantes do mesmo prazo de Alcafache em 
três vidas de geração.

n/a n/a

mç.20 nº.28 2º 216 Ferronha e Alcafache Prazos de domínio direto 1793.8.23 Prazo Prazo feito pelo barão de Mossâmedes a José Ferreira da Fonseca e sua mulher de Sibaldinho de um bocado de terra em Alcafache em três vidas de livre 
nomeação.

n/a n/a

mç.20 nº.29 2º 213 Ferronha e Alcafache Sentenças 1798.1.8 Sentença Sentença a favor a favor do barão de Mossâmedes contra António José da Costa, João da Costa e suas mulheres do Casal Sandim que têm uma das casas em 
Alcafache e largarem uma porção de terra que ocuparam injustamente.

n/a n/a

MAÇO 21

mç.21 nº.1 1º 258v Sernancelhe Sentenças 1700.8.11 Sentença Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Domingos Rebelo de Carvalho. n/a n/a

mç.21 nº.2 1º 259 Sernancelhe Sentenças 1693.1.31 Sentença Sentença  favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher contra António Correia em que julgou compromissos à Quinta de Santa 
Apolónia.

n/a n/a

mç.21 nº.3 1º 259 Sernancelhe Sentenças 1684.9.12 Sentença Sentença a favor de D. Micaela Bandeira Freire contra Manuel Gomes. n/a n/a

mç.21 nº.4 1º 259v Sernancelhe Sentenças 1708.5.15 Tratado de Sentença Tratado de Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra a Abadessa e mais religiosas do Mosteiro de Tabosa. n/a n/a

mç.21 nº.5 1º 260 Sernancelhe Sentenças 1668.11.13
Sentença e auto de penhora e 
arrematação Sentença a favor de Rodrigo Homem Ribeiro contra Domingos Antunes e auto de penhora e arrematação de várias tapadas. n/a n/a

mç.21 nº.6 1º 260 Sernancelhe Sentenças 1716.11.3 Carta Sustatória Carta Sustatória a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho contra Antónia Cordeiro de Vasconcelos para não tomar posse do bens de Capões n/a n/a

mç.21 nº.7 1º 260v Sernancelhe Sentenças 1711.5.23 Ação Cível Ação Cível a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra os herdeiros de António Fernandes Castanha. n/a n/a

mç.21 nº.8 1º 260v Sernancelhe Sentenças 1612.1.23 Citatória Citatória dos Conservados das Ordens Militares a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra o padre António Teixeira por levantar um 
Casal.

n/a n/a

mç.21 nº.9 1º 261 Sernancelhe Sentenças s/d Sentença Sentença a favor de Pedro do Soveral contra Domingos Gonçalves para pagar trinta alqueires de pão de foro. n/a n/a

mç.21 nº.10 1º 261 Sernancelhe Sentenças 1696.5.11 Sentença de Força Sentença de Força a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Manuel Gomes e sua mulher. n/a n/a

mç.21 nº.11 1º 261 Sernancelhe Sentenças 1614.7.19 Sentença Sentença de Breve transladação e comutação de 15 hinos da Igreja de S. Miguel para a Igreja de S. João Batista. n/a n/a

mç.21 nº.12 1º 261v Sernancelhe Sentenças 1684.5.10 Sentença de Penhora Sentença de Penhora feita por Luís Bandeira Galvão numa Regada que parte com uma Ribeira. n/a n/a

mç.21 nº.13 1º 261v Sernancelhe Sentenças 1645.10.23 Sentença Sentença do Juíz da região da Mota a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos para não comparecer sem um novo citação para alargar o prazo 
que lhe demandava o Comendador.

n/a n/a

mç.21 nº.14 1º 262 Sernancelhe Sentenças 1588.8.31 Sentença Sentença a favor de Pedro Manuel Gonçalves contra Diogo Gomes para lhe fazer venda de uma Casa. n/a n/a
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mç.21 nº.15 1º 262 Sernancelhe Sentenças 1747.9.13 Citação Citação que separou Domingos Trigo contra os que iam na Levada da Cardia n/a n/a

mç.21 nº.16 1º 262 Sernancelhe Sentenças 1653.10.24 Sentença de Força Sentença de Força a favor de Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos contra Bartolomeu do Soveral. n/a n/a

mç.21 nº.17 1º 262v Sernancelhe Sentenças 1670.2.10 Sentença Sentença a favor de João do Soveral de Carvalho contra Ana d'Almeida, Isabel d'Almeida e Maria d'Almeida. n/a n/a

mç.21 nº.18 1º 262v Sernancelhe Sentenças [--?].8.26 Certidão de Citação Certidão de Citação para força de requerimento de Maria d'Almeida contra André João n/a n/a

mç.21 nº.19 1º 262v/263 Sernancelhe Sentenças 1641.2.6 Sentença Sentença como Carta de Arrematação a posse dada a João Soares Ribeiro de certas propriedades que serão de Gaspar Lopes. n/a n/a

mç.21 nº.20 1º 263 Sernancelhe Sentenças 1759.1.13 Auto de Posse Auto de Posse que tomou por seu provedor, o primeiro Barão de Mossâmedes, umas fazendas que trazia. n/a n/a

mç.21 nº.21 1º 263 Sernancelhe Sentenças 1606.4.28 Carta Citatória Carta Citatória a favor de Maria de Almeida, mulher de Pedro do Soveral, contra Francisca Ribeiro por lhe embaraçar a passagem de água da fonte. n/a n/a

mç.21 nº.22 1º 263v Sernancelhe Sentenças 1620.6.3 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação de uma Regada que parte com Manuel Lopes Moinho uma Tapada e um Chão com Catarina Lopes n/a n/a

mç.21 nº.23 1º 263v Sernancelhe Sentenças 1662.8.28 Autos Cíveis Autos Cíveis entre partes Paulo Homem Teles e Rodrigo Homem Ribeiro com embargos vendidos a Casa da Suplicação enquanto era lançado o testamento e 
intuição do Morgado.

n/a n/a

mç.21 nº.24 1º 264 Sernancelhe Sentenças 1707.8.9 Certidão Certidão extraída do Tombo das freiras de Tabosa onde constam várias propriedades que pertencem à Casa da Conceição. n/a n/a

mç.21 nº.25 1º 273 Sernancelhe Prazos 1680.6.16 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento de que é direto Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.26 1º 274 Sernancelhe Prazos 1641.8.12 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento em três vidas de livre nomeação feito a Rodrigo Homem Ribeiro. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.27 1º 275r/v Sernancelhe Prazos 1643.6.19 Emprazamento Novo Emprazamento e união de três prazos, em Sernancelhe, na Ribeira e em Tabosa. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.28 1º 276 Sernancelhe Prazos 1674.3.10 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento feita por Belchior de Gouveia e sua mulher a Belchior do Soveral. n/a n/a

mç.21 nº.29 1º 277v Sernancelhe Prazos 1683.6.14 Prazo Prazo feito a Leudenio Miguel Gorjão em três vidas de livre nomeação. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.30 1º 278v Sernancelhe Prazos 1558.2.27 Prazo Prazo feito a Simão da Costa e sua mulher  em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.21 nº.31 1º 283 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1770.6.6 Prazo Prazo feito a Manuel José Rainho de umas Casas. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.32 1º 284 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1781.5.13 Prazo Prazo feito a José Machado e sua mulher em vidas de geração. n/a Nas notas de José Pereira Carneiro

mç.21 nº.33 1º 285 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1772.9.18 Prazo Prazo feito a Paio Teixeira e sua mulher de propriedades do lugar da Ribeira. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.34 1º 431r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, da cidade de Lamego, a Jorge Fernandes e sua 
mulher, Maria Simão, do lugar do Guilheiro, de dois linhares que estão juntos à igreja do mesmo lugar, e a Luísa Fernandes, do mesmo lugar, de um lameiro 
no lugar da Abogalheira

n/a n/a

mç.21 nº.35a 1º 434r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, de Lamego, a Francisco Luís e 
sua mulher, Isabel Francisca, ambos do Guilheiro, de um lameiro no lugar do Pinheiro, no limite do local de onde é oriundo o casal

n/a Nas notas do tabelião

�45



mç.21 nº.35b 1º 434r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.5.5 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Bartolomeu Gonçalves, viúvo, de 
Guilheiro, de um lameiro no limite desse lugar

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.36a 1º 431v/432 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.26 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, da cidade de Lamego, a Belchior Francisco e sua 
mulher, Domingas João, de um lameiro que se situa no limite de Guilheiro

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.36b 1º 431v/432 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins s/d Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho,  a Francisco Afonso, solteiro, de um linhar no limite 
de Guilheiro e dando para um terreno das freiras da Ribeira n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.37 1º 432r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.30 Prazo fateusim
Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Jorge Rodrigues e sua mulher, a Domingos João e 
sua mulher e a Branca Pires, viúva, todos do mesmo lugar de Guilheiro, de certas propriedades constantes de tal escritura, nomeadamente nos lugares de 
Cadouços, Ribeiro

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.38 1º 432v/433 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.22 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Isidoro Francisco, de Guilheiro, de um linhar no 
lugar da Abogalheira

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.39 1º 433 Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.4.30 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Domingas Lourenço, viúva, de Guilheiro, de uma 
tapada que está no lugar dos Ribeiros

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.40 1º 433v Sernancelhe e Guilheiro Prazos fateusins 1599.8.10 Prazo fateusim Prazo fateusim que fizeram o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Brites de Carvalho, a Jorge Rodrigues e sua mulher, ambos de Guilheiro, 
de uma tapada e lameiro

n/a Nas notas do tabelião

mç.21 nº.41 1º 436 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1600.4.5 Prazo 
Prazo de geração entre vidas feito por o licenciado Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher, Beatriz de Carvalho, a Francisco Afonso de um lameiro no 
limite de Guilheiro n/a n/a

mç.21 nº.42 1º 437 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1773.10.27 Prazo Prazo de geração entre vidas que fez, através de seu procurador, o Barão de Mossâmedes a Maria Francisca, viúva, de um lameiro em Chão da Fonte e de um 
outro lameiro

n/a Nas notas de Alexandre Luís de Gouveia Vasconcelos

mç.21 nº.43a 1º 439 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Domingos Pires e sua mulher, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.43b 1º 439 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Prazo Emprazamento do lameiro comprado por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Domingos Pires e sua mulher e de um linhar a Domingos Pires e sua 
mulher

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.44 1º 439v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de dois lameiros, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Francisco Luís, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.45 1º 439v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Luísa Fernandes, viúva, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.46 1º 439v/440 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1600.4.5 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Francisco Afonso, de Guilheiro. Este terreno foi emprazado n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.47 1º 440 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.26 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Belchior Francisco e sua mulher, de Guilheiro. Este terreno foi emprazado n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.48 1º 440r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.5.5 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Bartolomeu Gonçalves, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.49 1º 440v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de dois linhares, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Pires e sua mulher, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.50 1º 440v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.2 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Isidro Francisco, de Guilheiro. Foi emprazado n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.51 1º 441 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.30 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar e vários terrenos, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Rodrigues, Domingos João, Branca Pires, viúva, e Isabel 
Dinis, todos de Guilheiro. Estes terrenos foram emprazados 

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.52 1º 441r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.23 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Ana Botelho, viúva, de Sernancelhe n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.53 1º 441v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.30 Escritura de compra Escritura de compra de uma tapada, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Domingas Lourença, viúva, de Guilheiro. Foi emprazada n/a Nas notas de tabelião
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mç.21 nº.54 1º 441v/442 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.8.10 Escritura de compra Escritura de compra de uma tapada, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Jorge Rodrigues e sua mulher, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.55 1º 442 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.26 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Jerónimo Ribeiro de Almeida a Francisco Afonso e suas irmãs, de Guilheiro. Foi emprazado n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.56 1º 438r/v Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1736.12.13 Prazo
Prazo de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos resultantes da relação do casal foreiro, feito, através do seu procurador, por Rodrigo do Soveral de 
Carvalho e Vasconcelos a Manuel Rodrigues Monteiro e sua mulher, ambos do lugar de Guilheiro, de um lameiro no lugar dos Cadouços, de um linhar que dá 
para o caminho do concelho, de uma tapada no lugar do Outeiro, assim como de duas outras propriedades

n/a Nas notas de Domingos Soares Amado

mç.21 nº.57 1º 442v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1631.8.14 Auto de posse 
Auto de posse de várias propriedades, feito por Diogo de S. Paio (Sampaio) e sua mulher, D. Ana Costa, a sua filha D. Maria de S. Paio (Sampaio), primeira 
mulher de Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.58 1º 443 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições [--?].11.28 Escritura de compra Escritura de compra de várias propriedades, feita por Rodrigo do Soveral de Vasconcelos a Manuel Rodrigues Monteiro e sua mulher, de Guilheiro. Estas 
propriedades ficaram emprazadas como está descrito no documento do mç.21 nº56

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.59 1º 443r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1678.9.8 Escritura de compra Escritura de compra de dois lameiros, feita por Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos e sua mulher, D. Micaela Bandeira, a Manuel Gomes e sua mulher, de 
Guilheiro

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.60 1º 443v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1604.5.17 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Sebastião de Figueiredo e sua mulher, Isabel da Fonseca, a Manuel Borges e sua mulher, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.61 1º 443v/444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1620.9.23 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por Gaspar Lopes de vários bens. n/a n/a

mç.21 nº.62 1º 444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1560.1.19 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno em Vale do Moinho, feita por Gaspar do Soveral a Francisco Anes e sua mulher, do Grajal n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.63 1º 444 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1574.12.15 Escritura de compra Escritura de compra de duas courelas de terra, feita por Gaspar do Soveral a Simão Dinis e sua mulher, do Torronho n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.64 1º 444v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1628.5.18 Escritura de compra Escritura de compra de dois alqueires de trigo e dois de centeio, de imposto, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Francisco Domingues e sua mulher, de 
Guilheiro

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.65a 1º 444v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1626.3.19 Escritura de compra Escritura de compra de dois alqueires de trigo e dois de centeio, de imposto, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Francisco Lopes e sua mulher, de 
Guilheiro

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.65b 1º 444v/445 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1663.11.21 Escritura de trespasse
Escritura de trespasse em nome de D. Maria Pereira, viúva de Rodrigo Homem, de dois alqueires de trigo e dois de centeio de imposto comprados pelo padre 
Domingos de Alvarenga a Francisco Lopes e sua mulher, de Guilheiro. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.66 1º 445 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1630.4.11 Escritura de compra Escritura de compra de três alqueires de trigo e três de centeio, de imposto sobre uma tapada e um lameiro, feita pelo padre Domingos de Alvarenga a Isabel 
Domingues e sua cunhada

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.67 1º 445r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1650.7.29 Escritura de compra Escritura de compra de oito alqueires de centeio e dois de trigo, de imposto sobre casas e três linhares, feita por Diogo Ribeiro Homem, Alcaide-mor de 
Sernancelhe, a Manuel Francisco e sua mulher

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.68 1º 445v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1637.4.20 Escritura de compra Escritura de compra de dez alqueires de pão terçados de trigo, de imposto sobre duas metades de tapadas, duas metades de lameiros e meio linhar, feita por 
Diogo Ribeiro Homem a Francisco Fernandes, solteiro, de Guilheiro

n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.69 1º 446 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1621.10.5 Escritura de compra
Escritura de compra de um lameiro e rectificação da compra de outro, feito por Sebastião de Figueiredo e sua mulher a Francisco Rebelo, com o procurador de 
sua mãe e mulher n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.70 1º 446r/v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1523.12.15 Escritura de compra
Escritura de compra de dez alqueires de centeio meados de trigo, de imposto por dois terrenos, feito por Francisco Rebelo, da Tabosa de Caria a António Vaz, 
de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.71 1º 446v Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1623.9.15 Escritura de compra Escritura de compra de um sarrado a tenda e de um lameiro, feita por Francisco Rebelo e sua mulher, de Tabosa de Caria, a Diogo Álvares, de Guilheiro n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.72 1º 287 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1600.3.23 Prazo Prazo feito por Jerónimo Ribeiro d'Almeida e sua mulher a Domingos de Aguiar e sua mulher em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.73 1º 447 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1659.4.24 Escritura de compra Escritura de compra de seis lameiros, três linhares e um terreno pequeno, feita pelo padre António do Sobral a Duardes de Figueiredo de Vasconcelos do 
Aveloso

X Nas notas de tabelião
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mç.21 nº.74 1º 286 Sernancelhe Prazos de que a Casa é senhorio direto 1779.5.23 Escritura de Emprazamento Escritura de Emprazamento que fez o Barão de Mossâmedes a João Fernandes e sua mulher em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.21 nº.75a 1º 447 Sernancelhe e Guilheiro Aquisições 1599.4.2 Escritura de compra Escritura de compra de dois linhares, duas meias tapadas e uma tapada, e um lameiro, feita por Rodrigo Ribeiro de Almeida e sua mulher a Manuel Rodrigues, 
do Grajal

X Nas notas de tabelião

mç.21 nº.75b 1º 460 Sernancelhe e Guilheiro Prazos de Domínio Direto 1599.4.22 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Fernando Ribeiro de Almeida a Manuel Roiz e sua mulher de Quilhe n/a n/a

MAÇO 22

mç.22 nº.1 1º 413 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1756.5.12 Sentença de Liquidação Sentença de Liquidação e composição a favor do primeiro Barão de Mossâmedes José de Almeida do Soveral e Vasconcelos. n/a n/a

mç.22 nº.2 1º 413 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1766.3.6 Carta de Inquirição Cível Carta de Inquirição Cível a favor de José de Almeida do Soveral e Carvalho e Vasconcelos contra João de Melo do Perma sobre a liquidação dos bens dos 
vínculos do Tojal.

n/a n/a

mç.22 nº.3 1º 413r/v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1653.3.29 Certidão de escritura Certidão de escritura da declaração de cláusulas do vínculo instituído por Inácio Ferreira de Lemos. n/a Nas notas de António Correia do Concelho de Satão

mç.22 nº.4 1º 413v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1660.6.11 Escritura de revogação Escritura de Revogação do vínculo do Tojal naquela parte que pertencia a D.Brites de Almeida. n/a Nas notas do Tabelião

mç.22 nº.5 1º 413v Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1766.1.4 Certidão dos bens Certidão dos bens do vínculo instituído por Nuno Rabelo Leitão abade da tapa extraída de autos do escrivão dos agravos da corte. n/a n/a

mç.22 nº.6 1º 414v Tojal Dotes 1629.5.13 Escritura de dote Escritura de Dote do casamento feito por Nuno Leitão Pereira e sua mulher a sua filha D.Joana de Rabelo para haver de casar com Manuel Abreu Castelo 
Branco. 

x Nas notas do Tabelião

mç.22 nº.7 1º 414v/415 Tojal Dotes 1614.12.19 Escritura de dote Escritura de dote de casamento feito por António Soeiro de Alvergaria e sua mulher a sua filha D.Ama Soeira de Alvergaria para haver de casar com Nuno 
Leitão Pereira.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.22 nº.8 1º 415 Tojal Dotes 1621.3.21 Escritura de dote Escritura de dote de casamento que fez André Leitão a sua filha D.Maria de castelo Branco para casar com Melchior de Figueiredo de Gouveia. n/a Nas notas do Tabelião

mç.22 nº.9 1º 415r/v Tojal Dotes 1670.10.28 Certidão de escritura Certidão de escritura de dote extraído dos autos pelo escrivão dos agravos. n/a n/a

mç.22 nº.10 1º 415v Tojal Dotes 1765.12. 14 Certidão de escritura Outra certidão idêntica extraída dos autos pelo escrivão dos agravos. n/a n/a

mç.22 nº.11 1º 417 Tojal Composições 1682.9.7 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre José de Almeida Leitão e sua mulher, Bresinda Leite, e Nuno Leitão Pereira e sua mulher, Guiomar Cardoso, da legítima 
pertencente a estes últimos devido a morte de seus pais e sogros

n/a Nas notas do tabelião

mç.22 nº.12 1º 417r/v Tojal Composições 1625.2.4 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre Belchior de Figueiredo de Gouveia, D. Maria de Castelo Branco e D. Branca Pereira sobre as legítimas que herdaram de 
seu pai, o Doutor André Leitão

n/a Nas notas de Diogo da Alagoa Ribeiro

mç.22 nº.13 1º 413v/414 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1754.3.13 Certidão da Inquirição Certidão de Inquirição pela qual se prova que as fazendas e canal da quinta das laranjeiras e suas pertenças são do Morgado do Tojal. n/a n/a

mç.22 nº.14 1º 417v Tojal Composições 1641.2.22 Escritura de Composição Escritura de Composição feita entre Jorge de Gouveia e os órfãos de António Cabral e D. Isabel Carrilho n/a Nas notas de Francisco Fernandes

mç.22 nº.15 1º 418v Tojal Prazos 1612.4.10 Certidão de Escritura de 
Emprazamento

Certidão de escritura de emprazamento de geração entre vidas feita pelo cabido de Viseu a Lopo Vás de Sequeira, da Torre de Moncorvo da Casa do Ribeiro, 
junto ao Tojal e no limite de uma terra apelidada de Mioma

n/a n/a

mç.22 nº.16 1º 418v/419 Tojal Prazos 1768.8.12 Escritura de subenfitêutica Escritura subenfitêutica do casal da Torre de Moncorvo da Casa do Ribeiro, junto ao Tojal e no limite da terra apelidada de Mioma, pelo primeiro Barão de 
Mossâmedes a Duarte de Melo e Silva e Castro

n/a n/a

mç.22 nº.17a 1º 421 Tojal e Samorim Aquisições 1627.4.12 Certidão de Escritura de 
Compra

Certidão de escritura de compra feita por Inácio Ferreira de Lemos a Paulina Rodrigues, do lugar do Tojal, de umas casas e hortas nesse mesmo lugar n/a n/a
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mç.22 nº.17b 1º 421 Tojal e Samorim Aquisições 1625.6.27 Escritura de Compra Escritura de compra anexa à certidão de escritura de compra de Inácio de Lemos a Paulina Rodrigues, de casas e hortas no lugar do Tojal, feita pelo 
comprador Paulo Tendeiro e a sua mulher, ambos de Samorim, de um lameiro perto da fonte desse mesmo lugar

n/a Nas notas do tabelião

mç.22 nº.18 1º 423r/v Tojal e Sarrozela Prazos 1768.7.22 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de livre nomeação entre vidas feita pelo Barão de Mossâmedes a Bernardo Soares do Amaral, de Sarrozela, de um casal, constante 
de tal escritura

n/a Nas notas de António Almeida e Vasconcelos

mç.22 nº.19 1º 425v/426 Samorim Prazos 1793.11.14 Prazo
Prazo de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Moura Marinho de determinadas propriedades no limite 
dos lugares de Samorim e de Cruz n/a Nas notas de António de Mesquita do Loureiro Amaral Veiga

mç.22 nº.20 1º 427 Samorim Prazos 1793.2.9 Prazo
Prazo de livre nomeação, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Moura Marinho, do lugar de Samorim, de determinadas propriedades no limite do dito 
lugar

n/a Nas notas de António Correia da Silva

mç.22 nº.21 1º 428 Samorim Prazos 1793.3.8 Prazo Prazo de três vidas de livre nomeação, caso não haja filhos ou netos, que fez o Barão de Mossâmedes a José Francisco, solteiro, do lugar de Samorim n/a Nas notas de Francisco de Almeida e Vasconcelos

mç.22 nº.22 1º 415v Tojal Dotes 1698.1.4 Escritura de doação Escritura de doação, renuncia que fez D.Jacinta Rosa do Paraíso dos serviços do seu terceiro avô André Leitão em favor de Nuno Leitão. x n/a

mç.22 nº.23 1º 415v/416 Tojal Dotes 1698.6.2 Escritura de doação Escritura de doação, renuncia que fizeram Fradique Lopes de Sousa e João André de Sousa da Cunha. n/a n/a

mç.22 nº.24 1º 416 Tojal Dotes 1753.12.4 Escritura de doação 
Escritura de doação que fez D.Angela Micaela da anunciação prioresa do convento do Tojal a seu sobrinho José Micael de Almeida Leitão e Vasconcelos de 
todo o direito que pode ter os prazos e os morgados da casa do tojal. n/a Nas notas de Bartolomeu Lopes Coelho

mç.22 nº.25 1º 414 Casa do Tojal Vínculos e Sentenças 1698.4.2 Vínculo vínculo em que institui João de Almeida Leitão Morgado do Tojal com as fazendas e condições do vínculo instituído por Inácio. x n/a

mç.22 nº.26 2º 294 Ladário Provisões de subrogação 1677.4.3 Provisão de subrogação Provisão de subrogação da água pertencente ao Lameiro de Manuel Nunes de Carvalho do vínculo instituído por João Vás Nunes. n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro de oficios e 
mercês, p. 22

mç.22 nº.27 2º 294r/v Ladário Provisões de subrogação 1783.11.18 Provisão de subrogação Provisão de subrogação de propriedades de vínculos do Barão de Mossâmedes e Francisco de Abreu Castelo Branco. n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro de Oficios 
e Mercês, p. 87

mç.22 nº.28 2º 294v Ladário Provisões de subrogação 1783.11.17 Provisão de subrogação Provisão da subrogação de fazendas de vínculos entre o Barão de Mossâmedes e Francisco de Abreu Castelo Branco. n/a Registado na Chancelaria Mor da Corte e Reino, no livro de Oficios 
e Mercês, p. 2

mç.22 nº.29 2º 295 Ladário e Cunha Adjudicações 1738.2.6 Certidão Certidão de separação de partes do território de Rodrigo Luís Bandeira Galvão para se anexar ao vínculo do Ladário. n/a n/a

mç.22 nº.30 2º 307 Ladário Inventários 1661.7.14 Inventário Inventário feito procedendo a morte de Melchior de Castro. n/a n/a

mç.22 nº.31 2º 294v Ladário Provisões de subrogação 1699.2.22 Provisão Provisão a requerimento de D Luísa Teresa Pereira de Albuquerque, viúva de Francisco de Albuquerque e Castro X n/a

mç.22 nº.32 1º 420 Tojal Vínculos por Testamento 1669.11.5 Testamento Testamento do Abade da Trapa, Nuno Rebelo Leitão, no qual este institui uma capela dos seus bens chamando para testamenteiro a seu primo o Cónego 
António Leitão

n/a Refere o produtor do inventário que junto a tal escritura segue o auto 
de aprovação e abertura

mç.22 nº.33 2º 307r/v Ladário Inventários 1699.12.29 Inventário Inventário feito procedendo a morte de Luís Bandeira Galvão, fidalgo da Casa Real. X n/a

mç.22 nº.34 2º 306v Ladário Abolições de encargos 1800.1.2 Provisão de abolição Provisão de abolição de cinquenta e duas missas. X n/a

mç.22 nº.35 2º 313v Ladário Aquisições 1696.1.4 Escritura de compra Escritura de compra por António Bandeira Pereira a Álvaro Soeiro de Morais de propriedades na torre de Moncorvo n/a Nas notas de tabelião

mç.22 nº.36 2º 313v/314 Ladário Aquisições 1793.4.15 Escritura de compra Escritura de compra entre o barão de Mossâmedes e Franco d'Abreu de Castelo Branco de uma regada no Porto  e de um couto no Barreiro por uma regada no 
Ladário 

n/a Nas notas de tabelião

mç.22 nº.37 2º 388r/v Ladário e Nesperido Aquisições 1777.5.12 Escritura de troca e permuta Escritura de troca e permuta entre D. Maria Clara de Noronha e Menezes como tutora do seu filho e José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos 
pelo qual apresenta duas propriedades, sendo uma em Cal e outra em Nesperido, as quais troca por outras duas na Ribeira

n/a n/a
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mç.22 nº.38a 2º 324r/v Tojal e Ladário Dotes 1649.4.18 Escritura de entrega de dote Escritura de entrega de dote feita por D. Ana Soeiro de Albergaria, viúva de Nuno Leitão Pereira, a sua filha, D. Eufémia Pereira, para casar com Diogo Lopes 
de Sousa, morgado de Bordonhos. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.22 nº.38b 2º 324r/v Tojal e Ladário Dotes 1650.6.1 Escritura de quitação Escritura de quitação do dote entregue por D. Ana Soeiro de Albergaria, viúva de Nuno Leitão Pereira, a sua filha, D. Eufémia Pereira, para casar com Diogo 
Lopes de Sousa, morgado 

n/a Nas notas de tabelião

mç.22 nº.39 2º 314 Ladário Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra entre o barão de Mossâmedes e Franco d'Abreu de Castelo Branco de uma provisão de subrogação n/a remete para o livro 2948

mç.22 nº.40 2º 314 Ladário Aquisições 1678.4.1 Escritura de compra Escritura de compra entre Luiz Bandeira Galvão e Pereira de Melo de terrenos nas Fontainhas, nos limites de Santa Eulália e na Barrocada Corga n/a n/a

mç.22 nº.41 2º 314v Ladário Aquisições 1678.3.21 Escritura de compra Escritura de compra entre Luiz Bandeira Galvão e Manuel Nunes de Carvalho das águas dos Lameiros n/a Nas notas de tabelião

mç.22 nº.42 2º 361r/v Ladário Aquisições 1694.4.1 Escritura de troca e escambo
Escritura de troca e escambo feita entre Sebastião Pereira de Melo e Luís Bandeira Galvão, recebendo o primeiro variadas terras nos locais da Ribeira, Costa, 
Buraca da Corga, Mouta e nos limites de Santa Eulália e o segundo uma vinha no limite de Santa Eulália, assim como duas hortas e outras terras nesse mesmo 
limite

n/a Nas notas do tabelião

mç.22 nº.43 2º 361v Ladário Aquisições 1697.12.8 Escritura de troca e escambo Escritura de troca e escambo feita entre Luís Bandeira Galvão e Nuno Leitão Pereira de Almeida, dando este último um casal no lugar de Santa Eulália, 
concelho de Penalva, em troca de um casal em Carvalhal, concelho de S. Pedro de France

n/a Nas notas do tabelião

mç.22 nº.44 2º 362 Ladário Aquisições 1699.5.6 Escritura de troca e escambo
Escritura de troca e escambo feita entre D. Luísa Teresa Pereira de Albuquerque, viúva de Francisco de Albuquerque e Castro, e Luís Bandeira Galvão, dando 
a primeira uma tapada situada no Ribeiro do Marreco e, em troca, recebendo um olival na vila de Castendo n/a Nas notas de Domingos do Amaral

mç.22 nº.45 1º 417v/418 Tojal Composições 1742.7.21 Escritura de Composição Escritura de composição entre Manuel de Almeida Leitão, do Tojal, e os órfãos filhos de Lourenço Carrilho Ferreira, através da qual o primeiro desiste da ação 
que tinha posto  de modo a reivindicar os morgados intitulados por Paulo de Castro e António de Azevedo

n/a Nas notas do tabelião
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mç.22 nº.56 2º 388v Ladário e Nesperido Aquisições 1824.8.25 Escritura de emprazamento 
enfitêutico

Escritura de emprazamento  enfitêutico em três vidas de livre nomeação do conde da Lapa a José do Carmo e mulher, Maria Bernardina, do lugar de 
Nesperido

X  nas notas do tabelião
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Index Geral]
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mç.22 nº.58 2º 388v Ladário e Nesperido Aquisições 1829.2.26 Escritura de emprazamento 
enfitêutico

Escritura de emprazamento enfitêutico em três vidas de livre nomeação do conde da Lapa a Leonor Maria Lopes, solteira, do lugar de Nesperido X nas notas do tabelião

MAÇO 23

mç.23 nº.1 1º 486 Sernancelhe Aquisições 1665.9.20 Escritura de desistência Escritura de desistência feita por Manuel Correia da Vila da Ponte a Rodrigo Homem Ribeiro. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.2 1º 486r/v Sernancelhe Aquisições 1634.3.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pela Dona Josefa Maria de Vasconcelos Bandeira a Domingos de Aguiar. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.3 1º 486v Sernancelhe Aquisições 1652.4.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a André João e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.4 1º 486v/487 Sernancelhe Aquisições 1550.12.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a Maria Rebelo de Robal. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.5 1º 487 Sernancelhe Aquisições 1695.4.30 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita  por Manuel Rebelo a Manuel Henriques e sua mulher de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.6 1º 487v Sernancelhe Aquisições 1698.5.30 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita  por Rodrigo do Soverral Carvalho e Vasconcelos a Catarina Soares, viúva de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.7 1º 487v Sernancelhe Aquisições 1617.3.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Fernandes e sua mulher a João Carvalho e sua mulher de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.8 1º 488 Sernncelhe Aquisições 1651.10.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel de Lomoi e sua mulher de Lamego. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.9 1º 488 Sernancelhe Aquisições 1671.7.18 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre João Pacheco a Manuel Correia de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.10 1º 488v Sernancelhe Aquisições 1677.4.2 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por D. Bernarda  de S. Paio a Maria Soveral, viúva e seu filho João Gomes de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.11 1º 488v Sernancelhe Aquisições 1684.12.29 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Luís Bandeira Galvão governador a Manuel Luís e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.12 1º 488v/489 Sernancelhe Aquisições 1684.9.24 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Luís Bandeira Galvão a Manuel Luís e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.13 1º 489 Sernancelhe Aquisições 1666.3.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Diogo Pinto e sua mulher de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.14 1º 489v Sernancelhe Aquisições 1691.2.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Matias de Figueiredo e seu irmão. n/a Nas notas de João Pereira Ribeiro.

mç.23 nº.15 1º 489v/490 Sernancelhe Aquisições 1626.10.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Moreira a Felipe Gonçalves. n/a n/a

mç.23 nº.16 1º 490 Sernancelhe Aquisições 1675.7.2 Escritura de compra Escritura de compra com carta de sisa feita pelo Padre João Galvão a Sebastião Ferreira e sua mulher. n/a n/a
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mç.23 nº.22 1º 490r/v Sernancelhe Aquisições 1631.7.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos Torre a Diogo Soveral. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.23 1º 490v Sernancelhe Aquisições 1681.4.26 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por D. Mariana de Vasconcelos a Manuel Correia e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.24 1º 490v Sernancelhe Aquisições 1692.1.31 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel João e sua irmã. n/a n/a

mç.23 nº.25 1º 492 Sernancelhe Aquisições 1602.10.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Duarte Lopes e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.26 1º 492 Sernancelhe Aquisições 1658.2.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por D. Maria Pereira viúva de Diogo Ribeiro Homem e Domingos Francisco Lopes e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.27 1º 492v Sernancelhe Aquisições 1646.3.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Lourenço Rebelo a Sebastião Botelho e sua mulher.. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.28 1º 492v Sernancelhe Aquisições 1648.6.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por João Soares Ribeiro a Pedro Rodrigues e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.29 1º 492v/493 Sernancelhe Aquisições 1620.2.22 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Teotónio do Soveral de Almeida a Manuel Guterres. n/a n/a

mç.23 nº.30 1º 493 Sernancelhe Aquisições 1620.2.22 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Miguel Gonçalves. n/a n/a

mç.23 nº.31 1º 493r/v Sernancelhe Aquisições 1598.5.14 Escritura de compra Escritura de copra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Maria Gonçalves, mulher de Manuel Lopes. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.32 1º 493v Sernancelhe Aquisições 1580.11.5 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Domingos Gonçalves e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.33 1º 493v Sernancelhe Aquisições 1682.8.30 Escritura de compra Duas escrituras de compra com certidão de sisa feitas por Paulo Homem Teles e sua mulher a Manuel de Figueiredo e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.34 1º 494 Sernancelhe Aquisições 1669.5.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Varela a Manuel de Figueiredo e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.35 1º 494 Sernancelhe Aquisições 1575.6.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Senhorinha Gil, viúva de Sernancelhe. n/a Nas notas de Cristovão de Figueiredo.

mç.23 nº.36 1º 494r/v Sernancelhe Aquisições 1632.2.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por José Rodrigues a Luísa Fernandes e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.37a 1º 494v Sernancelhe Aquisições 1598.4.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria de Almeida viúva de Pedro do Soveral a Domingos Gonçalves viúvo. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.37b 1º 494v Sernancelhe Aquisições 1642.2.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Diogo Ribeiro a Francisco Pais Correia  e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.38 1º 495 Sernancelhe Aquisições 1642.2.7 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito por Diogo Ribeiro Homem a Francisco Pais Correia e sua mulher. n/a n/a

mç.23 nº.39 1º 495 Sernancelhe Aquisições 1678.9.29 Escritura de compra Escritura de compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.
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mç.23 nº.40 1º 495r/v Sernancelhe Aquisições 1608.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Sebastião de Figueiredo a Francisco Soveral e sua mulher. n/a Nas notas de Santaheo de Figueiredo.

mç.23 nº.41 1º 495v Sernancelhe Aquisições 1608.5.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Amado viúvo. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.42 1º 495v/496 Sernancelhe Aquisições 1664.7.21 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Pedro Soares e seu filho. n/a Nas notas de Manuel Botelho.

mç.23 nº.43 1º 496 Sernancelhe Aquisições 1652.6.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Ribeiro Homem, Alcaide-mor de Sernancelhe, a João Pinto e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.44 1º 496r/v Sernancelhe Aquisições 1674.4.18 Escritura de compra Escritura de compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Pereira, solteira de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.23 nº.46 1º 496v/497 Sernancelhe Aquisições 1674.11.2 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre João Pacheco a Sebastião Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.47 1º 497 Sernancelhe Aquisições 1685.1.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Diogo Ribeiro de Figueiredo da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.48 1º 497r/v Sernancelhe Aquisições 1639.9.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Constança Gomes e seu irmão, Jorge Gome, da vila de Sernancelhe. X Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.49 1º 497v Sernancelhe Aquisições 1648.4.5 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a André João e sua mulher, da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.50 1º 497v/498 Sernancelhe Aquisições 1653.10.13 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Domingos Dias e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.51 1º 498 Sernancelhe Aquisições 1669.5.6 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Padre Lourenço Rebelo a João Pinto e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.52 1º 498r/v Sernancelhe Aquisições 1654.8.3 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Manuel de Paiva e sua mulher, da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.53 1º 498v Sernancelhe Aquisições 1632.5.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por  João Soares Ribeiro e sua mulher, Dona Catarina da Cunha a Melchior Pinto e sua mulher, da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.54 1º 499 Sernancelhe Aquisições 1659.9.12 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita pelo Pedra Lourenço Rebelo a João Pinto e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.55 1º 499 Sernancelhe Aquisições 1623.9.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida e Lourenço Cardoso do Milêo. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.56 1º 499r/v Sernancelhe Aquisições 1704.4.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por António do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Henriques. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.57 1º 499v Sernancelhe Aquisições 1662.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita pela Dona Maria Pereira viúva de Diogo Ribeiro Homem. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.58 1º 499v/500 Sernancelhe Aquisições 1640.4.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Pedro Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.59 1º 500 Sernancelhe Aquisições 1565.4.6 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Pedro Gomes e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.60 1º 500 Sernancelhe Aquisições 1575.6.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a António Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.
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mç.23 nº.61 1º 500r/v Sernancelhe Aquisições 1712.2.5 Escritura de doação Escritura de doação feita pelo Padre Bernardo da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.23 nº.62 1º 500v/501 Sernancelhe Aquisições 1646.4.27 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feito pelo Padre Lourenço Rabelo a Sebastião Botelho e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.63 1º 501 Sernancelhe Aquisições 1600.2.1 Escritura de compra Compra de um Linhar a Veiga, Aro da dita vila, feita por Maria de Almeida, viúva de Pedro Sobral, a Teotónio de Macedo e sua mulher da vila de S. Cosmado n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.64 1º 501 Sernancelhe Aquisições 1603.1.1 Escritura de compra Compra e uma serte de Lameiro, feita por Maria de Almeida viúva de Pedro de Sobral, a Pedro Simão, e sua mulher da Vila Sernancelhe n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.65 1º 501v Sernancelhe Aquisições 1602.11.5 Escritura de compra Compra dum Lameiro a Rápe, que parte com a compradora, feita por Maria de Almeida ao Pedro de Simão n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.66 1º 501v Sernancelhe Aquisições 1709.3.16 Escritura de compra Compra de uma courela com sua moita, a Rápe, que parte com o comprador, feita por Teotónio de Sobral de Carvalho, a José Rodrigues e seus irmãos e 
cunhados, da vila de Sernancelhe

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.67 1º 501v/502 Sernancelhe Aquisições 1630.5.25 Escritura de compra Compra de onze alqueires de pão de censo imposto de um Lameiro aonde chamam a do Pato Limite da dita vila, e em outro são diz, da vila de Sernancelhe, e 
em outro Lameiro as Fontanheiras, feita por Teotónio de Sobral de Almeida, a Filipe Varela, e sua mulher da Sarzeda

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.68 1º 502 Sernancelhe Aquisições 1634.6.10 Escritura de compra
Compra de um Linhar de ao Barreiro que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Gaspar Nunes, e sua mulher da vila de 
Sernancelhe n/a n/a

mç.23 nº.69 1º 502/502v Sernancelhe Aquisições 1658.5.1 Escritura de compra Compra de 4 alqueires de pão de censo, e depois das maiorias das propriedades em que estavam impostos, e são um lameiro, ao Pereiro, a metade, da Tapada 
da Fonte para a banda do Cabeço, feita pelo Padre Lourenço Rebelo a Catarina Lopes da vila de Sernancelhe

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.70 1º 502v Sernancelhe Aquisições 1686.1.12 Escritura de compra Compra de três quartos e dum quintal que parte com a rua pública, feita por Dona Micaela Bandeira Freire, a Maria Pinto viúva da vila de Sernancelhe n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.71 1º 502v/503 Sernancelhe Aquisições 1722.7.5 Escritura de compra Compra de um lameiro, a Lourentim, que parte com Panthalião, de Figueiredo, e com o Albade de Containção, feita por Teotónio do Sobral de Carvalho, nos 
concelhos, a Francisco Guedes da Senhora sua mulher, Mãe e Cunhada, da vila da Sernancelhe

n/a n/a

mç.23 nº.72 1º 503 Sernancelhe Aquisições 1691.9.9 Escritura de compra Compra de um Linhar quer está onde chamam as Insoa, aro da dita vila, que parte com uma que não para a via da ponte do concelho, feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho, a Panthalião de Figueiredo & Correia, da Vila de Sernancelhe

n/a Certidão tirada aos 1650.8.14

mç.23 nº.73 1º 503r/v Sernancelhe Aquisições 1672.12.8 Escritura de compra
Compra de 16 alqueires de centeio a censo remível, impostos na metade duma Tapada onde chamam a Veiga, em metade de um lameiro, aonde chamam a 
ponte das Guelhas, feita por Paulo Homem Teles a Diogo Ribeiro de Figueiredo Homem, viúvo da Vila de Sernancelhe n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.74 1º 503v/504 Sernancelhe Aquisições 1618.10.10 Escritura de compra Compra duma terra, que está a Guarda da, que parte com Maria Pais, e Catarina Botelha, e dum chão a Carrasca, que parte com o comprador, e Caminho do 
Concelho, dois Castanheiros longais na mesma carrasca feita por João Soares Ribeiro, a Maria Gomes da vila Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.75 1º 504 Sernancelhe Aquisições 1711.2.6 Escritura de compra Compra dum linhar na cebolinha, e rio do concelho; 1 lameiro a Ribeira, e Manuel de Azevedo, 1 Linharzinho a Veiga, em Sabugueiro, feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho Vasconcelos, a Teotónio de Sobral de Carvalho, Vasconcelos e Pantaleão de Figueiredo Correia, e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a n/a

mç.23 nº.76 1º 504r/v Sernancelhe Aquisições 1667.7.20 Escritura de compra Compra dum linhar ao Barreiro que parte com o comprador, e com o Rodrigo Homem Ribeiro no limite daquela vila, feita por João Sobral, e Carvalho 
cavaleiro, professo da Ordem de Cristo a Manuel de botelho, e a António Rodrigues, e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a n/a

mç.23 nº.77 1º 504v Sernancelhe Aquisições 1669.7.3 Escritura de compra
Compra dum lameiro, ao Barreiro que parte, com o Comprador, um pedaço de terra com souto a freixo e da que parte com Cristóvão Soares; Maria Pereira, 
feita por João do Sobral de Carvalho, a Domingos Henriques, o velho de Sernancelhe, da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.78 1º 505 Sernancelhe Aquisições 1637.9.18 Escritura de compra
Compra duma tapada a Insoa, repartida com Pêro friz e herdeiros, de Mandel Varela no limite daquela vila, feita por João do Soares Ribeiro, a Manuel Varela 
e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.79 1º 505r/v Sernancelhe Aquisições 1633.12.20 Escritura de compra Compra dum souto, na freixada, e castanheiros, a courela, terra do dito souto e caminho de concelhos, vai parar à aldeia da ponte, e toda a Mouta por cima do 
souto, partida com Pero Dias, feita por Teotónio do Sobral, de Almeida fidalgo da casa Real, e comendador da Ordem de Cristo, ao padre Pedro de Aguiar

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.80 1º 505v Sernancelhe Aquisições 1608.11.1 Escritura de compra Compra dum Linhar ao Barreiro, Aro da dita vila que parte com o comprador, e com Lourenço Cardozo, feita por António do Sobral de Almeida, a Belchior 
Pinto, e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.81 1º 505v Sernancelhe Aquisições 1635.4.17 Escritura de compra Compra de dois castanheiros, no sítio da Freiseda ao portal da Vinha feita por Domingos José dos Guimarães, a Gaspar Fernandes da vila, de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)
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mç.23 nº.82 1º 506 Sernancelhe Aquisições 1660.4.4 Escritura de compra Compra de 3 alqueires de centeio, a censo, na metade duma vinha a Fulítes, aro da dita vila, repartida com João Rodrigues, caminho do Concelho, na metade 
duma courela, a fonte da Urgueira, a metade da casa, feita pelo Padre Lourenço Rabelo a Maria Francisca viúva de Sernancelhe

n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

mç.23 nº.83 1º 506r/v Sernancelhe Aquisições 1686.2.8 Escritura de compra Compra duma casa sobradada em que viviam na praça pública da mesma vila que partia com o comprador, e com a rua do concelho, feita por Teotónio de 
Sobral de Carvalho a Francisco Gomes, e sua mulher da vila de Sernancelhe

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.84 1º 506v Sernancelhe Aquisições 1613.3.6 Escritura de compra Compra dum Linhar, aos Castanheiros da Veiga junto à fonte da dita vila feita por Teodónio, do Sobral, a Manuel Botelho viúvo da Vila de Sernancelhe. n/a Com o tuto de posse junto,

mç.23 nº.85 1º 506v/507 Sernancelhe Aquisições 1681.12.16 Escritura de compra
Compra duma Vinha, e linhar, ao Barreiro, que partem com a compradora e estrada do concelho, feita por Dona Mariana de Vasconcelos, viúva de João do 
Sobral a João Pinto, e sua mulher, e a Sebastião Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.86 1º 507 Sernancelhe Aquisições 1720.10.9 Escritura de compra Compra de uns lameiros que são dois à Rigueira que partem com outro das freiras da Taboza, e Rio do Concelho, e compradores, feita por Teotónio do Sobral, 
de Carvalho e Vasconcelos, bandeira, a Francisco Guedes da silva e sua mulher, e sogra e sua filha Mariana Correia, Vás, da vila de Sernancelhe.

n/a n/a

mç.23 nº.87 1º 507r/v Sernancelhe Aquisições 1655.11.23 Escritura de compra Compra duma Tapada à ponte dos Moinhos, parte com a Ribeira do concelho, e prazo das freiras da Ribeira, e cada um terra fora da mesma Tapada com as 
ditas confrontações feita por João do Sobral de Carvalho a Gaspar Nunes, e sua mulher de Sernancelhe, 

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.88 1º 507v Sernancelhe Aquisições 1631.11.25 Assinado de Compra Compra de 4 alqueires de centeio a censo, impostos em uma courela, as Farjegas, parte com Bartolomeu Sobral, em um souto a siára no Morteiro, que parte 
com caminho do Morteiro, na metade do lameiro ao mesmo sítio, feita por Domingos, padre das Guimarães, a Gaspar e Sobral o Velho

n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

mç.23 nº.89 1º 507v/508 Sernancelhe Aquisições 1634.3.14 Escritura de compra Compra de uma vinha na Conqueira, feita por Dona Micaela Bandeira Freire viúva de Rodrigo Homem Ribeiro, a João Varela e sua mulher de Sernancelhe n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.90 1º 508 Sernancelhe Aquisições 1634.6.21 Escritura de compra Compra feita por Teotónio do Sobral de Almeida e sua mulher, a António Varela, e sua mulher de Sernancelhe, dum linhar ao Barreiro. n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

mç.23 nº.91 1º 508 Sernancelhe Aquisições 1633.1.8 Escritura de compra Compra de 5 pés de castanheiros longais, as Rápe e mais outros 7 a serra, feita por Teotónio do Sobral de Almeida, e sua mulher a Anna gomes viúva de 
Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.92 1º 508v Sernancelhe Aquisições 1631.12.9 Escritura de compra Compra de 4 alqueir. de centeio a censo, impostos no, linhar ao Barreiro, da metade duma casa, numa Trigueira a seara com 1 courela de 3 castanheiros, 
acima, ao Lameirinho da Fonte, em 2 courelas, feita por Domingos, padre, dos Guimarães, a Gaspar Sobral o Velho, seu filho, e Nora da vila de Sernancelhe

n/a Nas notas do Tabelião (com certidão de sisa)

mç.23 nº.93 1º 508v/509 Sernancelhe Aquisições 1648.2.1 Escritura de compra Compra de 20 alqueires, e meio de pão, de censo trocados de trigo, impostos no Quinhão duma Tapada, numa porte de outra aseára, numa Quinhão, numa 
porte de vinha do Barreiro, num quinhão dumas casas, e rua do Concelho feita por Rodrigo Homem Ribeiro a João varela da vila do Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.94 1º 509 Sernancelhe Aquisições 1549.1.20 Escritura de compra Compra dum lameiro tapado sobre si, aonde chamam a S. Miguel feita por Gaspar do Sobral, a Gonçalo Lannos. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.95a 1º 509r/v Sernancelhe Aquisições 1536.12.30 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Jerónimo Gonçalves e sua mulher da vila de Sernancelhe de umas casas na dita vila. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.95b 1º 509r/v Sernancelhe Aquisições 1545.7.2 Escritura de Escambo Escritura de escambo entre Gaspar do Soveral e o comendador Frei Tristão do Amaral em que este larga um quintal e aquele uma horta. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.96 1º 509v Sernancelhe Aquisições 1559.3.23 Escritura de compra Compra, de Paipe nela duma terra aonde chamam a de canelas, e parte com a entrada que vão das Antas para Francoso, feita por Gaspar do Sobral a Domingos 
Francisco, e sua mulher.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.97 1º 509v/510 Sernancelhe Aquisições 1549.12.31 Escritura de compra Compra de lameiro, a S. Miguel que passou a casa por compra como acima se vê, feita por Gonçalo Eanes, a Pedro Rodrigues, e sua mulher de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.98 1º 510 Sernancelhe Aquisições 1579.9.23 Escritura de compra
Compra duma vinha, a onde chamam a fôrea que parte com caminho de concelhos, feita pelo padre Manuel Gonçalves a António Domingues, e sua mulher de 
Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.99 1º 510 Sernancelhe Aquisições 1574.3.9 Escritura de compra Compra dum Linhar na cebolinha limite de Sernancelhe, feita pelo padre Manuel Gonçalves a Gaspar Martins e sua mulher de Ferreirim n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.100 1º 510v Sernancelhe Aquisições 1632.7.7 Escritura de compra Compra da metade duma casa com sua quinta ao castelo, que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida, a Gaspar e Francisco, e sua 
mulher de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.101 1º 510v Sernancelhe Aquisições 1575.12.11 Escritura de compra Compra dum chão aonde chamam a mariola, que parte com o padre Manuel Gonçalves, e com o Monte Maninho, feita por Belchior de Pina, a Maria Pinta 
Viúva, da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião
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mç.23 nº.102 1º 510v/511 Sernancelhe Aquisições 1632.9.25 Escritura de compra Compra de 4 alqueires de centeio a foro, impostos nas propriedades, feita por Domingos Sodre de Guimarães, a Gaspar de Sobral, o Moço, e sua mulher da 
vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião (imposto nas propriedades, que já vão 
descritas no número 92, deste mesmo, mç. 23)

mç.23 nº.103 1º 511 Sernancelhe Aquisições 1633.9.2 Escritura de compra Compra dum Linhar a Ribeiro limite, de Sernancelhe, feita pelo padre Marcos, de Guimarães de S. Paio, a Rui Vaz Pinto, e sua mulher, de Moimenta da Beira. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.104 1º 511 Sernancelhe Aquisições 1570.1.9 Escritura de compra Compra duma vinha no caminho do Rápe, que parte com o dito caminho, feita pelo padre Manuel Gonçalves, a João Chaves, e sua mulher de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.105 1º 511v/512 Sernancelhe Aquisições 1631.7.4 Auto de posse Auto de posse dos bens deixados por ordem de justiça a Rodrigo Homem Ribeiro por Diogo de S. Paiso e suas mulheres. n/a Nas notas do Escrivão António de Oliveira

mç.23 nº.106 1º 512v Sernancelhe Aquisições 1606.12.20 Escritura de compra Compra dum linhar no Barreiro, feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Duarte Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.107 1º 512v Sernancelhe Aquisições 1608.3.26 Escritura de compra Compra dum linhar aos trás do Barreiro parte com Maria de Almeida sua Mãe, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Manuel Varela, e sua mulher, de 
Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.108 1º 512v/513 Sernancelhe Aquisições 1620.9.4 Escritura de compra Compra de 7 alqueires depois a foro e censo, deus do trigo e 5 de centeio, impostos numa Tapada à Ribeira; que parte com o comprador, e caminho do 
concelho, feita por João Soares Ribeiro a António Fernandes e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.109 1º 513 Sernancelhe Aquisições 1557.2.28 Escritura de compra
Compra dum chão, que parte com o comprador, ao Pereira limite da vila de Sernancelhe, feita por Gaspar de Sobral a António Rodrigues escudeiro da vila de 
Midões. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.110 1º 513r/v Sernancelhe Aquisições 1541.1.30 Escritura de compra Compra de toda a fazenda de Vais que os vendedores tinham comprado a Simão de Figueiredo almoxarife da cidade de Lamego, feita por Gaspar de Soveral a 
Vicente de estela e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas de Martim de Aguiar 

mç.23 nº.111 1º 513v Sernancelhe Aquisições 1529.8.7 Escritura de compra Compra dum souto no limite de Sernancelhe, feita por Beatriz Fernandes, viúva de Pedro, do Sobral pais de Gaspar do Sobral, a Catarina Fernandes de 
Francoso.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.112 1º 513v Sernancelhe Aquisições 1548.12.6 Escritura de compra Escambo em que se larga uma courela da ponte Damnada que parte com cargo do concelho em troca de outra courela ao Pereira, feito por Gaspar de Soveral a 
Francisco Lopes e sua mulher da vila de Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.113 1º 514 Sernancelhe Aquisições 1549.9.29 Escritura de compra Compra dum chão a ponte Damnável, ou Damnada, que parte com estrada do Concelho, feito por Gaspar de Sobral a Pedro Roiz e sua mulher da vila de 
Sernancelhe.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.114 1º 514 Sernancelhe Aquisições 1631.9.24 Escritura de compra
Compra da metade dumas casas na vila de Sernancelhe, que partem com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Manuel Lopes, e sua mulher 
da Grajal na vila de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.115 1º 514r/v Sernancelhe Aquisições 1649.1.30 Escritura de compra Compra dum linhar a Ribeira, feita pelo padre Lourenço Rabelo a Basília Viegas. n/a Nas notas do Fulano da vila de Sernancelhe

mç.23 nº.116 1º 514v Sernancelhe Aquisições 1627.6.25 Escritura de compra Compra dum linhar ao Barreiro que parte com o comprador, feita por Teotónio do Sobral de Almeida a Gaspar Francisco, e sua mulher da vila de Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.117 1º 514v/515 Sernancelhe Aquisições 1712.2.26 Escritura de compra Compra da mota morgado do fontão de dois linhares a Ribeira, limite de Sernancelhe que parte com o comprador, e caminho do rei público, e mais 21 
alqueires de não a censo que lhe pagão no Lugar de Guilheiro, e em a dita vila, feita por João de Sobral de Carvalho e Vasconcelos, a André Ferreira.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.118 1º 515 Sernancelhe Aquisições 1579.9.20 Auto de posse Auto de posse duma terra à costa do castelo, e de um moinho, que não consta o sítio, tomado pelo padre Manuel Gonçalves. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.119 1º 515 Sernancelhe Aquisições 1548.11.3 Escritura de Escambo
Escambo em que o 1º recebe uma propriedade, ao Pereiro limite da dita vila, feito por Gaspar do Sobral, com o padre Lopes e sua mulher, da vila de 
Sernancelhe. n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.120a 1º 515r/v Sernancelhe Aquisições 1640.4.17 Escritura de Compra Compra de 15 alqueires de pão de censo, impostos nuns linhares onde chamam a Ribeira, noutro com sua horta dentro, ao Barreiro, numa vinha, que parte 
com o prazo do Morteiro da Ribeira, e numa Frigueira no dito Barreiro feita pelo licenciado Pedro da Cunha ao padre António Sobral, e sua irmã.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.120b 1º 515r/v Sernancelhe Aquisições 1606.3.26 Escritura de trespasse Escritura de trespasse dos quinze alqueires de pão de censo impostos do linhar da Ribeira feita pelo licenciado Pedro da Cunha ao Padre Lourenço Rebelo. n/a n/a

mç.23 nº.121 1º 515v/516 Sernancelhe Aquisições 1629.1.22 Escritura de Compra Compra dum serrado no limite do lugar da Pavora que parte com o comprador, e com caminho do concelho dum chão a onde chamam Foletes limite de 
Sernancelhe e dum chão à Calfada da dita vila que parte com o comprador, feita por João Soares Ribeiro a Afonso Botelho e sua mulher da cidade de Buzinde.

X Nas notas de Manuel de Carvalho
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mç.23 nº.122 1º 516 Sernancelhe Aquisições 1651.10.7 Carta de Arrematação Aquisição por carta de arrematação do prazo Martinzes que pagava por ano a Pedro Afonso de Vila Real, 13 alqueires de centeio, a foro comprado que impõe 
a renovação da propriedade no domínio do caseiro, feita a Diogo Ribeiro Homem Alcaide mor de Sernancelhe pelo juízo dos órfãos da Vª de Sernancelhe.

X n/a

mç.23 nº.123a 1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um linhar à presa feita por Rodrigo do Soveral a Agostinho Rodrigues da Ribeira da Ponte. X n/a

mç.23 nº.123b 1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa
Certidão de sisa da compra de dois alqueires de pão de censo impostos numa courela ao Castanheiro do Vento e noutra em Freixeda feita por Teotónio do 
Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Pedro de Azevedo. X n/a

mç.23 nº.123c 1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de uma casa na vila de Sernancelhe feita por D. Micaela Bandeira a Maria Amada. X n/a

mç.23 nº.123d 1º 517v/518 Sernancelhe Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra da metade de umas casas feita por Maria Rebela a Pascoal Machado. X n/a

mç.23 nº.124 1º 248 Sernancelhe Dotes de Casamento, doações e alguns testamentos 1727.4.12 Escritura de dote e casamento Escritura de dote e casamento entre Rodrigo Homem do Soveral e Vasconcelos e D. Antónia Joana Andrade e Sousa. n/a n/a

mç.23 nº.125 1º 518 Sernancelhe Aquisições 1557.9.23 Escritura de Troca e Escambo Troca e Escambo dum chão tem que ter um Rápe limite de Sernancelhe pelo chão de Sernancelhe pelo chão da preza e por outro chão ambos do concelho de 
Sernancelhe, feito por Gaspar do Sobral por seu procurador e genro assinam da carta com o comendador de Sernancelhe frei Tristão do Amaral.

X Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.126 1º 518r/v Sernancelhe Aquisições 1629.3.19 Escritura de Troca e Escambo 
Troca e Escambo dum chão à corte queimada, 5 dos castanheiros e outros 4 que estão na parte da ponte danada, em troca de duas courelas, a Foletes com o seu 
souto e Meseta ao redor, e os castanheiros na certa do Sampaio, feito por Teotónio de Sobral de Carvalho Vasconcelos com Francisco de Azevedo. X

Nas notas de Manuel Teixeira das alterações na qualidade de 
defensor da lei

mç.23 nº.127 1º 518v Sernancelhe Aquisições 1682.4.13 Escritura de Troca e Escambo Troca e Escambo pela qual apresenta um linhar à inteira por um lameiro aonde chamam a Rápe, que partia com a Senhora D. Mariana, feito por D. Mariana de 
Vasconcelos filha de João do Sobral com Diogo Ribeiro de Figueiredo.

X Nas notas do Tabelião

mç.23 nº.128 1º 518v/519 Sernancelhe Aquisições 1635.6.23 Carta de Arrematação Aquisição por carta de arrematação, da parte de feira do lameirinho, numa courela, num brito na seara, e na vila de Sernancelhe, feita por Domingos Frade, 
dos freires na courela de terra de Farjocas, nas courelas onde umas a Mariola, na metade do lameirinho onde chamam a fonte da seara, numa Figueira.

X n/a

mç.23 nº.129 1º 219 Sernancelhe Certidões de batismo, óbito, e Bula de Indulgências s/d Certidão de baptismo e óbito Certidão de batismo e óbito de alguns sucessores de outra casa. n/a n/a

mç.23 nº.130 1º 256r/v Sernancelhe Inventários além dos que vão lançados a fl. 247 1648.4.3 Inventário Folha extraída do Inventário que se fez à morte de António  João do lugar de Tabosa em que se declara o engenho e o imposto contraído. X n/a

mç.23 nº.131 1º 216 Sernancelhe Licenças 1738.8.12 Confissão
Confissão que fez Manuel Lopes Correia e Manuel Soveral para passar a água pelos lameiros da ribeira de Rodrigo de Soveral para um lameiro das religiosas 
da Tavoza.  X n/a

mç.23 nº.132 1º 217 Sernancelhe Provisões de Sub-rogação 1707.6.24 Provisão de Sub-Rogação Provisão de Sub-Rogação a respeito de António Soares e sua mulher sub-rogarem um moinho pertencente ao vínculo da capitania que administrava por estas 
propriedades.

n/a n/a

mç.23 nº.133 1º 219 Sernancelhe Certidões de batismo, óbito, e Bula de Indulgências 1642.4.17 Bula de Indulgências Bula de indulgência plenária concedida aos confessados e comungados por visitarem a Igreja de São João Baptista da Vila de Sernancelhe. n/a n/a

mç.23 nº.134 1º 220 Sernancelhe Procurações 1567.4.17 Procuração Geral Procuração Geral que fez Pedro Sobral e sua mulher senhorinha de Almeida a seu sogro e pai António de Almeida e a Jusinão da Costa. n/a n/a

mç.23 nº.135 1º 519 Sernancelhe Aquisições
1559.1.3-1559.

5.26 Escrituras de Compra
Dezasseis escrituras de compras, juntas num caderno, de foros perpétuos no limite de Sernancelhe, da Sazerda, e de Távora de Arnas feitas por Gaspar do 
Soveral. X n/a

MAÇO 24

mç.24 nº.1 1º 293 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1772.10.10 Escritura Escritura feita pelo Barão de Mossâmedes à dona Abadessa e a outras religiosas das Fazendas que foram do Mosteiro de Nossa Senhora de Nazarelha. n/a n/a

mç.24 nº.2 1º 293 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1594.12.22 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral a Pedro Afonso e sua mulher de um Lameiro n/a n/a

mç.24 nº.3 1º 293v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1608.3.10 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Teotónio do Soveral  do Sobral  a Belchior Pinto e sua mulher de uma vinha. n/a n/a
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mç.24 nº.4 1º 314 Sernancelhe e Sarzeda Prazos 1590.1.7 Prazo Prazo feito por Pedro do Soveral em três vidas a João Pires de certas propriedades. n/a n/a

mç.24 nº.5 1º 293v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1673.7.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral, a Bernardo Rodrigues e sua mulher de uma Tapada. n/a n/a

mç.24 nº.6 1º 293v/294 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.27 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire, viúva de Rodrigo Homem Ribeiro, a Miguel de Queirós e sua mulher de três Tapadas. n/a n/a

mç.24 nº.7 1º 294r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1685.9.16 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a José Dias de uma Courela que está na Tapada com uns castanheiros livres. n/a n/a

mç.24 nº.8 1º 294v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a João Gomes de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.9 1º 294v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1683.11.24 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a José d'Almeida e sua mulher de um Lameiro e Casas Telhadas. n/a n/a

mç.24 nº.10 1º 295 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1684.[--?].[--?] Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Badeira Freire a Manuel da Costa e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.11 1º 295 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Escritura de Compra
Escritura de Compra feita pela Madre Teresa de Jesus, religiosa do Mosteiro da Ribeira, a Maria Amado e a Bernardo Lopes de uma Regada com as suas terras 
de fora. n/a n/a

mç.24 nº.12 1º 295r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1643.8.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Filipe Varela e sua mulher a Maria Antunes de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.13 1º 295v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1720.2.4 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel de Morais e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.14a 1º 295v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Domingos Lopes e sua mulher de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.14b 1º 349 Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra 1631.4.10 Escrituras de compras Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida à Francisco Fernandes e sua mulher,  do Lugar de Freixe. n/a n/a

mç.24 nº.15 1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Fernandes e sua mulher de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.16 1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1702.3.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos ao Padre Gaspar Ferreira de uns Lameiros . n/a n/a

mç.24 nº.17 1º 296 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1709.4.12 Escritura de Trespasse Escritura de Trespasse da acima nº 11  da compra  por Teresa de Tomás a Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos. n/a n/a

mç.24 nº.18 1º 296r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1691.6.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Isabel Correia de metade de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.19 1º 296v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1710.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a André Francisco e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.20 1º 296v/297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1715.1.19 Certidão de Sisa Certidão de Sisa de compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Barnabé Lopes e outros de um Lameiro, de um Linhar e de um Tapada. n/a n/a

mç.24 nº.21 1º 297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1654.1.23 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Filipe Varela, Pedro Varela e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.22 1º 297 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1686.12.28 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por D. Micaela Bandeira Freire a Ana Gomes de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.23 1º 311r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1665.8.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Domingos Amado e António Fernandes e suas mulheres de um Lameiro. n/a Nas notas de tabelião.
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mç.24 nº.24 1º 267 Sernancelhe Sentenças 1719.8.20 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Manuel de Morais de um Lameiro e de um Linhas que supõem que passou a Casa. n/a n/a

mç.24 nº.25 1º 267r/v Sernancelhe Sentenças 1602.1.28 Escritura de Arrematação Escritura de Arrematação feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Maria de Águias de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.26 1º 267v Sernancelhe Sentenças 1676.9.12 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Paulo Homem Teles e sua mulher de umas Casas que partem com a Rua do Concelho. n/a n/a

mç.24 nº.27 1º 267v Sernancelhe Sentenças 1679.11.19 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Paulo Homem Teles nas Casas que foram de Gaspar Amaro com a sua horta e pardieiros, fornos e pertenças. n/a n/a

mç.24 nº.28 1º 268 Sernancelhe Sentenças 1698.1.20 Sentença de Desistência Sentença de Desistência de José de Almeida e sua mulher . n/a n/a

mç.24 nº.29 1º 268r/v Sernancelhe Sentenças 1668.1.18 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Rodrigo Homem Ribeiro, Pedro Fernandes e sua mulher em metade das Casas. n/a n/a

mç.24 nº.30a 1º 297v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1688.3.12 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel da Veiga e sua mulher de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.30b 1º 311 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1687.6.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel de Veiga e sua mulher de um Lameiro. n/a Nas notas de António Pais Correia.

mç.24 nº.31 1º 297v/298 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1709.6.14 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Ingrácio Vieira de uma Courela e Horta de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.32 1º 298r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.9.22 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Luísa de Almeida de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.33 1º 298v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.3.1 Escritura Escritura de Sete Alqueires feita por Beatriz Gomes a Diogo de Castro de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.34 1º 299 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1727.5.27 Certidão de sisa Certidão de Siza de Arrematação feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Cristovão Ribeiro de umas Casas. n/a n/a

mç.24 nº.35 1º 299 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.9.6 Assinado de Compra Assinado de Compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro a Gregório de Almeida de uma Tapada com cinco castanheiros. n/a n/a

mç.24 nº.36 1º 299v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1672.9.9 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Pêro Dias de uma vinha e terra à Cebolinha. n/a n/a

mç.24 nº.37 1º 299v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1677.11.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Cristovão Ribeiro e sua mulher da maioria dos Lameiros das Figueiras. n/a n/a

mç.24 nº.38 1º 299v/300 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1678.3.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a António de Almeida de um Lameiro . n/a n/a

mç.24 nº.39 1º 300 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1679.10.1 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a João Gomes Vieira e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.40 1º 300r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.8.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Home Teles a Cristovão Machado e sua mulher de uma ínsua com as suas terras. n/a n/a

mç.24 nº.41 1º 300v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Basílio Viegas Vieira a Francisco Alves e sua mulher de um Linhar. n/a Esta escritura passou às religiosas de Tabosa e depois passara para 
Paulo Homem Ribeiro e sua mulher sob autoridade régia.

mç.24 nº.42 1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1674.9.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Soares de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.43 1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.9.4 Escritura Escritura feita por Paulo Homem Teles a João do Soveral de um Lameiro. n/a n/a
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mç.24 nº.44 1º 268v/269 Sernancelhe Sentenças s/d Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por Rodrigo Homem Ribeiro nas melhorias do Linhar do Casal. n/a n/a

mç.24 nº.45 1º 301 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1689.7.28 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria Pereira a D. Inês de Castro de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.46a 1º 269 Sernancelhe Sentenças 1507.9.22 Sentença de força Sentença de força que deu Maria de Almeida de André João. n/a n/a

mç.24 nº.46b 1º 269 Sernancelhe Sentenças 1507.9.22 Auto de Desistência Auto de Desistência de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.47 1º 301r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1623.10.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Heitor Vaz a Domingos d'Aguiar de uma vinha, de uma confraria, de um Linhar com prazo de Comenda. n/a n/a

mç.24 nº.48 1º 301v/302 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1638.5.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Gaspar Correia e sua mulher de um Linhar e Lameiro tapado sobre si as figueiras. n/a n/a

mç.24 nº.49 1º 302 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1655.11.30 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Domingos Francisco de Regadas, de um Lameiro e de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.50 1º 302v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1674.9.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro Machado de um Linhar e de um Chão. n/a n/a

mç.24 nº.51 1º 302v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1618.4.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Domingos Fernandes Saraiva e sua mulher de um Lameiro e de dois Linhares. n/a n/a

mç.24 nº.52 1º 303r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.9.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Gaspar Amado e sua mulher de umas Courelas de terra e de umas Casas. n/a n/a

mç.24 nº.53 1º 303v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1628.11.12 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Filipe Sendens a Gaspar Amado de dois Lameiro, de um Souto e de uma vinha. n/a n/a

mç.24 nº.54 1º 303v/304 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1653.2.16 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Gaspar Amado de duas Tapadas e de umas Casas. n/a n/a

mç.24 nº.55 1º 304 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1676.9.10 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.56 1º 304r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1667.5.2 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro e sua mulher de umas Regadas. n/a n/a

mç.24 nº.57 1º 304v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1677.11.28 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Cristovão Ribeiro e sua mulher de um Lameiro e de um Chão. n/a n/a

mç.24 nº.58 1º 304v/305 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1633.5.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pêro da Costa Figo da Cunha  a Belchior Lopes e sua mulher de doze Linhares. n/a n/a

mç.24 nº.59 1º 305 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1658.10.9 Escritura de Compra
Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro a Bastião Dias e sua mulher de um Linhar que inclui as Casas dos vendedores, outro Linhar, uma Courela dentro 
das Tapadas dos Cartinheiros. n/a n/a

mç.24 nº.60 1º 305r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1658.11.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Matias Ferreira e seus filhos de um Lameiro, de uma Tapada e de umas Casas. n/a n/a

mç.24 nº.61 1º 305v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1629.11.3 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco Gouveia  Pereira e Teotónio do Soveral de Almeida a Catarina Veiga de dois Linhares. n/a n/a

mç.24 nº.62 1º 306 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.3.17 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco de Gouveia Pereira a Mateus Ferreira e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.63 1º 306 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1630.5.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco João de uma Regada. n/a n/a

�60



mç.24 nº.64 1º 269 Sernancelhe Sentenças 1635.9.5 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita por D. Micaela Bandeira Freire a Cristovão Ribeiro de uma Courela. n/a n/a

mç.24 nº.65 1º 306r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1671.3.11 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Baltasar de Almeida e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.66 1º 306v/307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1639.2.21 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a André da Silva e sua mulher de um Linhar, de uma Courela, de uma vinha e uma Regada. n/a n/a

mç.24 nº.67 1º 307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1652.4.18 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Maria Soares de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.68 1º 307 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1652.2.13 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Basílio Veigas de um Linhar tapado sobre um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.69 1º 307v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1682.4.18 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a Maria Fernandes de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.70 1º 307v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1599.6.26 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Francisco Ribeiro Homem a Diogo Rodrigues Homem de quatro Cartinheiros e nove castanheiros. n/a n/a

mç.24 nº.71 1º 307v/308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1678.6.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a João Gomes Vieira e sua mulher de um Linhar n/a n/a

mç.24 nº.72 1º 308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1676.8.31 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Paulo Homem Teles a António de Almeida  e sua mulher de um Linhar. n/a n/a

mç.24 nº.73 1º 308 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1661.7.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria Pereira a Luís de Almeida e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.24 nº.74 1º 308r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1707.9.12 Certidão de sisa Certidão de Siza da compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho de três Lameiros, uma Tapada e terras. n/a n/a

mç.24 nº.75 1º 308v/309 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1649.9.22 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez João Soares Ribeiro a Basílio Viegas de dois Lameiros com um Moinho, um Chão e uma Tapada. n/a n/a

mç.24 nº.76 1º 309 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.1.7 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Maria Soares de uns Linhares. n/a n/a

mç.24 nº.77 1º 309r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.6.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Baltasar de Almeida e sua mulher de três Linhares, de um Lameiro e de uma Tapada n/a n/a

mç.24 nº.78 1º 309v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1666.3.19 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Diogo Homem Ribeiro a Cristovão Ribeiro de duas Regadas. n/a n/a

mç.24 nº.79 1º 310 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1666.3.20 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Mateus Ferreira e sua mulher de dois Lameiros. n/a n/a

mç.24 nº.80 1º 310r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Assinado de Compra 

Assinados de diversas compras feitas por Diogo Homem, João Soares Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro, D. Maria Pereira, D. Maria de Sampaio, D. Micaela 
Bandeira , D. Maria d'Almeida, Paulo Homem Teles, Teotónio do Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a diversos sujeitos 
que, como não têm fé em juízo, ficam só para se poderem tirar algumas dúvidas e para separar os bens pertencentes a diferentes vínculos instituídos por alguns 
dos compradores.

n/a
"Todos estes exames deve fazer quem tiver tempo para isso sem 
arguir a quem o não tem para mais"

mç.24 nº.81 1º 310v/311 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra s/d Assinado de Compra 
Assinados de Compras de foros e censos remíveis feitas por Diogo Homem, João Soares Ribeiro, Rodrigo Homem Ribeiro, D. Maria Pereira, D. Maria de 
Sampaio, D. Micaela Bandeira , D. Maria d'Almeida, Paulo Homem Teles, Teotónio do Soveral de Almeida e Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos 
que só se conservam para identificar as propriedades, tirar algumas dúvidas que possam surgir e para segurança e sossego.

n/a n/a

mç.24 nº.82 1º 269v Sernancelhe Sentenças 1743.5.21 Sentença de Arrematação Sentença de Arrematação feita pelas religiosas de Tabosa nos bens que ficaram de Sebastião Gomes. n/a n/a

mç.24 nº.83 1º 311v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1559.4.9 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral a Domingos Pires de um Chão. n/a Nas notas de tabelião.

mç.24 nº.84 1º 311v/312 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1634.4.5 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Margarida João e suas filhas de dois Linhares. n/a Nas notas de tabelião.

�61



mç.24 nº.85 1º 312 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1631.4.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio do Soveral de Carvalho a Luís Francisco e sua mulher de um Linhar e de uma Tapada. n/a Nas notas de Miguel Gomes.

mç.24 nº.86 1º 312r/v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1660.2.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita pelo Abade Manuel de Azevedo a António Fernandes e sua mulher de uma Regada e de um Lameiro. n/a Nas notas de Luís de Almeida Carvalho.

mç.24 nº.87 1º 312v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1561.2.24 Auto de Posse Judicial Auto de Posse Judicial que tomou Gaspar do Soveral da terra dos Abrunheiros que tinha comprado. X n/a

mç.24 nº.88 1º 269v/270 Sernancelhe Sentenças 1577.1.12 Sentença Sentença do Juíz Geral a favor de André de Gouveia e sua mulher contra Pedro Álvares Pereira em que julga aos primeiros uma Regada. X n/a

MAÇO 25

mç.25 nº.1 1º 352v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1611.2.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Teotónio do Soveral de Almeida em três vidas à Amador Gomes e sua mulher Joana Vaz, na vila de Numão de uma terras, 
que trazia Fernão Martins da mesma vila

n/a Nas notas do tabelião da Horta

mç.25 nº.2 1º 366v/367
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Prazos 1613.2.4 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Francisco Vaz, Lourenço Fernandes e Domingos Francisco em três vidas. x n/a

mç.25 nº.3 1º 353
Sernancelhe e Vila de 
Numão Prazos 1589.9.25 Escritura de emprazamento

Escritura de emprazamento que fez Pedro do Soveral à Domingos Martins e sua mulher em três vidas, de um chão tapado sobre si no arrabalde da vila de 
Numão. n/a n/a

mç.25 nº.4 1º 264v Sernancelhe Sentenças 1628.4.9 Sentença Sentença do Juíz  com a que mandou entregar com várias partes todos os  títulos das fazendas. n/a n/a

mç.25 nº.5 1º 264v/265v Sernancelhe Sentenças 1628.3.14 Termo Judicial Termo Judicial de declaração dos louvados e juramentado Francisco Marques e Amaro Teles do rendimento das fazendas que Teotónio do Soveral de Almeida 
arrematara.

n/a n/a

mç.25 nº.6 1º 359 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Francisco Esteves e sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.7 1º 359r/v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a António Martins Ferreiro w sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.8 1º 359v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Pedro Gonçalves e sua mulher de Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.9 1º 360 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.11 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Domingos Lourenço e sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.10 1º 360 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Bastião Fernandes e sua mulher do Lugar de Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.11 1º 363v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.2.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Sobral de Almeida a António Cruz e sua mulher do Lugar do Freixo. x n/a

mç.25 nº.12 1º 348v/349
Sernancelhe e Vila de 
Numão Escrituras de compra 1628.2.26 Escrituras de compras

Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Felipe Ribeiro de Vasconcelos, morador da vila de Numão, de várias propriedades na vila de 
Numão. n/a n/a

mç.25 nº.13 1º 360v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a João do lugar do Freixo. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.25 nº.15 1º 360v/361 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.10 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Diogo Fernandes e sua mulher da Devesa. n/a n/a

mç.25 nº.16 1º 361 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Julião Martins do Lugar de Freixo. n/a n/a
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mç.25 nº.17 1º 361v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1632.2.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral a Pero Gomes e sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.18 1º 361v/362 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1631.4.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a João Fernandes e sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.19 1º 362
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Aquisições 1631.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Paulo Gomes e sua mulher do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.20 1º 362r/v
Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1629.3.29 Escritura de compra
Escritura de compra de grande composição entre Teotónio do Soveral de Almeida sobre arrematação das fazendas do Freixo com Manuel Dias do mesmo 
Lugar do Freixo.

n/a n/a

mç.25 nº.21 1º 368v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Prazos 1603.2.5 Procuração Procuração de Maria Luís, mulher de Domingos Fernandes do Lugar do Freixo ao dito seu marido. n/a n/a

mç.25 nº.22 1º 370 Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Prazos 1613.9.4 Procuração Procuração que fizeram Catarina Pais e Isabel Luís a seus maridos Lourenço Fernandes e Francisco Vaz do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.23 1º 362v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições 1594.12.18 Escritura de fiança Escritura de fiança de Balheror Rodrigues e Maria Delgado do Lugar do Freixo. n/a n/a

mç.25 nº.24 1º 349r/v
Sernancelhe e Vila de 
Numão Escrituras de compra s/d Certidão de sisa

Certidão de sisa com três assinados. O primeiro um quinhão de umas casas e hortas, tudo em Numão. O  segundo, uma compra de oliveiras em uma terra nos 
limites de Numão. O terceiro, uma compra de três alqueires de centeio a senso remível. n/a n/a

mç.25 nº.25 1º 349v/350 Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra s/d Escrituras de arrendamentos
Escrituras de arrendamentos de um casal no limite de Numão que trazia Domingos da Veiga. Segundo arrendamento de Apolinário Fernandes de uma vinha, 
um enchido , entre outros. Terceiro arrendamento de Francisco de Fonseca das terras que trazia Miguel da Fonseca do Cabo. Quarto arrendamento que fez 
Afonso Fernandes de uns chãos na mesma vila de Numão. Quinto arrendamento de Pedro Fernandes de duas terras ao vele dos Moinhos.

n/a n/a

mç.25 nº.26 1º 362v/363r/v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Aquisições s/d Arrendamento
Arrendamentos: o primeiro de António Dias de umas terras, o segundo um arrendamento de Ana Domingues de umas terras, o terceiro, um arrendamento de 
Domingos Gomes de três terras, o quarto arrendamento, de André Gomes de umas terras, o quinto arrendamento de Apolinário Fernandes de uma vinha, o 
sexto arrendamento, de Manuel Gonçalves Velho de um tapado na vila de Freixo de Nemão, o sétimo arrendamento de António Rodrigues.

n/a n/a

mç.25 nº.27 1º 372 Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1599.1.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Dona Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral a Francisco Pires e sua mulher de Cebadelhe. n/a n/a

mç.25 nº.28 1º 372r/v Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1651.4.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Moutinho e sua mulher de Cebadelhe. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.25 nº.30 1º 373 Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1627.5.31 Posse Judicial Posse judicial que deu a Teotónio do Soveral de Almeida um curral em Cebadelhe que ficou por morte de João Rebelo. n/a n/a

mç.25 nº.31 1º 375r/v Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1642.9.3 Citação Citação feita a Manuel Lourenço de Cebadelhe por uma divida. n/a n/a

mç.25 nº.32 1º 376v Sernancelhe e 
Cebadelhe

Sentenças 1781.11.20 Sentença de força Sentença de força a favor do Barão de Mossâmedes contra António de Arandas e sua mulher, e António Luís do Lugar de Cebadelhe. n/a n/a

mç.25 nº.33 1º 373r/v/374r/
v

Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições s/d Escritura

Nove escrituras de arrendamento com a relação das terras que trás Isabel Rodrigues mulher de Francisco de Aranda de Cebadelhe, de um curral que trazia 
Manuel da Abrunhosa, outro escrito de arrendamento de António Fernandes de um curral em Cebadelhe que traria Roque Fernandes, outro escrito de 
arrendamento que fez António Fernandes de Cebadelhe de umas terras no termo da Vila de Nemão, outro arrendamento que fez Francisco Aranda das terras 
que traria Maria de Aranda, um abicheiro que está em Aquieira parte com caminho do concelho, outro abicheiro aí pegado, uma courela de terra por cima da 
fonte do Portela, uma courela aí pegada, outra que fora de Manuel Alvor, outra que está no Pardieiro da Ovilheiro, ourea a Eira de Domingos Lourenço, um 
chão onde chamam ao Faval, um bocado de vinha, uma courela de terra onde chamam os Montes, um chão , uma courela de terra, outro arrendamento de 
Jerónimo Rebelo de Cebadelhe das terras e chãos no limite de Cebadelhe que traria o seu sogro Francisco Pires, outro arrendamento de António Rodrigues 
Aranda, filho de Francisco de Aranda pelo foro acima, outro arrendamento de um olival por Miguel Dias, outro arrendamento que fez José de Aranda do lugar 
de Cebadelhe, uma relação de terras do Casal da Touça na folha da Ribeira, uma courelinha, outra que parte com terras do Marquês de Távora, outra terra por 
cima da Fonte do Aquieira, outra que está mais acima as Fontelas,  outra a Portla, outra courela , outra aos Linhares parte caminho do concelho, outra no 
mesmo sitio, prazo que trás João Moutinho clérigo, outra ao Vale de Paiz-Diz. 

n/a n/a

mç.25 nº.34 1º 374v/375 Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1651.11.21 Assinado de compra Dois assinados de compra que fez João do Soveral de Carvalho e sua primeira mulher Lourença de Mesquita a João Moutinho de Cebadelhe, de uma terra e de 
uma corte.

n/a n/a

mç.25 nº.35 1º 375r/v Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1660.5.25 Posse Judicial Posse judicial que tomou Teotónio do Soveral do prazo e curral que ficou por morte de Francisco Pires de Cebadelhe. n/a n/a

mç.25 nº.36 1º 354v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1646.10.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Teotónio do Soveral de Almeida e sua mulher D. Catarina de Carvalho à Pedro Dias e sua mulher de uma terra em Numão, 
em três vidas.

n/a Nas notas do tabelião, na vila de Sernancelhe.
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mç.25 nº.37 1º 356 Sernancelhe e Vila de 
Numão

Prazos 1631.1.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que deixa perceber que foi feita por Teotónio do Soveral de almeida à Eliseu de Araújo Ribeiro de um chão em Numão, que parte 
com o mesmo Eliseu de Araújo e com casas de Bartolomeu Francisco e João Serrão.

n/a Nas notas do tabelião na vila de Horta e Numão.

mç.25 nº.38 1º 402 Sernancelhe e Vale Bom n/a 1620.12.31 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a João Fernandes e sua mulher de uma terra no limite de Val-bom aonde chamam o vale do Cavalheiro. n/a Nas notas do tabelião

mç.25 nº.39 1º 402r/v Sernancelhe e Vale Bom n/a 1608.9.19 Escritura de compra Escritura de compra de dez alqueires de trigo e trinta de centeio por João Homem a Gaspar Alfonso a um chão de ciro e outras propriedades. n/a n/a

mç.25 nº.40 1º 405r/v Sernancelhe e Pinhel n/a 1635.9.4 Escritura de compra Escritura de compra que fizeram as freiras de Pinhel a Simão Martins e a sua mulher da quinta de Lourenço Domingues de vinte alqueires de pão. n/a Nas notas do Reitor da Cela da vila de Pinhel

mç.25 nº.41 1º 405v Sernancelhe e Pinhel n/a 1597.11.10 Escritura de compra Escritura de compra por Filipa Coelho a Fernão de Alverez de todos os bens que a ele vendeu por herança de seus pais. n/a Nas notas de alguém da Guerra.

mç.25 nº.42 1º 405v Sernancelhe e Pinhel n/a 1620.9.18 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a Lourenço Gonçalves e sua mulher de duas Couvelas tapadas junto ao Prazo Farelo. n/a Nas notas de Jorge de Couto

mç.25 nº.43 1º 405v/406 Sernancelhe e Pinhel n/a 1620.9.14 Escritura de compra Escritura de compra por João Soares Ribeiro a Nuno Rodrigues de Sousa de um prado e tapada. n/a Nas notas de Jorge de Couto

mç.25 nº.44 1º 400
Bogalhal, termo de 
Pinhel Aquisições 1659.9.22 Escritura de compra Escritura de compra de Bernardo Freire Furtado a Francisco Mateus e sua mulher de onze alqueires de pão, n/a n/a

mç.25 nº.45 1º 338v Sernancelhe e Horta Sentenças 1613.1.26 Sentença Sentença do Juiz Conservador das três Ordens Militares a favor de Teotónio de Sovelar de Almeida, contra Domingues Francisco pela posse de duas terras no 
limite de Freixo de Numão.

n/a n/a

mç.25 nº.46 1º 337v/338 Sernancelhe e Horta Sentenças 1630.2.23 Sentença Sentença do Juiz Conservador das três Ordens Militares a favor de Teotónio de Almeida, pela qual manda guardar os privilégios a seus caseiros da quinta das 
Siqueiras da Cárdia da alameda do Paços, termo de Satão e Vieiro.

n/a Dada em Lisboa

mç.25 nº.47 1º 338 Sernancelhe e Horta Sentenças 1690.12.18 Sentença Sentença de força nova a favor de Gabriel de Aguiar e sua mulher, contra Francisco Domingues e sua mulher, todos de Vila da Horta, por impedirem de 
caminhar as águas ao lameiro do lamim do A, que dá ao ribeiro do forno.

n/a n/a

mç.25 nº.48 1º 338r/v Sernancelhe e Horta Sentenças 1614.4.22 Carta citatória Carta citatória do Juiz Conservador das Ordens Militares a favor de Teotónio do Soveral de Almeida, contra Baltasar João, da vila da Horta, por se lhe meter 
de posse de certas propriedades na dita vila.

n/a n/a

mç.25 nº.49 1º 447v Sernancelhe e Antas Aquisições 1507.11.9 Escritura de compra Escritura de compra de um prado, feita por Bartolomeu Diniz e sua mulher, Florença Afonso a Afonso Anes, viúvo, do lugar das Antas. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.50 1º 447v/448r/v Sernancelhe e Antas Aquisições 1664.4.28 Carta de entrega Carta de entrega de várias propriedades como pagamento de uma dívida, feita para Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos, no Inventário dos bens da mulher 
de Marcos Antunes, do lugar das Antas

n/a n/a

mç.25 nº.51 1º 448v Sernancelhe e Antas Aquisições 1661.6.2 Escritura de retificação Escritura de retificação da dívida de Marcos Antunes e sua mulher do Seixo com hipoteca de certas propriedades, a qual fica só para memória. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.52 1º 448v/449r/v Sernancelhe e Antas Aquisições 1648.5.19 Escritura de compra Escritura de compra de várias propriedades, feita por Marcos Antunes a Diogo de Lemos e sua mulher n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.53 1º 450 Mossâmedes e Seixas Aquisições 1771.1.18 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de uma vinha, feita por José Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos, primeiro Barão de Mossâmedes a Isabel de Proença n/a n/a

mç.25 nº.54 1º 532
Sernancelhe e Freixo de 
Numão Sentenças 1653.9.13 Autos cíveis

Autos cíveis entre o autor João do Soveral de Carvalho e o réu Rodrigo Martins do Freixo, nos quais se prova que Teotónio do Soveral de Almeida, pai do 
autor, havia comprado a Francisco Esteves e sua mulher doze alqueires de pão de censo impostos no chão na Nogueira, duas terras na Carvalha, e outra terra 
nos Sobradais. O réu ficou obrigado a pagar a quarta parte do foro de uma das ditas terras. 

n/a n/a

mç.25 nº.55 1º 451 Sernancelhe e Seixo Aquisições 1708.12.10 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Antunes e sua mulher, do Lugar do Seixo n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.56 1º 451r/v Sernancelhe e Seixo Aquisições 1638.10.13 Escritura de compra e carta de 
arrematação

Escritura de compra e carta de arrematação de um quinhão de um lameiro, um quinhão de uma vinha e umas casas, feita por João Soares Ribeiro a António 
Fernandes o da Escalheira  e sua mulher, do Lugar do Seixo.

n/a n/a

mç.25 nº.57 1º 452 Sernancelhe e Chozendo Arrendamentos 1665.9.16 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento de uma regada, feito por Domingos Rodrigues, do Lugar do Seixo, a Rodrigo Homem Ribeiro, pago em géneros n/a n/a
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mç.25 nº.58 1º 452r/v Sernancelhe e Chozendo Arrendamentos 1682.12.10 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento de uma regada, feito por Manuel Fernandes, do Lugar do Seixo, a Rodrigo Homem Ribeiro, pago em géneros n/a n/a

mç.25 nº.59 1º 453 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1505.4.11 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Bartolomeu Dias e sua mulher Florença Afonso a Martim Anes e sua mulher, de São Cosmado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.60 1º 453r/v
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1508.4.15 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar com as suas árvores, feita por João Diniz e sua mulher a Cristóvão Esteves n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.61 1º 453v
Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1531.6.2 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Bartolomeu Dias, escudeiro de Trancoso, a João Diniz e sua mulher, de São Cosmado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.62 1º 453v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1576.11.18 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno, feita pelo licenciado Pedro do Soveral a Pedro Gonçalves e sua mulher, de São Cosmado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.63 1º 454 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1576.9.22 Escritura de compra Escritura de compra de um linhar, feita por Pedro do Soveral a Feliciano Ribeiro de Camorim n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.64 1º 454 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1531.6.2 Escritura de compra Escritura de compra de um lameiro, feita por Bartolomeu Dias, Escudeiro da Vila de Trancoso, a João Fernandes, ferreiro, e sua mulher, de São Cosmado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.65 1º 454r/v
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1546.4.22 Escritura de compra Escritura de compra de uma vinha com as suas árvores, feita por Pedro Dinis e sua mulher a Gaspar Gonçalves, de Sendim n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.66 1º 454v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1531.7.25 Escritura de compra Escritura de compra de um terreno murado, feita por Bartolomeu Dias, Escudeiro e Viúvo da Vila de Trancoso a Lourenço Dinis e sua mulher n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.67 1º 454v/455 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1504.6.22 Carta de arrematação Carta de arrematação de várias propriedades, feita por Bartolomeu Dias, morador em Penedono, a Gonçalo André n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.68 1º 455 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1505.10.2 Auto de posse Auto de posse dos bens arrematados por Bartolomeu Dias, morador em Penedono, a Gonçalo André. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.69 1º 455r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1586.10.18 Escritura de declaração e 
obrigação

Escritura de declaração e obrigação sobre servidão de passagem em propriedades pertencentes a António Fernandes e suas filhas, de São Cosmado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.70 1º 455v
Sernancelhe e São 
Cosmado Aquisições 1680.4.1 Posse judicial Tomada de posse judicial de uma vinha e de uma courela com o seu souto, por D. Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.71 1º 455v/456 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1746.5.22 Escritura de troca Escritura de troca entre Rodrigo do Soveral e Vasconcelos e Luís Cardoso de Meneses, de São Cosmado. O primeiro recebeu um lameiro com sua vinha e 
árvores de fruto e o segundo dois campos

n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.72 1º 456 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1603.6.14 Escritura de foro Escritura de foro perpétuo de umas casas, feito por Maria de Almeida, viúva de Pedro do Soveral, a Teotónio de Macedo, tabelião, pago em géneros n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.73 1º 456r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1636.1.22 Escritura de compra Escritura de compra de quinze alqueires de pão de imposto num terreno que tem dez castanheiros, uma vinha e lameiro e courela que tem oito castanheiros, 
feita por Teotónio do Soveral de Almeida a Teotónio de Carvalho e sua mulher Isabel Mendes, de São Cosmado

n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.74 1º 462
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto s/d Escritura de emprazamento Pedro Dias Escudeiro de um chão na vila de Sendeira aonde chamam ao Juncal a Hermínio Esteves e sua mulher da Quintã de Vale de Penela n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.75 1º 463
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1749.11.6 Escritura de emprazamento Rodrigo de Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Teresa, solteira, filha de Eugénia Lopes do lugar da Lapinha n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.76 1º 464 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1797.8.17 Escritura de emprazamento Barão de Mossâmedes a Manuel António de Figueiredo e sua mulher Ana Maria de Lucena da Vila de São Conrado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.77 1º 465 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1744.9.18 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel de Proença e sua mulher da vila de  São Conrado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.78 1º 466 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1746.6.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Francisco e sua mulher do Lagar da Lapinha, termo da vila de São Conrado n/a Nas notas de tabelião
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mç.25 nº.79 1º 467 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1758.12.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Maria Pires viúva, do lugar dos Cardaes, termo de São Conrado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.80 1º 468 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1745.1.11 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António Francisco e sua mulher São Conrado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.81 1º 469
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1745.1.19 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Francisco Gomes, do lugar da Lapinha n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.82 1º 469r/v
Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1774.12.7 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de três alqueires e meio de trigo no lugar da Lapinha n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.83 1º 469v Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1747.12.17 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João Cabral da vila de São Conrado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.84 1º 471 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1765.4.16 Escritura de emprazamento Barão de Mossâmedes, José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António Fernandes e sua mulher  de São Coimado n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.85 1º 472 Sernancelhe e São 
Cosmado

Prazos de Domínio Direto 1746.4.12 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Damião de Carvalho de Santo Adrião, Concelho de Barcos n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.86 1º 473
Sernancelhe e São 
Cosmado Prazos de Domínio Direto 1744.9.15 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a António de Carvalho, viúvo da vila de São Cosmado, extinto por morte de Francisco Limpo da Vila da Ponte n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.87 1º 456v/457 Sernancelhe e São 
Cosmado

Aquisições 1632.6.15 Escritura de declaração e 
confissão

Escritura de declaração e confissão de foro de terras de Teotónio do Soveral de Almeida n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.88 1º 475 Sernancelhe e São 
Cosmado

Sentenças 1657.6.6 Sentença de desistência Pero Gil da Vila de São Cosmado que dele deu Teotónio do Soveral de Almeida n/a n/a

mç.25 nº.89a 1º 372v/373 Sernancelhe e 
Cebadelhe

Aquisições 1670.9.7 Escritura de compra Escritura de compra que fez Teotónio do Soveral de Almeida a Francisco Moutinho. n/a n/a

mç.25 nº.89b 1º 475r/v Sernancelhe e São 
Cosmado

Sentenças 1636.4.8 Carta citatória Do juiz conservador das Ordens Militares a requerimento de Teotónio do Soveral de Almeida contra as pessoas nela declaradas n/a n/a

mç.25 nº.90 1º 475v
Sernancelhe e São 
Cosmado Sentenças 1758.12.29 Sentença de Habilitação Mariana Antónia Teresa do Soveral e Vasconcelos dos bens de São Conrado n/a n/a

mç.25 nº.91 1º 477 Sernancelhe e Granja do 
Tedo

Prazos 1758.4.29 Escritura de emprazamento Rodrigo do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a João da Fonseca da vila da Granja do Sédo n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.92a 1º 478 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1618.8.9 Assinado de compra Assinado de compra feita por Francisco Ribeiro a Gaspar Lopes e sua mulher da ??? na ponte das Arnas. Certidão de sisa junta. n/a n/a

mç.25 nº.92b 1º 478 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1627.1.15 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra feita por Francisco Ribeiro a Gaspar Lopes e sua mulher da ??? na ponte das Arnas. Assinado de compra junto. n/a n/a

mç.25 nº.93 1º 478v Sernancelhe e Arnas Aquisições s/d
Escritura de declaração e 
trespasse Escritura de declaração e trespasse de certas fazendas no lugar das Arnas que fica só para lembrança n/a Remete para maço 25, nº52

mç.25 nº.94 1º 478v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1653.1.22 Certidão de sisa 
Certidão de sisa  da compra  feita por Júlio de Macedo, do lugar do Cortiço, a Miguel João e sua mulher das arras, foro e censo impostos num lameiro nas 
Freiras n/a n/a

mç.25 nº.95 1º 478v/479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1622.2.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Rodrigues a António José das Arnas de um foro e censo impostos em certos lugares no limite das Arnas n/a n/a

mç.25 nº.96 1º 479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1578.11.20 Escritura de compra Escritura de compra feita por Padre Manuel Gonçalves a António Fernandes e sua mulher de Arnas de uma regada n/a n/a

mç.25 nº.97 1º 479 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1674.[--?][--?] Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento que Francisco Domingues toma da mão de Dona Mariana de Vasconcelos, viúva de João do Soveral, de um casal no lugar das 
Arnas

n/a n/a
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mç.25 nº.98 1º 479v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1639.2.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Beltrão a Domingos Fernandes e sua mulher do foro e censo impostos em um lameiro n/a "Procede a dúvida se está na sisa"

mç.25 nº.99 1º 479v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1650.2.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Matias Pinto, viúvo das Arnas, de uma regada n/a n/a

mç.25 nº.100 1º 479v/480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1644.6.18
Escritura de compra com 
certidão de sisa Escritura de compra com certidão de sisa feita por João Soares Ribeiro a Belchior Rodrigues, viúvo do lugar das Arnas, do foro e censo impostos em uma casa n/a "Procede a dúvida se está na sisa"

mç.25 nº.101 1º 480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1575.3.24 Escritura de compra Gaspar Soveral a Gaspar Esteves e sua mulher das Arnas n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.102 1º 481 Sernancelhe e Arnas Sentenças 1773.6.24 Sentença Sentença de desistência de António Poio e sua mulher Gabriela de Figueiredo. n/a n/a

mç.25 nº.103 1º 482 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1599.3.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro Homem a Gonçalo Francisco e sua mulher da Távora. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.104 1º 482r/v Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1627.9.21 Escritura de compra Escritura de compra com certidão de sisa feita por Pedro Gomes e sua mulher de Sequeiros a Domingos Pires e sua mulher da Távora. n/a n/a

mç.25 nº.105 1º 482v
Sernancelhe e Távora 
das Arnas Aquisições 1623.10.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro Gomes a Simão Lopes e sua mulher da Távora. n/a n/a

mç.25 nº.106 1º 482v Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1623.9.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro Gomes a Domingo Pires e sua mulher da Távora n/a n/a

mç.25 nº.107 1º 482v/483 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1559.3.2 Escritura de compra Escritura feita por Francisco Ribeira a Isabel Marques, viúva da Távora. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.108 1º 483 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1635.4.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Ribeiro Homem a Francisco Rebelo e sua mulher das Arnas. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.109 1º 483 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1569.12.30 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Manuel Gonçalves a Francisco Martins e sua mulher da Távora. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.110 1º 483v
Sernancelhe e Távora 
das Arnas Aquisições 1559.1.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Soveral a Tomás Martins e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.111a 1º 483v/484 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1639.2.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por João soares Ribeiro a Afonso Botelho e sua mulher de Viseu. n/a n/a

mç.25 nº.111b 1º 483v/484 Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1639.2.19 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Domingos Francisco da Távora. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.112 1º 484r/v Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1678.9.13 Escritura de declaração Escritura de declaração de feita por Gaspar do Soveral  com fim de pagamento feita a João Esteves e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.113 1º 484v
Sernancelhe e Távora 
das Arnas Aquisições 1584.12.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar de Soveral a Pedro Gonçalves de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.114 1º 484v/485
Sernancelhe e Távora 
das Arnas Aquisições 1650.6.10 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Francisco Correio e sua mulher de Sernancelhe. n/a Nas notas de tabelião.

mç.25 nº.115 1º 485r/v Sernancelhe e Távora 
das Arnas

Aquisições 1648.1.30 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro, a António e sua mulher da Távora. n/a n/a

mç.25 nº.116 1º 520 Sernancelhe e Távora 
das Arnas 

Aquisições 1660.5.21 Escritura de compra Compra de algumas terras que fez D. Maria Pereira, viúva de Diogo Ribeiro Homem a António Lopes e sua mulher, de Távora de Arnas. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.117 1º 520r/v Sernancelhe e Távora 
das Arnas 

Aquisições 1639.5.22 Escrituras de compra Dois escritos de compras que fez João Soares Ribeiro a Domingos Fernandes e sua mulher, do lugar da Cunha: o primeiro de dois alqueires de centeio e um de 
trigo; e o segundo de  igual quantia. Tudo de censo remível.

n/a n/a
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mç.25 nº.118 1º 520v Sernancelhe e Távora 
das Arnas 

Aquisições 1615.1.3 Escritura de compra Compra de seis alqueires de pão de meado de trigo de foro, que fez João Soares Ribeiro a Filipe Gonçalves e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.119 1º 480 Sernancelhe e Arnas Aquisições 1639.4.20 Escritura de compra André Beltrão Soares a Domingos Fernandes do lugar das Arnas n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.120a 1º 461 Sernancelhe e Chozendo Aquisições 1541.4.29 Escritura de compra Gaspar de Soveral a João Lopes e sua mulher do lugar do Guilhermo n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.120b 1º 461 Sernancelhe e Chozendo Aquisições 1546.2.6 Escritura de compra Gaspar de Soveral a Francisco de Gouveia de Fonte Arcada. n/a Nas notas de tabelião

mç.25 nº.121 1º 450r/v Mossâmedes e Seixas Aquisições 1635.4.13 Carta de arrematação Carta de arrematação de vários terrenos por Teotónio do Sobral  de Almeida X n/a

mç.25 nº.122 1º 532r/v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Sentenças 1663.7.3 Autos Autos entre o autor João do Soveral de Carvalho e o réu Francisco Ferreira Isidro e sua mulher, nos quais os últimos ficaram obrigados a pagar n/a n/a

mç.25 nº.123 1º 532v Sernancelhe e Freixo de 
Numão

Sentenças 1794.8.21 Sentença Sentença a favor do Barão de Mossâmedes contra Capitão-mor João António, de Seixas, pela qual o último ficou obrigado a pagar quatro alqueires de pão, de 
dois em dois anos, produzidos nas propriedades que possuía no distrito de Seixas. 

n/a n/a

mç.25 nº.124a 1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas oliveiras pelo procurador do Barão de Mossâmedes a Manuel Lopes X n/a

mç.25 nº.124b 1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um terreno, feita pelo Barão de Mossâmedes a José Vitoriano X n/a

mç.25 nº.124c 1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um terreno com árvores e vinha, feita pelo Barão de Mossâmedes a Francisco ??? X n/a

mç.25 nº.125 1º 350r/v Sernancelhe e Vila de 
Numão

Escrituras de compra 1774.3.16 Certidão de sisa
Certidão de sisa alta, de uma compra que fez o Barão de Mossâmedes à Vª Miguel Rodrigues de uma vinha no limite de Numão. a segunda de uma compra 
que fez o dito Barão à Miguel Francisco de umas castanheiras, no sitio dos vimieiros com [ilegível]. A terceira, compra que fez o dito Barão a Francisco 
gomes da Seixas de uma ara de terra nos limites de Numão.

n/a n/a

mç.25 nº.126 1º 480v Sernancelhe e Arnas Aquisições 1651.12.17 Certidão de sisa Júlio de Macedo a António Fernandes n/a n/a

mç.25 nº.127 1º 450v Mossâmedes e Seixas Aquisições 1771.1.8 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de umas oliveiras X n/a

MAÇO 26

mç.26 nº.1 1º 289r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1563.2.24 Escritura de compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral  a diferentes sujeitos: João Pires, António Francisco, Jerónimo Marques, Francisco Afonso e Pedro Armer. n/a n/a

mç.26 nº.2 1º 289v/290 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1554.1.30 Escritura de Escambo Escritura de Escambo feita por Gaspar do Soveral com  Gonçalo Pires e sua mulher de uma Courela de terra. n/a n/a

mç.26 nº.3 1º 290 Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1554.1.30 Escritura de Escambo Escritura de Escambo entre Gaspar do Soveral e Catarina Gonçalves, viúva. n/a n/a

mç.26 nº.4 1º 290 Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1597.1.19 Escritura Escritura feita por D. Maria de Almeida a Isabel  Pires de uma vinha que a Quinta da Cardia tinha para parte das Casas que a compradora tinha. n/a n/a

mç.26 nº.5 1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1595.8.15 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral  a Cristóvão de Figueiredo Tabalhão e sua mulher de uma vinha  das Casas da Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.6 1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1593.9.15 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Pedro do Soveral a Domingos Lourenço e sua mulher de uma vinha da mesma Casa de Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.7 1º 290v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1599.9.21 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria de Almeida  a Domingos Fernandes de uma Courela de terra. n/a n/a
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mç.26 nº.8 1º 291 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1599.2.13 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Maria de Almeida a Domingos Gonçalves e sua mulher de uma parcela de terra. n/a O número 9 e 22 do respetivo maço encontram-se no fólio 527

mç.26 nº.9 1º 527 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1656.7.30 Escritura de compra Compra de uma vinha em Cardia do Espirito Santo que fez João do Sobral de Carvalho a Francisco Correia e sua mulher, da Aldeia da Ponte. n/a n/a

mç.26 nº.10 1º 291 Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1663.3.29 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Manuel d'Almeida de uma sorte da vinha da Quinta da Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.11 1º 291r/v Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1663.4.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Domingos Fernandes  e sua mulher de umas vinhas na Quinta da Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.12 1º 291v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1660.1.4 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por João do Soveral de Carvalho a Manuel Francisco e sua mulher de uma vinha. n/a n/a

mç.26 nº.13 1º 280 Sernancelhe Prazos 1552.1.9 Certidão de Prazo Certidão de Prazo feito a Pedro do Soveral em três vidas em livre nomeação. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.14 1º 264 Sernancelhe Sentenças 1614.5.9 Sentença Sentença a favor de Teotónio do Soveral d'Almeida contra o comendador Frei Gonçalo Mendes de Vasconcelos por não querer conceber no prazo de Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.15 1º 264r/v Sernancelhe Sentenças 1690.12.14 Sentença
Sentença a favor de Teotónio do Soveral de Carvalho e Vasconcelos em que se mostra a vinha  de Cardia não era obrigada ao encargo de certas missas mas 
sim a vinha de João Tomé. n/a n/a

mç.26 nº.16 1º 291v/292 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1658.4.20 Certidão de Sisa Certidão de Sisa de compra feita por João do Soveral de Carvalho a Catarina Nunes de uma vinha. n/a n/a

mç.26 nº.17 1º 280 Sernancelhe Prazos 1552.1.9 Prazo Prazo feito a Pedro do Soveral em três vidas em livre nomeação. n/a n/a

mç.26 nº.18 1º 280 Sernancelhe Prazos 1683.6.8 Renovação do Prazo Renovação do Prazo em três vidas em livre nomeação a Teotónio do Soveral de Almeida. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.19 1º 292 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

s/d  Assinado de Compra Diferentes Assinados de Compra que fizeram para lembrança João Gaspar do Soveral, Pedro do Soveral, D. Maria  d'Almeida, Teotónio do Soveral  de 
Almeida, D. Catarina de Carvalho, João do Soveral de Carvalho e D. Maria de Vasconcelos.

n/a n/a

mç.26 nº.20 1º 520v/521
Sernancelhe e Távora 
das Arnas Aquisições 1641.4.18 Escritura de compra

Compra de uma tapada em São Sebastião, no lugar de Távora, de uma regada, moinho e tapada e um chão, em Forno Telheiro, de uma courela próxima e de 
outra no Vale de Camelo, que fez António Veloso, Abade de Santa Maria de Trancoso a Bernardo de Almeida Perdigão. n/a n/a

mç.26 nº.21 1º 292v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1631.3.10 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Teotónio  do Soveral a Domingos Fernandes e sua mulher de um Lameiro e de um Linhar. n/a Nas notas de tabelião.

mç.26 nº.22 1º 292v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1575.4.25 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Gaspar do Soveral  a Francisco Rebelo de uma terra na Quinta de Cardia. n/a Nas notas de Cristovão Figueiredo

mç.26 nº.23 1º 527 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1555.3.30 Auto de posse Auto de posse dado por autoridade de junta a Gaspar do Sobral da Quinta da Cardia. n/a n/a

mç.26 nº.24 1º 527 Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1555.3.13 Desistência de força Desistência da posse da Quinta da Cardia feita por Ambrósio Rebelo a favor de Gaspar do Soveral. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.25 1º 527r/v Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1570.12.21 Escritura de compra Compra de um chão na Toca do Mocho, Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Pedro Simão e sua mulher, de Ferreirim. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.26 1º 527v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1570.5.15 Escritura de compra Compra de uma vinha no Forno, lugar de Cardia, que fez Gaspar do Soveral a João Afonso e sua mulher, de Cabaços. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.27 1º 527v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1549.3.13 Escritura de compra Compra de uma courela no Vale das Casas, Cardia, que fez Gaspar do Soveral a João Martins e sua mulher, de Ferreirim. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.28 1º 527v/528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1516.7.1 Escritura de escambo Escambo entre Diogo Álvares e sua mulher, da vila de Sernancelhe, e Manuel Mendes e sua mulher, de Trancoso, no qual os primeiros cedem aos segundos a 
posse de uma quinta na Cardia.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.26 nº.29 1º 528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1581.9.4 Auto de posse Auto de posse no qual Pedro do Soveral toma posse da Quinta da Ribeira da Cardia por morte de Ambrósio Rebelo. n/a n/a

mç.26 nº.30 1º 528 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1549.5.7 Procuração Procuração que fez Catarina Cardosa para que Gaspar do Soveral pudesse reivindicar a posse da Quinta da Cardia, propriedade que o último havia comprado à 
primeira.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.31 1º 528r/v Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1517.12.29 Escritura de compra Compra de uma herdade no Carvalhal da Ponte do Rio, que fez Manuel Mendes e sua mulher, de Trancoso, a Beatriz Ribeiro, da Aldeia da Ponte. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.32 1º 528v Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1545.12.14 Escritura de compra
Compra de uma casa colmada e telhada, no lugar da Quinta do Carvalhal em Marialva, que fez Gaspar do Soveral a Gonçalo Anes e sua mulher, moradores no 
dito lugar.

n/a n/a

mç.26 nº.33 1º 528v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1553.11.30 Escritura de composição Composição feita entre Gaspar do Soveral e António Luís e sua mulher, de Ferreirim, sobre a Quinta da Cardia, que havia sido arrendada pelo primeiro à sogra 
do dito António, Catarina Cardosa.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.34 1º 528v/529 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1520.3.1 Escritura de emprazamento Emprazamento da terra do Carvalhal, que havia sido comprada a Beatriz Ribeiro, concedido por Manuel Mendes e sua mulher a Domingos Martins e sua 
mulher, da Quinta da Cardia. A Quinta da Cardia foi comprada pelos últimos a Diogo Álvares Bogalho.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.35 1º 529 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1549.9.28 Escritura de compra
Compra da Quinta da Cardia, de uma herdade em Carvalhal, e mais umas terras em Távora, que fez Gaspar do Soveral a Catarina Cardosa, viúva de Manuel 
Mendes, de Trancoso. A dita Catarina obteve uma licença de venda pelo Rei por ser cristã nova. Em anexo está o prazo da Quinta da Cardia que se amortizou 
com autorização dos interessados. Também em anexo está o Auto de Posse emitido a 1549.5.31. 

n/a n/a

mç.26 nº.36a 1º 529r/v Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1653.9.14 Escritura de compra

Compra com certidão de sisa, de uma vinha na Cardia e de um pequeno de terra, que fez Rodrigo Homem Ribeiro e sua primeira mulher a Gaspar Rodrigues e 
sua mulher, da Aldeia da Ponte. n/a n/a

mç.26 nº.36b 1º 529r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1653.6.17 Escritura de compra Escritura, feita pelo comprador, da compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua primeira mulher a Gaspar Rodrigues e sua mulher, da Aldeia da Ponte, de 
uma vinha na Cardia e de um pequeno de terra.

n/a n/a

mç.26 nº.37 1º 529v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1551.9.12 Escritura de compra Compra de uma courela na Quinta da Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Domingos Rebelo. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.38 1º 529v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1559.2.9 Escritura de compra Compra de um chão na Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Sebastião Afonso e sua mulher, de Ferreirim. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.39 1º 529v/530 Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1562.7.17 Escritura de compra Compra de uma vinha nas casas da Cardia e de um lameiro em São Miguel, no limite da vila de Sernancelhe, que fez Gaspar do Soveral a Belchior de 
Carvalho e sua mulher.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.40 1º 530 Sernancelhe
Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa 1551.12.2 Escritura de compra Compra de uma courela de chão no Vale das Casas, no limite da Cardia, que fez Gaspar do Soveral a Domingos Fernandes e sua mulher, da Cardia. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.41 1º 516r/v Sernancelhe Aquisições 1681.12.1 Escritura de Compra Compra duma casa na Praça da vossa da Sernancelhe, numa terra o Castanheiros a fonte da vila e algures Castanheiros mais em determinadas terras, feita por 
D. Micaela Bandeira Freire a António Sobral e sua mulher de Cartainfo.

X Nas notas do Tabelião

mç.26 nº.42 1º 516v Sernancelhe Aquisições 1692.2.2 Escritura de Escambo Escambo, pelo qual são largados uma regazinhas, àrvores e moita no fundo de Rápe, que partia de ambas as partes com a de Teotónio do Sobral que largou 
uma tapadinha em Louventim com seus Castanheiros, feita por António do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, com João Pinto e sua mulher.

X Nas notas de Manuel Teixeira 

mç.26 nº.43 1º 516v Sernancelhe Aquisições 1545.12.14 Assinado de Compra Assinado de compra da Quinta do Carvalhal dum enxido na vila de Sernancelhe, feita por Gaspar do Sobral a Gonçalo Anês e sua mulher. X n/a

mç.26 nº.44 1º 516v/517 Sernancelhe Aquisições 1695.3.[--?] Obrigação
Obrigação de abrir um palado no cimo do lameiro a S. Miguel do juiz Francisco Teixeira, onde possuía posses por dentro do mesmo, a toda água que corre do 
corgo da Cavaleira de forte que não saía nenhuma por fora do lameiro, feita por Francisco Teixeira da Vila de Sernancelhe. X n/a

mç.26 nº.45 1º 517 Sernancelhe Aquisições 1744.7.15 Confissão de licença
Confissão de licença para passar a água da ponte do rio pelo lameiro do cubo para o linhar da preza sem que por ali tivesse serventia nem se tornasse posse, 
pedida por Francisco de Morais de Figueiredo, a Rodrigo do Sobral e Vasconcelos. X n/a

mç.26 nº.46 1º 517 Sernancelhe Aquisições 1561.6.11 Escritura de Contrato e 
desistência

Escritura de contrato e desistência para que fixassem pagando só o correspondente ao preço que acordado, feito por Gaspar do Sobral de certa porção de censo 
que tinha comprado a Manuel de Rebelo do Grajal e outros do lugar da Sarzeda, e Catherina Anne, viúva do lugar daí Ana.

X Nas notas do Tabelião

mç.26 nº.47 1º 517r/v Sernancelhe Aquisições 1659.3.15 Certidão Certidão na qual consta da faculdade para tirar a Fravessa que vinha da rua do poço, e a lançar por outro sítio para Rodrigo Homem Ribeiro conjuntas as casas 
da rua do Poço com o quintal das próprias em que vivia.

X n/a

mç.26 nº.48 1º 270 Sernancelhe Sentenças 1567.1.11 Sentença Sentença do Juíz do Tombo pela qual se mostra os moinhos a que Gaspar de Sobral tinha na Ribeira de Távora à Ponte do Abade em sua Levada. X n/a
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mç.26 nº.49 1º 517v Sernancelhe Aquisições 1624.6.29 Arrendamento Arrematação das maiorias dum chão tapado sobre si ao chão do alardo, e em que já tinha 6 alqueires de pão de censo, feita por Teotónio do Sobral a Paulo 
Lopois.

X n/a

mç.26 nº.50 1º 481r/v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1679.6.28 Sentença Sentença feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Miguel João. n/a n/a

mç.26 nº.51 1º 481v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1773.11.19 Sentença Sentença feita por José de Almeida do sobral de Carvalho Vasconcelos a João Luís e outros. n/a n/a

mç.26 nº.52 1º 481v Sernancelhe e Arnas Sentenças 1742.2.21 Sentença Sentença feita por Rodrigo de Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Manuel Lopes de um couto. n/a n/a

mç.26 nº.53 1º 312v Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1687.6.8 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por D. Micaela Bandeira Freire a Manuel de Veiga e sua mulher de um Linhar. X Nas notas de António Pais.

mç.26 nº.54 1º 312v/313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1620.5.25 Carta de Arrematação Carta de Arrematação feita por Teotónio do Sobral a Antónia Tomé de um Casal e de um Chão. X n/a

mç.26 nº.55 1º 386 Vieiro Aquisições 1615.3.28 Carta de arrematação Carta de arrematação de Paulo Roiz de Carvalho dos bens confiscados a Isabel de Lisboa Garcia Sousa sua irmã de um chão de terra no limite do lugar de 
Vieiro

n/a n/a

mç.26 nº.56 1º 523 Távora das Arnas Prazos de domínio útil 1603.5.30 Prazo
Prazo ordenado pelo Juiz do Tombo da Comenda de Sernancelhe, de umas propriedades no limite de Távora e das Arnas, concedido a Francisco Ribeiro Pinto 
e sua mulher. n/a n/a

mç.26 nº.57 2º 315 Ladário Composições 1670.3.9 Composição Composição entre Agostinho da Cunha e Castro, Luís Bandeira Galvão e Manuel Nunes das águas de uma vila n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

mç.26 nº.58 4º 36 Pindo, concelho de 
Penalva

Aquisições 1601.7.9 Certidão de escritura de 
compra

Certidão de uma escritura de compra que fez António da Costa Bandeira e sua mulher do Ladário a Manuel Pereira e sua mulher do Arvoredo de catorze 
alqueires de centeio e três de trigo de foro para sempre impostos numa regada que tem a S. Lourenço do Pindo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.59 4º 38 Casal do Fundo, 
concelho de Penalva

Aquisições 1675.6.27 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a D. Giraldes do lugar de Valverde de um Casal que trazia Domingos 
Fernandes do Casal do Fundo ao qual consta das propriedades na escritura declarada.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.60 4º 36 Pindo, concelho de 
Penalva

Aquisições 1648.1.13 Escritura de declaração Escritura de declaração sobre a venda do foro referido no número cinquenta e oito. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.61 4º 38
Casal do Fundo, 
concelho de Penalva Aquisições 1681.7.14 Arrematação 

Arrematação que fez por seu procurador Rodrigo Homem Ribeiro da vila de Sernancelhe de um chão onde chamam o Souto limite de Casal do Fundo que foi 
de Domingos Machado e sua mulher Maria Dias. n/a n/a

mç.26 nº.62 4º 38v Casal do Fundo, 
concelho de Penalva

Aquisições 1681.2.12 Escritura troncada de compra Escritura troncada da compra que fez Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a D. Águeda mulher donzela de terça parte do Lagar de Azeite com a terça parte 
da Caldeira e mais medidas o qual Lagar está onde chamam o Regato limite do Casal do Fundo. 

n/a n/a

mç.26 nº.63 4º 40 Avelar, concelho de 
Sátão

Alienações 1758.1.30 Venda Venda que fez João Pedro de Mello da Pina e sua mulher a João Coelho do lugar do Avelar de um Lameiro onde chamam os Lameirinhos, limite do dito lugar, 
pertencia ao morgado do Tojal.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.64 4º 42 Santa Eulália Aquisições 1698.4.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Maria de Almeida do lugar de Santa Eulália de uma belga de terra com 
um Olival onde chamam a Cornundinha, limite de Santa Eulália que parte com o comprador e com terras de Nuno Leitão Pereira do Ladário.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.65 4º 42r/v Santa Eulália Aquisições 1650.3.3 Escritura de compra
Escritura de compra que fez D. Felipa de Castro viúva do Ladário a João Cardoso e sua mulher da Silvan de uma vinha onde chamam a Sobreira do Concelho 
de Pavolide que partia com a compradora e com Belchior e Castro. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.66 4º 42v Santa Eulália Aquisições 1697.12.5 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Manuel Fernandes e sua mulher da Quinta do Palhol do concelho de 
Penalva de um souto com sua terra a onde chamam os Poços limite de Santa Eulália que parte com vinha dos compradores. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.67 4º 42v/43 Santa Eulália Aquisições 1699.2.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Arcangela Ribeira viúva do Lugar das Cadinas de uma belga de terra no 
limite de Santa Eulália onde chamam dos compradores e com estrada que vai de Santa Eulália para Vila Garcia.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.68 4º 43 Santa Eulália Aquisições 1697.4.6 Escrito com certidão de sisa
Escrito com certidão de sisa que fez Luiz Bandeira Galvão governador da comarca de Viseu a Manuel de Carceres e sua mulher da Quinta do Palhal e António 
Domingues de Santa Eulália de uma belga de terra com seus castanheiros, onde chamam a Presa do Casal, limite de Santa Eulália que parte com vinha dos 
compradores e com estrada pública.

n/a n/a

mç.26 nº.69 4º 45 Fontainhas, concelho de 
Sátão

Aquisições 1623.7.9 Carta de compra Carta de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Mateus Vás da parte do Casal e direito dele que está abaixo do Lugar das Fontainhas e pega no Rio 
Vouga.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.26 nº.70 4º 47 Fontainhas Sentenças 1795.4.28 Sentença Sentença sobre sentença da Relação do Porto a favor do Visconde de Mossâmedes contra a executada Maria da Conceição viúva das Fontainhas pela qual se 
lhe manda arrematar o direito do seu prazo e outros bens mais pela divida dos foros atrasados.

n/a n/a

mç.26 nº.71 4º 49r/v Contingem, Vila Boa, 
Mixos e Lugar da Cruz

Aquisições 1736.4.7 Carta de arrematamento
Carta de arrematamento que fez José Manuel de Almeida Leitão como procurador de suas tias de uma vinha onde chamam a Fontela limite de Mixos e de 
metade de uma Regada que chamam de Vila Boa por baixo de Vila Boa, freguesia de S. Miguel que parte com o Rio Satão de umas casas no lugar das 
Pedrozas que serviam de estalagem com seu lagar e cozinha e uma belga de vinha que está por detrás do lagar e de uns moinhos.

n/a n/a

mç.26 nº.72 4º 49v
Contingem, Vila Boa, 
Mixos e Lugar da Cruz Aquisições 1737.3.9 Carta de arrematamento Segunda carta de arrematamento de uma vinha na Fontela limite de Mixos com uma Tapada onde chamam a Cerca tapada sobre si limite de Contingem. n/a n/a

mç.26 nº.73 4º 54
Cavernães, termo de 
Viseu

Aquisições 1575.4.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rebelo da cidade de Viseu a Cristóvão de Macedo da vila do Torrão de um Casal no Casal de Cavernães. n/a n/a

mç.26 nº.74 4º 56 Covelo de Ferreira de 
Aves

Prazos de domínio direto 1598.4.26 Prazo Prazo que mandou fazer D. Maria de Almeida viúva de Pedro do Sobral a Domingos Gonçalves e sua mulher moradora em Covelo das propriedades nele 
contidas que estão no distrito de Covelo, Cas Freires, e outras partes.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.75 4º 56v Covelo de Ferreira de 
Aves

Prazos de domínio direto s/d Traslado de prazo
Traslado do prazo que mandou fazer D. Maria de Almeida viúva de Pedro do Sobral a Domingos Gonçalves e sua mulher moradora em Covelo das 
propriedades nele contidas que estão no distrito de Covelo, Cas Freires, e outras partes; pertence ao Morgado de Sernancelhe constituído pelo Padre Manuel 
Gonçalves.

n/a n/a

mç.26 nº.76 4º 59 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1730.2.26 Prazo subenfitêutico Prazo que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a André da Silva e sua mulher do lugar da Corujeira da metade de um casal no dito lugar em três 
vidas conforme o prazo do cabido.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.77 4º 60 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1730.2.10 Prazo subenfitêutico
Prazo subenfitêutico que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Ferreira solteiro do lugar da Corugeira d e um meio Casal no dito lugar em 
três vidas conforme a inventudura do prazo do cabido. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.78 4º 59 Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos s/d Prazo subenfitêutico Cópia do prazo que fez o enfiteuta Nuno Leitão Pereira de Almeida a André da Silva e sua mulher do lugar da Corujeira da metade de um casal no dito lugar 
em três vidas conforme o prazo do cabido.

n/a n/a

mç.26 nº.79 4º 60r/v Corugeira de Ferreira Prazos subenfitêuticos 1758.5.6 Renovação de prazo Renovação do prazo subenfitêutico feito a Ana solteira filha de Manuel Ferreira e de sua mulher do lugar da Corugeira em três vidas conforme a investidura do 
prazo do cabido.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.80 4º 63r/v
Covelo de Paiva, 
concelho de Moens Prazos fateusins 1481.8.22 Prazo fateusim

Prazo fateusim que fez a família de Moens com confirmação real e consentimento dos povos a Pero André e sua mulher da vila de Castro Daire do distrito que 
chamam Covelo de além e de aquém na Ribeira do Paiva em pego redondo e com o campo ao redor dele e dele para seina e de ali direito ao cuma da serra de 
São Lourenço, águas vertentes para o dito Covelo e pela dita serra direito a demarcação de ante o dito concelho de Moens e da cidade de Viseu e como parte 
com o termo da dita cidade e com o termo de Fragoas e com o termo de Vila Cova a Coelheira e por o marco da Oliveira e então pelo cume da serra águas 
vertentes para Covelo assim de além como de aquém reservando só para os povos as madeiras e pescarias da dita Ribeira e os montados que foram para pastar 
e não para lavrar de rigorosa geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.81 4º 66 Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1583.4.19 Prazo
Prazo que fez Álvaro Rodrigues da Fonseca e sua mulher da Vila de Vouzela a Beatriz Lopes viúva moradora no dito casal de Covelo da metade do casal que 
ele tinha em três vidas de geração na falha de filhos e netos. n/a n/a

mç.26 nº.82 4º 66r/v Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1668.4.30 Procuração Procuração de António Cardoso Correia que fez a seu irmão Filipe Cardoso de Almeida para lhe renovar o prazo acima com o acrescento de uma galinha. n/a
Nas notas de tabelião. Produtor do inventário refere que não 
encontrou a renovação.

mç.26 nº.83 4º 69r/v Covelo, termo de Viseu Prazos de domínio direto 1729.4.25 Prazo Prazo que fez Manuel de Almeida Leitão e sua mulher D. Isabel Soares Barbosa de Melo a Domingos do Couto das propriedades sitas no termo do Couto do 
Carvalhal constituintes do mesmo prazo e que algumas delas partiam já com o donatário de Mossâmedes em três vidas de geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.84 4º 73 Queiriga Aquisições 1620.5.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos do Sojal a Filipe  Aparício e a Silvestre Luís e sua mulher de Queiriga de um chão à de Fernandes, 
limite de Queiriga do termo de Viseu com autoridade do senhor direto.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.85 4º 73r/v Queiriga Aquisições 1620.5.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Bernardo Luís e sua mulher da Queiriga de uma leira de terra no limite do dito lugar a onde chamam a 
de Fernandes com autorização do comprador digo do comendador por ser terra de malta.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.86 4º 75 Queiriga Prazos de domínio direto 1741.3.10 Certidão de prazo
Certidão de prazo que fez Manuel de Almeida Leitão morgado do Tojal a António Rodrigues do lugar da Queiriga das propriedades nele contidas em três vidas 
de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.87 4º 76 Queiriga Prazos de domínio direto 1740.6.12 Certidão de prazo
Certidão de prazo que mandou fazer Manuel de Almeida Leitão morgado do Tojal a Manuel Ferreira e sua mulher do lugar de Queiriga da propriedades nele 
contidas em três vidas de geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.88 4º 79 Quinta da Granja, 
concelho de Sátão

Sentenças 1769.8.8 Sentença Sentença do corregedor de Viseu com sob sentença da Relação do Porto a favor do Visconde de Mossâmedes, contra José Francisco e sua mulher moradores 
na dita Quinta da Granja, pela qual são obrigados a pagar lhe foro de oito alqueires de trigo, oito arráteis de marrã e meia galinha.

n/a n/a

mç.26 nº.89 4º 81 Travancela Sentenças 1794.10.10 Sentença Sentença a favor do visconde de Mossâmedes contra Manuel Ferreira e sua mulher do lugar de Travancela com a cominação de pena de 50 cruzados e 30 dias 
de cadeia para não entrarem no Casal do autor no dito lugar.

n/a n/a

mç.26 nº.90 4º 82 Mouta e Carvalhal da 
Ferreira

Arrendamentos 1778.2.14 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Lopes de Carvalhal de um Casal que tinha Manuel de Almeida do lugar de Neiga em que as 
propriedades estão no limite do lugar de Mouta e Carvalhal

n/a Nas notas de tabelião
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mç.26 nº.91 4º 84 Porqueira, concelho de 
Ferreira de Aves

Prazos de domínio direto 1728.5.28 Prazo Prazo feito porTeotónio de Sobral de Carvalho e Vasconcelos da vila de Sernancelhe a Manuel d'Almeida do lugar de Porqueira e das propriedades 
constituintes.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.92 4º 88 Lousadela, termo de 
Viseu

Aquisições 1599.8.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Catarina Gonçalves do lugar de Louzadela. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.93 4º 90 Ferreira de Aves Arrendamentos 1766.7.26 Arrendamento Arrendamento feito pelo Visconde da Lapa a António dos Reis do lugar de Louzadela com várias propriedades constituintes. n/a n/a

mç.26 nº.94 4º 91
Travassos, freguesia do 
Barreiro, termo de Viseu

Aquisições 1616.6.7 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Ferreira de Lemos Morgado a Manuel Ribeiro de Loureiro de um Casal no lugar de Travassos de que era caseiro Tomé 
Gonçalves.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.95 4º 93 Ferreira de Aves Aquisições 1567.4.17 Escritura de compra Escritura de compra feita por pelo padre Manuel Gonçalves a António Pires e sua mulher de Ferreira d'Aves de uma Casa no lugar de Vila Chã. n/a n/a

mç.26 nº.96 4º 93 Ferreira de Aves Aquisições 1537.2.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher a Pedro Afonso e sua mulher de uma tomadia que tinham no concelho de Ferreira. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.97 4º 93r/v Ferreira de Aves Aquisições 1558.6.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher da Casa dos Freires a Duarte Eanes e sua mulher do lugar de Mouta com a metade de um 
Pombal.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.98 4º 93v/94 Ferreira de Aves Aquisições s/d Escritura de compra Sete escrituras de compra feitas por Bastião Gonçalves e sua mulher do lugar da Casa dos Freires. n/a n/a

mç.26 nº.99 4º 94v Ferreira de Aves Aquisições 1567.11.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a António Gonçalves e sua mulher da vila de Ferreira de uma Casa no lugar de Vila Chã com o seu 
lagar.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.100 4º 94v Ferreira de Aves Aquisições 1552.12.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Gonçalves e sua mulher da Casa dos Freires a Álvaro Velho de um Serrado de Lameiro. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.101 4º 95 Ferreira de Aves Aquisições 1566.12.6 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a Manuel de Loureiro e sua mulher de umas Casas no lugar de Castelo de Ferreira. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.102 4º 95 Ferreira de Aves Aquisições 1572.7.10 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a João Rodrigues e sua mulher de toda a legitima que herdaria de Bastião Gonçalves, seu pai, do 
concelho de Ferreira d'Aves e do dito Aguiar da Beira.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.103 4º 86
Porqueira, concelho de 
Ferreira de Aves Aquisições 1561.2.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a Jorge Anes da Porqueira de um Linhar no Lameirinho, limite do dito lugar. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.104 4º 98 Nogueira de Cota Aquisições 1644.4.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Ferreira de Lemos a Gonçalo Dias(?) e sua mulher do lugar de Nogueira de Cota de uma Tapada chamada as Lousas. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.105 4º 100 Barrelas, concelho de 
Fragoas

Aquisições 1575.11.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira a António Correia e sua mulher de um Lameiro no limite do dito lugar. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.106 4º 100r/v Barrelas, concelho de 
Fragoas

Aquisições 1571.2.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ribeiro e sua mulher a André Gonçalves e sua mulher de um Linhar chamado Foz, limite de Barrelas. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.107 4º 100v
Barrelas, concelho de 
Fragoas Aquisições 1598.3.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira a Mateus Fernandes e sua mulher de um Lameiro no limite do dito lugar. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.108 4º 104
Barrelas, concelho de 
Fragoas Prazos de domínio direto 1624.7.19 Prazo Prazo feito por Ferreira de Lemos a Juliana Gonçalves, viúva, das propriedades enumeradas que estão no concelho de Fragoas, um Lameiro e um chão. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.109 4º 100v/101 Barrelas, concelho de 
Fragoas

Aquisições 1545.5.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Domingos de Outeiro e sua mulher de um Lameiro no limite do termo do concelho de Fragoas. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.110 4º 107 Fragoas Aquisições 1590.1.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Ferreira e sua mulher a Diogo Gonçalves de diversas leiras de terra de diversas Herdades. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.111 4º 107v/108 Fragoas Aquisições 1649.7.28 Certidão de sisa Certidão de Sisa da compra feita por  Ferreira de Lemos a Manuel Vaz de diversos Lameiros e de uma Tapada, limite do concelho de Fragoas. n/a n/a
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mç.26 nº.112 4º 108 Fragoas Aquisições 1537.2.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís de Carvalho da Fonseca a João Afonso e sua mulher de uma leira da Herdade do Carvalhal. n/a Nas notas de tabelião. Dúvida se esta escritura pertencia à Casa de 
Cepões de Lamego porque é a origem dos compradores.

mç.26 nº.113 4º 110 Fragoas Sentenças 1797.6.30 Sentença Sentença a favor do  do visconde da Lapa contra José da Fonseca para que largue certas propriedades que trazia de arrendamento. n/a n/a

mç.26 nº.114 4º 52r/v
Casal de Cavernanens, 
termo de Viseu Prazos de domínio direto 1612.1.28 Certidão de prazo

Certidão de prazo que fez Diogo de Miranda de Vilhegas a João Lopes e sua mulher do lugar do Casal freguesia de Cavernanens de um casal na dita freguesia 
em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.115 4º 101
Barrelas, concelho de 
Fragoas

Aquisições 1590.1.10 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Heitor Vaz de Lemos e sua mulher a João Gonçalves e sua mulher de um pedaço de Lameiro chamado Palmeira de Mite do dito 
lugar.

n/a Nas notas de tabelião

mç.26 nº.116 1º 313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1665.3.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia de um Lameiro. X Nas notas de tabelião.

mç.26 nº.117 1º 530r/v Sernancelhe Aquisições na Cardia e Quinta de São Roque, pertencentes à 
dita casa

1685.12.24 Auto de posse judicial Auto de posse judicial dado D. Maria Pereira, primeira mulher de João Soares Ribeiro, de uma regada em Corga Travessa, na Ribeira de Favaros. n/a n/a

mç.26 nº.118 1º 525 Arnozelo Folhas de entrega 1760.7.21 Folha de entrega Folha de entrega do formal das partilhas que se fizeram por morte de Teotónio do Sobral, a favor de seu filho Luís Brandão Galvão, através das quais o último 
herdou fazendas no lugar de Arnozelo. 

n/a n/a

mç.26 nº.119 1º 526 Arnozelo Sentenças 1760.11.10 Termo de desistência
Termo de desistência que fez António Teixeira e sua mulher de Arnozelo, da ação que lhe moveu Luís Bandeira Galvão, para que o dito António lhe pagasse 
quatro alqueires de pão de foro por ano, imposto em algumas fazendas que possuía. n/a n/a

mç.26 nº.120a 4º 36v Pindo, concelho de 
Penalva

Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um bocado de terra feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel Fernandes nas Prezas.  n/a n/a

mç.26 nº.120b 4º 36v Pindo, concelho de 
Penalva

Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra de um souto feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel de Amaral do Pindo no sítio das Prezas, limite de Santa Eulaia. n/a n/a

mç.26 nº.120c 4º 36v Pindo, concelho de 
Penalva

Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da compra feita por Luís Bandeira Galvão a Manuel Carvalho de um souto onde chamam as Prezas, limite de Santa Eulaia. n/a n/a

mç.26 nº.121 4º 73v Queiriga Aquisições 1608.5.12 Certidão de sisa
Duas certidões de sisa sendo a primeira de uma compra que fez Inácio Ferreira de Lemos a Domingos Gomes e sua mulher de Queiriga e de um linhar que 
esta à costa limite do dito lugar. A segunda já deslacerada de uma compra pelo dito a António João e sua mulher de Queiriga de um lameiro ao porto de Cota, 
limite do dito lugar.

n/a n/a

mç.26 nº.122 1º 313 Sernancelhe Sarzeda - Escrituras de Compra 1651.12.17 Certidão de sisa Certidão de Siza da compra feita por Júlio de Macedo a Catarina d'Aguiar de um Lameiro. n/a n/a

mç.26 nº.123 4º 48 Fontainhas do Tojal Prazos de domínio direto 1797.3.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez o Barão de Mossâmedes a João Rodrigues e mulher Eufémia Ferreira do Lugar das Fontainhas das propriedades constantes 
da dita. Escritura em três vidas de geração.

n/a Nas notas de tabelião

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.26 nº.125 4º 66v Covelo de Paiva Prazos de domínio direto 1825.1.7 Prazo Prazo que fez o Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos a José Francisco Alferes e sua mulher Maria Simões do Covelo de Paiva de umas legadas 
no dito Covelo em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas de tabelião

MAÇO 27

mç.27 nº.1 2º 322
São Pedro do Sul e São 
Martinho de Peva

Prazos enfitêuticos 1654.[--?].[--?] Prazo Prazo em três vidas do cabido de Viseu feito a Maria de Castelo Branco, viúva de Melchior de Figueiredo n/a Nas notas do cabido

mç.27 nº.2 2º 322v São Pedro do Sul e São 
Martinho de Peva

Prazos enfitêuticos 1686.4.6 Renovação de prazo Renovação do prazo do cabido de Viseu em três vidas feito a Nuno Leitão Pereira n/a Nas notas do cabido 

mç.27 nº.3 2º 346/347 São Martinho de Peva Arrendamentos 1670.1.17 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Manuel Leitão Pereira a Domingos Francisco Buraco, de S. Martinho de Pêva, de um casal no limite da dita terra n/a n/a

mç.27 nº.4 2º 344r/v São Martinho de Peva Arrendamentos 1629.1.8 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo, morador na Cidade de Viseu, a Domingos Antunes, de S. Martinho de Pêva, de um casal situado no limite 
desta última terra, que pertencera a Gonçalo João

n/a Melchior de Figueiredo é referido como cavaleiro do hábito de S. 
Estevão
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mç.27 nº.5 2º 344v/345 São Martinho de Peva Arrendamentos 1610.11.6 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo de Gouveia a Gaspar Francisco de um casal no lugar de S. Martinho de Pêva n/a n/a

mç.27 nº.6 2º 345 São Martinho de Peva Arrendamentos 1629.1.2 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo e Gouveia a André João, do lugar de Cegões, de um casal, o qual havia sido de seu pai, José João n/a n/a

mç.27 nº.7 2º 345v São Martinho de Peva Arrendamentos s/d Escritura de arrendamento
Arrendamento feito por D. Maria de Castelo branco, viúva de Melchior de Figueiredo de Gouveia, a Baltazar Francisco e sua mulher, do lugar de S. Martinho 
de Pêva, de algumas propriedades como um Lameiro no sítio de Lama Frema n/a

refere o produtor do inventário que o restante registo das 
propriedades encontra-se no documento 5 do maço 27, nos fólios 
344v/345

mç.27 nº.8 2º 345v/346 São Martinho de Peva Arrendamentos 1707.3.15 Escritura de arrendamento
Arrendamento feito por Nuno Leitão Pereira a José Rebelo e sua mulher, ambos do lugar de S. Martinho, de uma tapada localizada no sítio da Bilhoa e de um 
lameiro

n/a n/a

mç.27 nº.9 2º 332 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1538.2.4 Prazo Prazo feito em três vidas por António de Loureiro Escudeiro a Pedro Anes e sua mulher e a Pedro Lopes e sua mulher de um casal no lugar de S. Martinho de 
Pêva, concelho de Pêra

n/a Nas notas de Cristóvão Vaz Moreno

mç.27 nº.10 2º 345r/v São Martinho de Peva Arrendamentos 1641.4.18 Escritura de arrendamento Arrendamento feito por Melchior de Figueiredo e Gouveia a António Gonçalves, do lugar de S. Martinho de Pêva, de duas terras nas Laceiras e de uma 
lameira no sítio da Macieira

n/a n/a

mç.27 nº.11 2º 333 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.7.2 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa de Vasconcelos a Francisco Fernandes de Gouveia do lugar de S. Martinho de Pêva n/a Nas notas do tabelião 

mç.27 nº.12 2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.17 Termo de desistência Desistência feita por Domingos Amado viúvo das terras de um casal no limite de S. Martinho n/a n/a

mç.27 nº.13 2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.23 Termo de desistência Desistência feita por Mateus Pires e sua mulher, do lugar de S. Martinho, das terras de um casal no limite do dito sítio n/a n/a

mç.27 nº.14 2º 349 São Martinho de Peva Desistências 1691.5.22 Termo de desistência Desistência feita por José Francisco e sua mulher, do lugar de S. Martinho, das terras de um casal no limite do sito sítio n/a n/a

mç.27 nº.15 2º 330 São Martinho de Peva Nomeações 1730.5.9 Escritura de nomeação Escritura de nomeação do prazo de São Martinho feito por Nuno Leitão Pereira à sua filha D. Engrácia Maria Leitão n/a n/a

mç.27 nº.16 2º 330 São Martinho de Peva Nomeações 1730.4.21 Escritura de nomeação Escritura de nomeação do prazo de São Martinho por D. Engrácia Maria Leitão ao seu sobrinho José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos n/a Remete para o mç. 27 nº 15

mç.27 nº.17 2º 305 Ladário Sentenças s/d Auto civil Auto civil feito por Luís Bandeira Galvão do Sobral e Vasconcelos sobre a posse dos Morgados da Casa de Sernancelhe. n/a n/a

mç.27 nº.18 2º 353 Lapa Sentenças 1769.8.30 Sentença Sentença a favor de Luís Bandeira Galvão do Sobral contra João Machado Pereira e Manuel Pereira e sua mulher porque se recusaram estes a dar passagem da 
água da fonte de Nossa Senhora. Da Lapa por dentro das suas hortas. Os réus acabaram desistindo 

n/a n/a

mç.27 nº.19 2º 320 Ladário e Avelar 
concelho de Sátão

Sentenças 1802.1.7 Sentença Sentença pelo barão de Mossâmedes contra Manuel Nunes e sua mulher por lhe estragarem um rego e lhe impedirem a passagem de água n/a n/a

mç.27 nº.20 2º 320 Ladário e Avelar, 
concelho de Sátão

Sentenças 1771.6.3 Sentença Sentença por Luís Bandeira Galvão do Sobral contra Manuel de Albuquerque por lhe impedir acesso à água n/a n/a

mç.27 nº.21 1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições 1613.1.3 Bula
Bula pela qual se transferem, a requerimento de Teotónio do Sobral de Almeida, as quinze missas obrigadas ao Casal das Antas da Igreja das Antas para a 
Igreja de Sernancelhe. X n/a

mç.27 nº.22 2º 355 Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Luís João e sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no limite da referida terra n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.23 2º 355r/v Quintela da Lapa Aquisições 1571.5.29 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo padre Manuel Gonçalves a João Peres o Novo e a sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no limite do dado lugar n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.24 2º 355v Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres, da cidade de Viseu, a Manuel Ribeiro e sua mulher, de Quintela, de uma quinta situada no dado lugar n/a Nas notas de Manuel Correia

mç.27 nº.25 2º 355v Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.23 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Pedro Fernandes e sua mulher, de Águas-Boas, de um lameiro no limite do lugar de Quintela n/a Nas notas de Francisco da Gama
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mç.27 nº.26 2º 356 Quintela da Lapa Aquisições 1595.10.25 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Gaspar Ribeiro e sua mulher, do lugar de Quintela, de umas casas no dado sítio, obrigando-se  os 
vendedores a acabarem as casas com paredes e madeira

n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.27 2º 356 Quintela da Lapa Aquisições 1597.8.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Francisco Simão e sua mulher de uma casa em Quintela n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.28 2º 356r/v Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de um lameiro no lugar da Vargea, limite do dito sítio n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.29 2º 363 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1625.3.9 Prazo
Prazo em três vidas de livre nomeação feito por Francisco Rebelo de Carvalho e sua mulher a João Gomes, de Quintela, das propriedades referidas nesse 
mesmo documento

n/a Nas notas de Tomé Francisco

mç.27 nº.30 2º 364 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1781.6.16 Prazo Prazo feito em três vidas de rigorosa geração pelo procurador do Barão de Mossâmedes a Maria de Sequeira, de Quintela, de determinados terrenos que 
constam na dita escritura

n/a Nas notas de José Pereira Carneiro

mç.27 nº.31 2º 334 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1678.2.21 Prazo Prazo feito em três vidas por Manuel Leitão Pereira a Maria Lopes, viúva, e a seu filho Francisco Fernandes, do lugar de S. Martinho de Pêva, de um casal, o 
qual, até aí, estava em posse da dita senhora

n/a  Nas notas do tabelião;  No Reverso da escritura original aparece  
"não há tal casal"

mç.27 nº.32 2º 335 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1690.5.10 Prazo Prazo feito em três vidas, de rigorosa geração, por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingos João e sua mulher das propriedades referidas na dita escritura n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.33 2º 336 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1739.11.26 Prazo
Prazo feito em três vidas por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Carvalho e sua mulher, do lugar de S. Martinho de S. Martinho de Pêva, 
das propriedades referidas nessa escritura n/a Nas notas de Francisco da Costa

mç.27 nº.34 2º 337 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.7.27 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos a José Lopes do lugar de S. Martinho de Pêva n/a Nas notas de João da Fonseca

mç.27 nº.35 2º 338 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1750.6.6 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos ao padre João Martins do lugar de S. Martinho de Pêva. Três 
vidas essas que são as do padre, de um seu sobrinho e do/a descendente desse último

n/a Nas notas de João da Fonseca

mç.27 nº.36 2º 339 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.5.29 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Francisco Gomes do lugar de S. Martinho de Pêva n/a Nas notas de João da Fonseca

mç.27 nº.37 2º 340 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1758.12.29 Prazo Prazo feito em três vidas pelo procurador de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Manuel Gomes Azul do lugar de S. Martinho de Pêva n/a Nas notas de João da Fonseca

mç.27 nº.38 2º 313 Ladário Aquisições 1666.7.11 Escritura de compra Escritura de compra por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Salvador Pran.co do Ladário de uma casa n/a Nas notas de Manuel Lopes

mç.27 nº.39 2º 313r/v Ladário Aquisições 1684.4.7 Escritura de compra Escritura de compra por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Nuno Leitão Pereira da vila de São Pedro do sul de uma vinha em Santa Eulália n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.27 nº.41 2º 356v Quintela da Lapa Aquisições 1598.7.13 Carta de Compra Carta de compra feita por Diogo Mendes de Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de um lameiro situado no lugar da Vargea, no limite do dito lugar n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.42 2º 356v Quintela da Lapa Aquisições 1598.6.13 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Diogo Dias e sua mulher, de Quintela, de uma courela de terra num lugar apelidado de S. Lourenço o 
Velho n/a Nas notas de Francisco Simão

mç.27 nº.43 2º 356v/357 Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Maria, solteira, de Quintela, de um linhar no limite do dito lugar n/a Nas notas de Francisco Simão

mç.27 nº.44 2º 357 Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Guiomar Dias, de Quintela, da metade de um tapado no lugar do Carvalhal, limite do dado lugar n/a Nas notas de Francisco Simão

mç.27 nº.45 2º 357r/v Quintela da Lapa Aquisições 1598.6.13 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Maria Lopes, viúva, de Quintela, de um linhar no lugar de Paval, no limite do dito lugar n/a Nas notas de Francisco Simão

mç.27 nº.46 2º 357v Quintela da Lapa Aquisições 1599.4.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Manuel Lopes e sua mulher, de Quintela, de um linhar no lugar apelidado de Barreiros, no limite do dito 
lugar

n/a Nas notas de Francisco Simão

�76



mç.27 nº.47 2º 357v Quintela da Lapa Aquisições 1588.2.28 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Belchior Francisco, de Castainço, a Sebastião André e sua mulher, de Quintela, de um linhar à fonte do dado local n/a Nas notas de Francisco da Gama

mç.27 nº.48 2º 357v/358 Quintela da Lapa Aquisições 1599.3.27 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a António Lopes e sua mulher, de Quintela, de uma terra em Vila Pouca, no limite do dito lugar n/a Nas notas de Francisco da Gama

mç.27 nº.49 2º 358 Quintela da Lapa Aquisições 1597.3.17 Escritura  de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a José Gomes e sua mulher, de Quintela, de duas terras respetivamente em Castanheiros do Arco e Porto do 
Arco n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.50 2º 358r/v Quintela da Lapa Aquisições 1597.3.17 Escritura  de compra
Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a Marcos João e sua mulher, de Quintela, de um lameiro e de um linhar, respetivamente em Vila Pouca e 
Valado, no limite do dito lugar

n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.51 2º 358v Quintela da Lapa Aquisições 1599.8.26 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Fernandes e sua mulher, de Quintela, de dois linhares no lugar das Hortas, no limite do dito lugar n/a Nas notas de Manuel Correia

mç.27 nº.52 2º 358v Quintela da Lapa Aquisições 1603.4.13 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres a João Dias e sua mulher, de Quintela, de uma tapada no lugar da Vargea, no limite do dito lugar n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.53 2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1588.3.5 Escritura  de compra Escritura de compra feita por Belchior Francisco a Polónia Luís, de Quintela, de um linhar num local apelidado de Alfaiate n/a Nas notas de Francisco da Gama

mç.27 nº.54 2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1622.1.24 Carta de Arrematação
Carta de arrematação feita por Francisco Rebelo, do lugar de Távora, de toda a fazenda que tinha Belchior Francisco e sua mulher no lugar da Quintela, sendo 
esta expropriada devido aos crimes de heresia e apostasia n/a n/a

mç.27 nº.55 2º 363r/v Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1737.8.22 Renovação de Prazo Renovação de prazo feito a Francisco Rebelo de Carvalho e sua mulher a Jerónimo da Silva e a sua mulher Úrsula de Lemos, constando como alteração a de 
passar a ser de rigorosa geração em vez de livre nomeação

n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.56 2º 359 Quintela da Lapa Aquisições 1744.8.18 Carta de Arrematação Carta de arrematação feita por Luís Bandeira Galvão de um linhar, no lugar apelidado de Outeiro, no limite de Quintela n/a n/a

mç.27 nº.57 2º 333 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1689.2.23 Licença Licença dada pelo cabido com vista a poder-se subemprazar o senhorio direto n/a n/a

mç.27 nº.58 4º 120 Grajal, termo de 
Sernancelhe

Aquisições 1603.5.7 Escritura de compra Escritura de compra feita por Sebastião de Figueiredo e sua mulher a Simão Vaz e sua mulher de uma Tapada chamada Cuinhães. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.59 4º 120r/v
Grajal, termo de 
Sernancelhe Aquisições 1700.1.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Manuel de Sobral a Catarina Francisca e seu filho de uma Tapada com a sua terra de fora. n/a

Nas notas de tabelião. Declara-se que com a morte de Manuel de 
Sobral a Casa recebeu uma fazenda devido a dívidas do mesmo.

mç.27 nº.60 4º 120v/121 Grajal, termo de 
Sernancelhe

Aquisições 1653.2.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Bartolomeu  Godinho de dez alqueires de pão e terçados de trigo. n/a
Nas notas de tabelião. Junta-se um Assinado de compra de de três 
algueires de centeio e de um foro por Rodrigo Homem Ribeiro a 
Bartolomeu Godinho.

mç.27 nº.61 4º 121r/v Grajal, termo de 
Sernancelhe

Aquisições 1643.2.26 Escritura de compra Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro a Domingos d'Aguiar e sua mulher  de dezoito alqueires de pão de foro e terçado de trigo impostos no chão 
de Ponte da Morja.

n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.62 4º 121v/122 Grajal, termo de 
Sernancelhe

Aquisições 1658.8.2 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feito por Rodrigo Homem Ribeiro nas propriedades das fazendas em que estão impostos os vinte alqueires de pão a foro. n/a n/a

mç.27 nº.63 4º 122
Grajal, termo de 
Sernancelhe Aquisições 1622.4.24 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por D.Maria Pereira, viúva de João Soares Ribeiro, a Maria Rodrigues de propriedades de um Lameiro. n/a Auto de posse junto aos 26 de Abril do mesmo ano.

mç.27 nº.64 4º 122r/v
Grajal, termo de 
Sernancelhe Aquisições 1720.1.7 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por Seotónio de Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Bernabé João por dívida sua de um chão chamado Poço n/a n/a

mç.27 nº.65 4º 127 Ponte do Abade Aquisições 1560.8.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Sobral a António Dias e sua mulher de um quinhão que ele tinha nos moinhos de Ponte do Abade. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.66 4º 127 Ponte do Abade Aquisições 1681.12.8 Escrito de compra Escrito de compra feito por Rodrigo Homem Ribeiro e sua mulher a Francisco  Lopes e sua mulher de um Lameiro. n/a n/a

mç.27 nº.67 4º 130 Gradis Aquisições 1598.11.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo Mendes Peres e sua mulher a Bastião André e sua mulher de um serrado no Porto de Gradis tapado sobre si. n/a Nas notas de tabelião
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mç.27 nº.68 4º 132 Vila da Ponte Aquisições 1551.1.31 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gaspar do Sobral a Henrique Rodrigues e sua mulher da ponte de uma casa na dita aldeia. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.69 4º 132r/v Vila da Ponte Aquisições 1675.12.16 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Mariana de S.Bernardo de um linhar e de um chão. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.70 4º 132v Vila da Ponte Aquisições 1722.1.7 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos e sua mulher a João dos Santos e sua mulher de uma sorte e metade de outra de 
um Lameiro chamada vale. n/a

Nas notas de Manuel Correia de Seixas. Junta-se outra escritura de 
compra feita pelo próprio a Loureiro Correia de outras sortes no dito 
Lameiro.

mç.27 nº.71 4º 133 Vila da Ponte Aquisições 1717.6.19 Escritura de compra 
Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a António d'Almeida e sua mulher, irmã e cunhada de um Lameiro no limite da 
dita vila.

n/a Nas notas de Francisco Guedes da Silva

mç.27 nº.72 4º 133 Vila da Ponte Aquisições 1685.1.21 Escrito de compra Escrito de compra  com certidão de sisa feito por D.Mariana de Vasconcelos, viúva de João  do Sobral, a Francisco Lopes e sua mulher de um castanheiro 
dentro do Souto da Freixeda.

n/a n/a

mç.27 nº.73 4º 133r/v Vila da Ponte Aquisições 1745.4.17 Carta de arrendamento Carta de arrendamento feita por Rodrigo do Sobral de Carvalho e Vasconcelos de uma Tapada à laje do Trades, de um chão à Fonte da Moura e de uma 
Courela à Fonte do Grojo.

n/a Com auto de posse junto aos 29 de Abril de 1746

mç.27 nº.74 4º 133v Vila da Ponte Aquisições 1662.4.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel Correia e sua mulher  de doze alqueires de centeio a foro impostos numa Regada ao Trigal. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.75 4º 133v/134 Vila da Ponte Aquisições 1659.2.28 Escritura de compra
Escritura de compra de quinze alqueires de centeio e cinco de trigo a foro feita por Rodrigo Homem Ribeiro a Manuel d'Aguiar e sua mulher para os Lameiros 
que estão aos cargos. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.76 4º 134 Vila da Ponte Aquisições 1632.9.24 Escritura de compra Escritura de compra de sete alqueires de pão de Censo feita por Domingos Sodré dos Guimarães a Gaspar Gomes e sua mulher impostos em dois linhares. n/a Nas notas de tabelião. Junto escritura de trespasse do dito Censo por 
Rodrigo Homem Ribeiro

mç.27 nº.77 4º 137 Beselga, termo de 
Penedono

Aquisições 1558.9.5 Escritura de compra Escritura de compra feita por Domingos, filho de Simão Pires, a Domingos Afonso e sua mulher de um linhar às barrocas. n/a Nas notas de tabelião. Dúvida se está na Casa.

mç.27 nº.78 4º 137r/v Beselga, termo de 
Penedono

Aquisições 1533.8.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Jorge Henriques a João Martins dos Moinhos e sua mulher de duas Casas de moinhos na ribeira de Bezelga. n/a Nas notas de tabelião. Junto auto de trespasse com dúvida se está na 
Casa.

mç.27 nº.79 4º 137v Beselga, termo de 
Penedono

Aquisições 1662.3.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Homem Ribeiro a António Martins e sua mulher de dezasseis alqueires de centeio a foro e Censo imposto no Lameiro 
ao Val Travesso e ao Lameiro ao Val Couzinho.

n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.80 4º 137v/138
Beselga, termo de 
Penedono Aquisições 1675.2.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Rodrigo Home Ribeiro a António Martins e sua mulher das maiorias propriedades das pessoas acima descritas. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.81 4º 138 Beselga, termo de 
Penedono

Aquisições 1652.4.16 Escritura de compra Escritura de compra de oito alqueires de centeio e dois de trigo feito por Diogo Ribeiro Homem, alcaide-mor de Sernancelhe, e sua mulher  imposto a umas 
propriedades que já tinham vendido a outros compradores dez alqueires e pão e uma courela.

n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.82 4º 125 Grajal Prazos de domínio direto 1767.9.10 Prazo Prazo feito por D.Mariana Antónia Teresa de o Sobral e Vasconcelos a Jacinta  do lugar do Grajal e das propriedades nele contidas em três vendas de  rigorosa 
geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.83 4º 141 Cruxe, termo de Aguiar 
da Beira

Aquisições 1576.10.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Padre Baltasar de Paiva a Domingos Dias e sua mulher de um linhar no limite do dito lugar. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.84 4º 141
Cruxe, termo de Aguiar 
da Beira Aquisições 1583.7.12

Escritura de transação e 
amigável composição Escritura de transação e amigável composição entre o Padre Manuel Gonçalves e seus irmãos e cunhador sobre o Casal de Cruxe que dividirão entre si. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.85 4º 141r/v
Cruxe, termo de Aguiar 
da Beira Aquisições 1597.12.10 Auto de posse

Auto de posse que mandou tomar Maria d'Almeida, viúva de Pedro do Sobral, pela morte do Padre Manuel Gonçalves das terras e propriedades seguintes em 
Cruxe. n/a

Junto um arrendamento de terras de que se tomou posse por vinte e 
seis alqueires de centeio.

mç.27 nº.86 4º 143 Cruxe Prazos de domínio direto 1771.3.2 Prazo Prazo feito pelo visconde da Lapa a António Dias e sua mulher de uma regadinha no sítio das Regadinhas. n/a Nas notas de tabelião

mç.27 nº.87 2º 365 Quintela da Lapa Prazos de domínio direto 1662.[--?].[--?] Prazo Prazo feito em três vidas por D. Maria Pereira a Maria Gomes, mulher de Sebastião Gomes, de Quintela, das propriedades contidas nessa escritura n/a Nas notas do tabelião

mç.27 nº.88 4º 127r/v Ponte do Abade Aquisições 1625.5.7 Escritura de trespasse Escritura de trespasse feita por Baltasar Fernandes e sua mulher da Fazenda que arrematara a Francisco Ribeiro em virtude de alçada, trespassada para João 
Soares Ribeiro.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.27 nº.89 4º 134v Vila da Ponte Aquisições 1634.4.9 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de Sisa da compra feita por Teotónio do Sobral d'Almeida a Miguel de Morais e sua mulher de um Lameiro chamado Vale. n/a n/a

mç.27 nº.90a 1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de um lameiro, comprado a Micaela Antunes X n/a

mç.27 nº.90b 1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de três alqueires de pão de censo remível impostos sobre um linhar X n/a

mç.27 nº.90c 1º 449v Sernancelhe e Antas Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de três alqueires de pão de censo remível impostos sobre um linhar X n/a

mç.27 nº.91 2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1796.7.2 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Francisco Lopes Rebelo de S. Martinho de Pêva x Nas notas do tabelião

mç.27 nº.92 2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1794.5.20 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a António João da vila de Soutoza x Nas notas do tabelião

mç.27 nº.93 2º 341 São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1797.2.28 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a José Lopes Neto de S. Martinho de Pêva x Nas notas do tabelião

mç.27 nº.94 2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1795.3.30 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a José António Parente de S. Martinho de Pêva x Nas notas do tabelião

mç.27 nº.95 2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1794.5.20 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Manuel Gomes Aparício de S. Martinho de Pêva x Nas notas do tabelião

mç.27 nº.96 2º 341v São Martinho de Peva Prazos subenfitêuticos 1795.4.2 Prazo Prazo feito em indetermináveis vidas a Manuel Gomes do Jogo da Bola de S. Martinho de Pêva x Nas notas do tabelião

MAÇO 28

mç.28 nº.1 2º 219 Viseu e Ramalhosa Aquisições 1771.3.10 Escritura de compra
Escritura de compra feita por José d'Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a Estevão da Cunha e sua mulher de um bocado de pinhal na dita 
Ramalhosa. n/a Nas notas de António d'Almeida e Vasconcelos

mç.28 nº.2 2º 219 Viseu e Ramalhosa Aquisições 1773.1.13 Escritura de compra Escrito de compra que fez o barão de Mossâmedes a José d'Almeida do lugar de Guimarães de uma belga do monte com o seu pinhal na Ramalhosa. n/a n/a

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.28 nº.4a 2º 224 Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1481.[--?].[--?] Prazo Prazo direto do senhor a Mitra de Viseu feito por D.João de Abreu a Gonçalo de Barros de um  chão na Ramalhosa em três vidas de geração. n/a n/a

mç.28 nº.4b 2º 224 Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1593.5.10 Renovação de prazo Renovação pelo bispo D.Nuno de Noronha a Diogo de Miranda apenas com o acrescento de dez reis no foro. n/a n/a

mç.28 nº.5 2º 224r/v Viseu e Ramalhosa Prazos de domínio útil 1719.5.9 Renovação de prazo
Renovação do prazo acima por D.Jerónimo  Soares, bispo de Viseu, a Teotónio do Sobral de Carvalho e Vasconcelos pela nomeação que tinha feito o seu tio 
Fernando d'Almeida de Vasconcelos, juntamente com umas casas na rua da Regueira. n/a n/a

mç.28 nº.6 2º 229 Viseu e Esculca Aquisições 1666.6.6 Escritura de compra Escritura de compra do cónego António Leitão Pereira a Manuel Coelho e sua mulher do lugar de Esculca de uma casa terreira que tinha entrada pública. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.7 2º 229 Viseu e Esculca Aquisições 1774.8.12 Escritura de compra Escritura de compra  feita por José d'Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao médico António Carlos de uma terra no limite do lugar de Esculca. n/a Nas notas de António d'Almeida e Vasconcelos

mç.28 nº.8 2º 229r/v Viseu e Esculca Aquisições 1684.10.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira, da vila de S.Pedro do Sul, a Manuel de Carvalho e sua mulher de uma belga terra com Castanheiros  no 
lugar de Esculca.

n/a Nas notas de Manuel d'Almeida

mç.28. nº.9 2º 233 Viseu e Coimbrões Aquisições 1597.2.18 Escritura de compra Escritura de compra feita por Diogo de Miranda de Casal Dávos a Manuel Fernandes e sua mulher do lugar de Coimbrões de umas casas térreas no dito lugar. n/a Nas notas de Pedro de Barros
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mç.28 nº.10 2º 236 Viseu e Medronhosa Aquisições 1640.4.6 Escritura de compra Escritura de compra feita por André Leitão a Francisco Fernandes e sua mulher do lugar de Tondela de um Souto no limite da Modrinhosa. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.11 2º 236 Viseu e Medronhosa Aquisições 1739.3.29 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento do Souto acima por José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel do Amaral e sua mulher da Modrinhosa em três vidas 
de geração.

n/a Nas notas de Manuel Leitão de Carvalho

mç.28 nº.12 2º 239 Viseu e Trancozelo Aquisições 1635.6.20 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Agostinho de Matos e sua mulher da Vila de Gagos, de um chão ou Pisco junto à Quinta 
do comprador. n/a Nas notas de Lourenço Homem da Mota

mç.28 nº.13 2º 239 Viseu e Trancozelo Aquisições 1636.11.6 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Manuel Botelho da Costa e sua mulher e António Botelho Ribeiro e sua mulher de um 
Souto com toda a sua terra de Trancozelo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.14 2º 239r/v Viseu e Trancozelo Aquisições 1637.2.15 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Manuel Lopes, ferrador da cidade de Viseu, de um Olival no limite de Marzovelos que 
partilha com o Souto do comprador junto à quinta de Trancozelo.

n/a Nas notas de Francisco Homem de Matos

mç.28 nº.15 2º 239v Viseu e Trancozelo Aquisições 1630.10.24 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Agostinho de Matos  e sua mulher da Vila de Vagos, de uma vinha e de uma mouta no 
lugar de Marzuvelos.

n/a n/a

mç.28 nº.16 2º 239v Viseu e Trancozelo Aquisições 1639.2.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Tomé Rebelo de uma vinha junto a Marzovelos com o seu chão unido a ela e a sua mouta 
tapada sobre si.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.17 2º 240 Viseu e Trancozelo Aquisições 1635.10.25 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a António  de Figueiredo Morais Tenreiro e sua mulher de um Olival no limite de 
Marzovelos. n/a n/a

mç.28 nº.18 2º 240 Viseu e Trancozelo Aquisições 1638.3.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a Simão de Abreu de Castelo Branco de um Souto com a sua terra de Trancozelo, limite de 
Marzovelos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.19 2º 240r/v Viseu e Trancozelo Aquisições 1637.10.23 Escritura de venda, troca e 
escambo

Escritura de venda, troca e escambo entre Pedro d'Almeida de Castelo Branco e Gaspar do Amaral Barroso da cidade de  Viseu pela qual o primeiro larga um 
chão e Souto à Mouta por outro chão.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.20 2º 240v Viseu e Trancozelo Aquisições 1639.5.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Pedro d'Almeida de Castelo Branco a António do Amaral e sua mulher do lugar de São Cosmado  da beira de um pedaço do 
Souto chamado Trancozelo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.21 2º 251 Viseu e São Salvador Aquisições 1629.1.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Leitão a Lourenço Esteves de São Salvador de uma belga de terra à Lameira que estava junto do Olival do comprador. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.22 2º 251 Viseu e São Salvador Aquisições 1634.5.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Leitão a Lourenço da Costa e sua mulher de São Salvador de cinco sortes de terra à Lameira no limite do dito lugar. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.23 2º 251r/v Viseu e São Salvador Aquisições 1611.9.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão de São Salvador de um alqueire de terra à Lameira no limite do dito lugar  que estava junto com o comprador. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.24 2º 251v Viseu e São Salvador Aquisições 1545.4.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão a Simão Fernandes e a sua mulher de certas propriedades em São Salvador e mais uma belga de terra e de um Olival 
novo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.25 2º 251v/252 Viseu e São Salvador Aquisições 1776.5.7 Escritura de venda Escritura de venda que fizeram António Esteves Viúvo e José de Almeida e sua mulher de um chão chamado de Moinho, de que eram enfiteutas e  senhor 
direto o Barão de Mossâmedes que por seu Procurador autorizou a venda. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.26 2º 252 Viseu e São Salvador Aquisições 1661.3.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez André Leitão a Manuel Fernandes e sua mulher de Vila de Moinhos de um Olival chamado Pedras. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.27 2º 245r/v Viseu e Trancozelo Prazos subenfitêuticos 1757.1.19 Renovação do prazo
Renovação do prazo que se fez com a autoridade do Cabido Rodrigo Sobral de Carvalho e Vasconcelos ao Capitão Simão Ferreira da parte do Souto na Quinta 
de Trancozelo. n/a Nas notas do cabido

mç.28 nº.28 2º 255 Viseu e São Salvador Prazos de Domínio direto 1666.8.27 Prazo Prazo que fez cónego António Leitão a João António e sua mulher de São Salvador de uma tapada no limite desse lugar onde chamam Lameiras tapada sob 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos.

n/a Nas notas de tabelião. Renovação da condição de pagamento e em 
troca foi rescindido o contrato de prazo

mç.28 nº.29 2º 256 Viseu e São Salvador Prazos de Domínio direto 1767.2.28 Prazo Prazo que fez por seu Procurador de Mossâmedes a José Monteiro o Novo lugar de São Salvador das propriedades e terras constantes da Escritura em três 
vidas de rigorosa geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.30 2º 245 Viseu e Trancozelo Prazos subenfitêuticos 1689.3.24 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito a D.Maria de Castelo Branco de Souto de Trancozelo de que é senhor direto o cabido em três vidas de Geração na falta de 
filhos ou Netos.

n/a Nas notas do cabido
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mç.28 nº.31 2º 249 Viseu e Trancozelo Prazos de Domínio direto 1742.3.29 Prazo Prazo de três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Simão Teixeira Ourives da cidade de 
Viseu da terra de Trancozelo.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.28 nº.32 2º 260 Viseu, Marzovelos e 
Trancozelo

Aquisições 1597.6.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Miranda a Paulo de Carvalho de um Souto no limite de Marzuvélhos chamado de Filgueiras. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.33 2º 260
Viseu, Marzovelos e 
Trancozelo Aquisições 1635.5.10 Escritura de compra

Escritura de compra que fez Pero de Almeida de Castelo Branco com autoridade do cabido a Feliciano Marquês e sua mulher de um souto no limite de 
Marzuvélhos. n/a Nas notas de Manuel de Barros da cidade de Viseu

mç.28 nº.34 2º 263 Viseu e Monte Salvado Prazos de Domínio útil 1626.7.11 Prazo
Prazo de que é direto senhor cabido de Viseu, tirado por comisso a António Correia de Seixas e sua mulher, feito  ao mestre de escola  Manuel Leitão de um 
chão foi Vinha no Monte Salvado em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas do cabido

mç.28 nº.35 2º 263r/v Viseu e Monte Salvado Prazos de Domínio útil 1757.3.11 Renovação do prazo Renovação do prazo a José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos com as condições do antecedente. n/a Nas notas do cabido

mç.28 nº.36 2º 266 Viseu e Monte Salvado Prazos subenfitêuticos 1757.5.30 Prazo Prazo que fez com licença do cabido José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos a Simão Rodrigues de Orgens, termo de Viseu da Vinha e lugar 
de Monte Salvado em três vidas de rigorosa geração. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.37 2º 268 Viseu e Fail Prazos de Domínio direto 1775.10.30 Prazo Prazo que fez por seu Procurador José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos a José Lopes Ferreira e sua mulher de um Olival com limite do lugar 
de Fail e de outro Olival no mesmo sítio com sua terra em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos. 

n/a Nas notas de António de Almeida Vasconcelos

mç.28 nº.38 2º 271 Viseu e Paradinha Prazos enfitêuticos 1587.12.[--?] Prazo Prazo de que é senhor direto o chantrado de Viseu feito a Diogo de Miranda em três vidas de rigorosa geração. n/a
Nas notas do cabido. Passou para a casa de Santa Eulalia da Serra e 
foi posteriormente vendida.

mç.28 nº.39 2º 273 Viseu e Real Outeiro Prazos enfitêuticos 1670.10.7 Prazo Prazo de que é senhor direto o cabido de Viseu nos lugares de Outeiro e Real, freguesia de São Miguel do Outeiro, feito a Helena de Barros em três vidas de 
livre nomeação.

n/a Nas notas do cabido. Passou por nomeação em dote de casamento 
para a casa de António de Sousa

mç.28 nº.40 2º 275 Viseu e Póvoa da Galega Prazos enfitêuticos 1587.11.20 Prazo Prazo direto de que é direto senhor acamara feito a Diogo de Miranda por provisão régia em renovação. n/a n/a

mç.28 nº.41 2º 277 Viseu e Mozelos Prazos enfitêuticos 1562.5.6 Prazo Prazo de que é senhor direto o Bispo de Viseu feito a Henrique de Almeida de certos bens em Mouzélos, a onde chamam acarrissa em três vidas de livre 
nomeação na falta de filhos ou netos.

n/a Sentença sobre o mesmo prazo

mç.28 nº.42 2º 279 Viseu e Travanca Prazos enfitêuticos 1564.11.15 Prazo Prazo de que é senhor direto o Bispo de Viseu em dois requerimentos de Simão de Carvalhal para dar a um filho e uma filha no lugar de tavanca no termo de 
Viseu em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos.

n/a n/a

mç.28 nº.43 2º 281 Viseu e Calde  Prazos enfitêuticos 1665.4.21 Nomeação de prazo Nomeação do Prazo de Calde e de Pascoal, feito por Manuel de Almeida de Castelo Branco ao seu irmão António Rodrigues do Loureiro n/a Nas notas de tabelião.

mç.28 nº.44 2º 283 Viseu e Póvoa de 
Abraveses

Prazos enfitêuticos 1684.12.11 Prazo Prazo em três vidas, da Povoa de Abravezes do qual o senhor faz parte da Mesa Pontificial, o prazo foi renovado por Doutor João de Almeida de Loureiro, 
Provisor de Viseu.

n/a n/a

mç.28 nº.45 2º 285 Viseu e Póvoa de 
Sobrinhos

Nomeação 1693.2.23 Nomeação de prazo Nomeação de Prazo da Povoa de Sobrinhos feito por D. Agueda de Figueiredo, viúva de António Botelho da Costa. n/a n/a

mç.28 nº.46 2º 287 Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1802.9.17 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Barão de Mossâmedes ao Reitor Mordomos e irmãos das Confrarias do Santíssimo Sacramento e Nossa senhora do Rosário. n/a Nas notas de José António de Sousa e Novais de Afonseca e 
Vasconcelos.

mç.28 nº.47 2º 289
Viseu e Vila Nova dos 
Coutos Sentenças 1779.11.14 Sentença Sentença que dita que Jerónimo Esteves deve receber certas quantias de terrenos. n/a n/a

mç.28 nº.48 2º 233 Viseu e Coimbrões Aquisições 1658.10.11 Carta de arrematação
Carta de arrematação feita pelo cónego Francisco de Almeida de Castelo Branco de uma vinha em Coimbrões chamada Fonte dos Mouros que era de 
Domingos Fernandes. n/a n/a

mç.28 nº.49 4º 16 Nespereira Alta, 
freguesia de São Félix

Declarações 1634.4.10 Declaração Possui a Casa neste povo algumas medidas de foro, divididas por diferentes caseiros. n/a n/a

mç.28 nº.50 4º 18 Bodiosa, termo de Viseu Prazos de domínio direto 1730.7.2 Certidão de prazo Certidão de prazo que fez Manuel de Almeida Leitão Pereira Morgado do Tojal a João Rodrigues no lugar de Pereira freguesia da Bodiosa das propriedades 
nele contidas em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.51 4º 20 Vilar, freguesia de São 
Miguel de Matos

Prazos de domínio direto 1681.4.26 Prazo Prazo que fez D. Maria Pereira, viúva de Manuel de Almeida e Azevedo de São Pedro do Sul a Domingos Pereira do Lugar de Mossâmedes do Casal que tinha 
em Vilar em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.28 nº.52 4º 23 Travanca Prazos de domínio útil 1598.12.15 Prazo Prazo que mandou fazer o Mosteiro de Grijó direto senhor a Dona Maria de Azevedo irmã de Jerónimo de Almeida de Azevedo das propriedades em três vidas 
de geração.

n/a n/a

mç.28 nº.53 4º 21 Vilar, freguesia de São 
Miguel de Matos

Prazos de domínio direto 1654.1.5 Prazo Prazo que fez António Rodrigues Loureiro de Ferronha a Domingos João e sua mulher de Vilar de um Casal que tinha no dito lugar em três vidas de geração. n/a Nas notas de Fernão Vas do Amaral tabelião no concelho de Lafões. 
(penso que está alienado como o antecedente)

mç.28 nº.54 4º 25
Brugetas, freguesia de 
São Miguel de Matos Prazos de domínio direto 1709.4.6 Prazo Prazo que fez Brás de Almeida de Vasconcelos e Loureiro a Domingos António e sua mulher das Brugetas das propriedades nele contidas. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.55 4º 26
Brugetas, freguesia de 
São Miguel de Matos

Prazos de domínio direto 1798.1.17 Prazo
Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a José da Silva e sua mulher das Brugetas das propriedades nele contidas em três vidas de 
geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.56 4º 28 Negrelos Aquisições 1661.4.22 Escritura de compra Escritura de compra que fez Elena de Figueiredo de Almeida viúva de Gil Rebello Cardozo a André Cardoso e sua mulher da vila de S. Pedro do Sul de seis 
alqueires de pão que pagava Manuel Ribeiro do lugar de Negrelos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.57 4º 28 Negrelos Aquisições 1663.2.28 Escritura de trespasse Escritura de trespasse dos seis alqueires de pão que fez D. Elena de Figueiredo a Domingos Duarte da vila de S. Pedro. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.58 4º 28v Negrelos Aquisições 1631.8.21 Escrito com certidão Escrito com certidão de sisa da compra que fez Luiz de Oliveira mercador  em Ansiães a Isabel da Fonseca de Siqueira de dois alqueires de pão que lhe 
pagava Catarina Tomé do lugar de Negrelos impostos no chão da porta e no chão da Chavinha e no chão do Tapadinho no limite do lugar de Coelheira.

n/a n/a

mç.28 nº.59 4º 28v/29 Negrelos Aquisições 1689.12.23 Escrito com certidão
Escrito com certidão de sisa da compra que fez Felipe Cardoso de Almeida a Domingos Luiz e sua mulher de Negrelos de um alqueire de trigo posto em casa 
do comprador, imposto este alqueire de trigo e mais um outro que já lhe tinham vendido no chão do Cortenhal, foreiro ao Mosteiro de S. Cristóvão que 
autorizou esta venda.

n/a n/a

mç.28 nº.60 4º 31 Negrelos Prazos de domínio direto s/d Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher do lugar de Negrelos das propriedades nele contidas. n/a n/a

mç.28 nº.61 4º 31r/v Negrelos Prazos de domínio direto 1755.4.8 Certidão de prazo Certidão de prazo feito em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.62 4º 32 Negrelos Prazos de domínio direto 1772.7.22 Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Francisco Gomes e sua mulher de Negrelos das propriedades nele contidas em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.63 4º 33 Negrelos Prazos de domínio direto 1707.4.29 Prazo Prazo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher do lugar de Negrelos do quarto de um casal no dito lugar em três vidas de 
rigorosa geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.64 4º 34 Negrelos Prazos de domínio direto 1647.6.21 Certidão de prazo
Certidão de prazo que mandou fazer por seu procurador Ruy Lopes de Souza morgado de Bordonhos a Manuel Rodrigues das propriedades nele constituintes 
domínio. Prazo em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.65 4º 112r/v Celorico da Beira, 
concelho da Guarda

Aquisições 1634.4.4 Escritura de compra Escritura de compra feita por Ferreira de Lemos a Dionísio da Mota de uma quinta e mais terras de fora chamada Quinta de Aldar. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.66 4º 112v Celorico da Beira, 
concelho da Guarda

Aquisições 1787.6.14 Escritura de cedência Escritura de cedência do Prazo da Quinta da Lavandeira que por falta de notícia e conhecimento foi feita a Francisco de Campos Navarro e sua mulher da vila 
de Celorico.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.67a 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.67b 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.67c 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.67d 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.67e 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.67f 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a
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mç.28 nº.67g 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.67h 4º 115/116 Celorico Prazos subenfitêuticos s/d Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento sem princípio feita pelo Colégio de Jesuítas. n/a n/a

mç.28 nº.68 4º 118 Celorico e Ratoeira Prazos enfitêuticos 1735.1.24 Renovação de Prazo Renovação de Prazo da Ratoeira feita pelo Colégio dos Jesuítas de Évora a José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos em três vidas de livre nominação. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.69 4º 146
São Tiago de Esculca, 
termo de Viseu

Aquisições 1666.6.25 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Abade da Trapa, Nuno  Rebelo Leitão,  a Miguel Pessanha de Vasconcelos de um Casal no lugar de São Tiago d'Esculca. n/a Nas notas de tabelião. Junto auto de posse .

mç.28 nº.70 4º 148r/v Vila Nova dos Coutos Aquisições 1665.12.5 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Leitão a Simão de Figueiredo e Gaspar Vás de Mamigôto de um casal em Vila Nova do Couto de Baixo, concelho 
do Barreiro, de que era caseiro João Nunes.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.71 4º 148v Vila Nova dos Coutos Aquisições s/d Fé de notário Fé do Notário Apostólico em como no livro das Missas  fl.21 se diz que Milícia Cardosa , filha de Jorge de Vasconcelos, deixava  impostas no Casal da Vila 
Nova cinco missas a que era obrigado o Cónego António Leitão Pereira.

n/a n/a

mç.28 nº.72 4º 35 Negrelos Prazos de domínio direto 1803.7.9 Certidão de prazo Certidão de prazo que mandou fazer por seu procurador o Barão de Mossâmedes a João Inácio de Almeida da vila de S. Pedro do Sul das propriedades nele 
contidas em três vidas de rigorosa geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.73 2º 272 Viseu e Paradinha Aquisições 1581.9.26 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rebelo a Martim Coelho de um chão no limite de Paradinha a onde chamam de trigal e partia com o comprador. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.74 2º 287 Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1802.9.16 Certidão de compra Certidão de compra de um foro por parte da Companhia do Santo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário. X n/a

mç.28 nº.75 2º 287v Viseu e Coutos de baixo Aquisições 1666.5.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Rebelo Seitas a Paulo Cardoso de Vasconcelos de vários terrenos. X n/a

mç.28 nº.76 2º 288 Vilas Covas Aquisições 1654.6.11 Escritura de compra Escritura de compra de uma vinha feita por Nuno Rebelo Seitas a André Fernandes. X n/a

mç.28 nº.77 2º 394v Mossâmedes Aquisições 1758.4.10 Escritura de troca Escritura de troca entre José de Almeida do Soveral de Carvalho e Vasconcelos e José Rodrigues e sua mulher das Brugetas por outras terras n/a nas notas do tabelião

mç.28 nº.78 2º 394v/395 Mossâmedes Aquisições 1740.5.4 Escritura de troca
Escritura de troca entre José de Almeida Leitão e Vasconcelos e Domingos Rodrigues, em que o primeiro dá uma propriedade da Regada e o segundo dá um 
Lameiro dentro da quinta n/a nas notas do tabelião

mç.28 nº.79 2º 395 Mossâmedes Aquisições 1749.4.3 Escritura de troca Escritura de troca entre Filipe Serpe de Souza e José Manuel Leitão e Vasconcelos, em que o primeiro dá dois pedaços de Lameiro e um casal em Mossâmedes 
e o segundo dá dois casais em Viseu e em Lafões

n/a nas notas do tabelião

mç.28 nº.80 2º 400 Mossâmedes Provisões de abolição de encargos 1798.6.28 Provisão de abolição Provisão de abolição do encargo de cinco missas n/a n/a

mç.28 nº.81 3º 175 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1741.11.17 Escritura de nomeação Escritura de nomeação de prazo, feita por José Ferreira e sua mulher, a António Ferreira, solteiro, em que declaram ser senhorio desse prazo o Morgado do 
Tojal.

n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.82 2º 259 São Pedro do Sul Nomeações de Prazos 1649.5.28 Escritura de Nomeação
Escritura de Nomeação dos prazos de Pinho Juzão e Gueijadens de que é direto senhor o Mosteiro de Grijo que fez Dona Maria Pereira viúva de Manuel de 
Almeida de Azevedo a sua filha Dona Mariana de Vasconcelos. n/a Nas Notas de tabelião

mç.28 nº.83 2º 262 Souto de Lafões Aquisições 1546.6.23 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues Cabral a Gonçalo Vás de uma casa no dito lugar que partiu com o pomar do Mosteiro de São Cristovão e um 
outro souto chamado de chão da Escavada. n/a Nas notas de tabelião

mç.28 nº.84 3º 132 Vouzela Prazos de domínio direto 1791.8.5 Requerimento Pedido de remissão dos direitos de prazo sobre duas casas com usufruto do Padre Francisco José de Oliveira Ribeiro, da vila do Banho, pertencentes ao 
morgado. E oferta que o usufrutuário fez ao proprietário, em propriedades não descritas, para suprir o valor da remissão do prazo.  

n/a n/a

mç.28 nº.85 4º 95r/v Ferreira de Aves Aquisições 1597.11.24 Auto de posse Autos de posse judicial tomados por Maria d'Almeida, viúva de Pedro do Soveral, dos bens em Ferreira que o padre Manuel Gonçalves uniu ao vínculo da 
Senhora do Pranto da Igreja de Sernancelhe.

n/a n/a

mç.28 nº.86 4º 118r/v Celorico e Ratoeira Prazos enfitêuticos 1736.1.12 Posse judicial Posse judicial tomada por José Manuel d'Almeida Leitão e Vasconcelos do prazo da Ratoeira feito pelo Colégio do Jesuítas de Évora ao próprio. n/a n/a
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mç.28 nº.87 4º 114 Celorico Confissões e obrigações 1775.3.3 Confissão Confissão feita por Francisco Saches Botelho da posse  de um rego de água dentro da sua Quinta de Lavandeira. n/a n/a

mç.28 nº.88 2º 395r/v Mossâmedes Aquisições 1758.1.7 Certidão de sisa Certidão de sisa das trocas entre Filipe Serpe de Souza e José Manuel Leitão e Vasconcelos das Brugetas n/a n/a

mç.28 nº.89 4º 212 Cunha Provisões de abolição 1772.5.3 Provisão 
Provisão obreptícia e subreptícia a requerimento de Luís Bandeira Galvão para abolir o vínculo da Cunha instituído por D.Catarina Osório que se aboliu mas 
por novas provisões e sentença do Desembargo do Paço n/a

Referente ao fólio 194. Regido na chancelaria mór da corte do livro  
de ofícios e mercês no fólio 170.

mç.28 nº.90 4º 31v Negrelos Prazos de domínio direto 1826.8.10 Reconhecimento de prazo Reconhecimento do prazo número sessenta e um feito a João Francisco de Lima do lugar de Negrelos freguesia de S. Pedro do Sul. n/a Nas notas de tabelião 

mç.28 nº.91 4º 112v Celorico da Beira, 
concelho da Guarda

Aquisições 1803.6.29 Escrito de arrendamento Escrito de arrendamento vitalício feito por Francisco de Campos Navarro da Quinta da Lavandeira durante a sua vida e de sua mulher, dando em casa ano 
vinte e quatro mil reis ao barão de Mossâmedes.

X Junto ao escrito de arrendamento está uma certidão em pública 
forma.

mç.28 nº.92 4º 113 Celorico da Beira, 
concelho da Guarda

Aquisições 1830.9.3 Escritura de Prazo Escritura de Prazo feita pelo conde da Lapa D.Manuel de Almeida e Vasconcelos a Tomás da Fonseca Barbudo e sua mulher da Quinta de Aldar com as suas 
pertenças nas imediações da vila de Celorico da Beira.

X Nas notas de tabelião

MAÇO 29

mç.29 nº.1 2º 391v Mossâmedes Aquisições 1613.8.5 Escritura de compra
Escritura de compra de Manuel de Almeida Vasconcelos e sua mulher D. Francisca de Miranda a frei António Pais da Cunha de casas de Mossâmedes e de 
uma pequena parte de Santa Cruz de Coimbra n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.2 2º 391v/392 Mossâmedes Aquisições 1540.4.13 Posse Posse dada a Luís de Almeida do regendo e rendas de Mossâmedes em virtude de um desembargo régio dada a Luís de Almeida, seu pai. n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.3 2º 397 São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1563.3.29 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais e sua mulher Filipa de Barros a Gonçalo Veigas e sua mulher de uma quinta n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.4 2º 397 São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1557.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a João Álvares e sua mulher de dez pés de oliveiras n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.5 2º 397r/v
São Pedro do Sul e 
Mossâmedes Aquisições 1559.4.20 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a Afonso Pires de quatro oliveiras n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.6 2º 397v
São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1618.2.3 Arrematação Arrematação de Pedro Ferreira Brandas de oito oliveiras em Mossâmedes n/a n/a

mç.29 nº.7 2º 397v São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1557.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Francisco de Novais a Gonçalo Gil e sua mulher de duas oliveiras no Lugar das Brugetas n/a n/a

mç.29 nº.8 2º 397v/398 São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1577.4.21 Escritura de compra Escritura de compra de Sebastião Carvalho a António Pires e Jorge Pires e suas mulheres de umas oliveiras n/a n/a

mç.29 nº.9 2º 392 Mossâmedes Aquisições 1541.2.27 Escritura de compra Escritura de compra de João Martins Ferreira a Ana Rodrigues de oliveira no lugar de Mossâmedes n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.10 2º 392 Mossâmedes Aquisições 1547.4.21 Escritura de troca Escritura de troca entre Luís de Almeida e António Coelho, em que estrega três belgas de terra em Louroza, em troca de outras em Mossâmedes n/a n/a

mç.29 nº.11 2º 392r/v Mossâmedes Aquisições 1713.6.27 Escritura de compra Escritura de compra de Brás de Almeida de Vasconcelos a Bernardo Borges de Almeida de uma regada n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.12 2º 392v Mossâmedes Aquisições 1759.6.15 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel António e sua mulher de uma belga de terra no Lameiro das Silveiras n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.13 2º 392v/393 Mossâmedes Aquisições 1759.1.2 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel Rodrigues e sua mulher de um bocado de terra no Campo dos Lobos e 
de uma sorte de Lameiros em Drizes

n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.14 2º 393r/v Mossâmedes Aquisições 1773.2.2 Escritura de compra
Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a D. Francisco e sua mulher de um bocado de terra no Campo dos Lobos e de uma 
sorte de Lameiro no Lameiro, da Cegonheira, de outro bocado de terra no mesmo sítio, de outro bocado ao fundo da Vinha, de outro bocado dentro da quinta 
da compradora e D. Manuel e a sua mulher vendem uma belda de terra do Lameiro em Drizes 

n/a nas notas do tabelião
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mç.29 nº.15 2º 393v Mossâmedes Aquisições 1762.2.28 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel António e seu irmão José Rodrigues de uma sorte de terra n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.16 2º 393v/394 Mossâmedes Aquisições 1761.12.31 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a José Rodrigues e sua mulher de uma sorte de terra no Lameiro de Oliveiras, de 
outro bocado de terra no mesmo local, de uma belga de terra no Lameiro

n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.17 2º 394 Mossâmedes Aquisições 1758.3.12 Escritura de compra Escritura de compra de D. Mariana Antónia Sereza do Sobral e Vasconcelos a Manuel Rodrigues Laranjeira e sua mulher de uma tapada em Lobos n/a nas notas do tabelião

mç.29 nº.18 3º 11 Mossâmedes e Tojal Prazos de domínio direto 1736.4.6 Prazo
Prazo em três vidas de um casal de casas térreas em Mossâmedes feito pelo procurador de Manuel de Almeida Leitão Pereira a Manuel Rodrigues e sua 
mulher.

n/a Nas notas de Francisco de Lemos e Barros do concelho de Lafões.

mç.29 nº.19 3º 13 Mossâmedes Prazos de domínio direto 1776.3.20 Prazo Prazo em três vidas de terrenos e animais em Mossâmedes feito pelo Procurador e Barão de Mossâmedes a Maria Pereira e seu marido José Franco de 
Brugetas.

n/a n/a

mç.29 nº.20 3º 15  Vouzela e Aval Prazos de domínio direto 1630.4.21 Prazo Prazo em três vidas de um casal em Vila de Vouzela feito por Gil Rebelo Cardoso a Nicolau Gonçalves e a sua mulher. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.21 3º 15r/v Vouzela e Aval Prazos de domínio direto 1641.1.16 Cancelamento do Prazo Desistência do prazo por parte dos filhos de Nicolau Gonçalves do prazo feito em 3 vidas de um casal em Vila Vouzela feito por Gil Rebelo Cardoso a Nicolau 
Gonçalves e a sua mulher.

n/a Referente ao documento mç. 29 nº. 20.

mç.29 nº.22 3º 18 Mossâmedes Arrendamentos 1653.5.23 Arrendamento Arrendamento de uma casa em Mossâmedes por parte de Simão Afonso e sua mulher Maria Manuel a D. Maria Pereira. n/a n/a

mç.29 nº.23 3º 18r/v Mossâmedes Arrendamentos 1710.7.10 Arrendamento Arrendamento durante três nove anos de um casal em Mossâmedes por parte de Brás de Almeida de Vasconcelos e Lourenço e sua mulher a Maria Solteira. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.24 3º 22 Mossâmedes Sentenças 1681.1.22 Sentença Sentença sobre a desistência do arrendamento. Desistência feita por Bento Rodrigues e sua mulher Maria Antónia, António de Carvalho, Manuel João e suas 
mulheres.

n/a n/a

mç.29 nº.25a 3º 22r/v Mossâmedes Sentenças 1637.3.21 Sentença Sentença do Juízo Geral de Lafões que dita que os fazendeiros do Reguengo devem pagar o quinto do fruto das árvores. n/a n/a

mç.29 nº.25b 3º 22r/v Mossâmedes Sentenças 1637.3.21 Sentença Sentença a favor de D. Luís da Silveira e sua mulher D. Maria da Vilhena contra os moradores do distrito de Vila do Conde. n/a n/a

mç.29 nº.26 3º 22v/23 Mossâmedes Sentenças 1681.7.24 Sentença
Sentença a favor de Luís Almeida e sua mulher D. Maria do Lourenço contra António Carvalho e António Rodrigues e suas mulheres sobre as suas 
desistências. n/a n/a

mç.29 nº.27 3º 23 Mossâmedes Sentenças 1724.2.19 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida e Vasconcelos contra fazendeiros de Mossâmedes. n/a n/a

mç.29 nº.28 3º 23r/v Mossâmedes Sentenças 1541.[--?].[--?] Sentença Sentença a favor de Luís de Almeida de Vasconcelos contra o Infante D. Luís . n/a n/a

mç.29 nº.29 3º 23v Mossâmedes Sentenças 1737.11.8 Ordem do Juiz Ordem do Juiz de Fora de Lafões a requerimentos do Donatário de Mossâmedes. n/a n/a

mç.29 nº.30 3º 23v Mossâmedes Sentenças 1673.3.9 Acta de penhora Acto de penhora por parte de Luís de Almeida de Vasconcelos à sua mãe D. Helena de Barros e seus irmãos, devido ao seu endividamento. n/a n/a

mç.29 nº.31 3º 27r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1611.7.18 Escritura de Dote
Dote de casamento feito por Isabel Barreiro à sua irmã Helena Barreiros de Leixas para casar com Manuel Passanha filho de Fernão de Vilhegas e de 
Francisca de Miranda. n/a n/a

mç.29 nº.32 3º 27v/28 Mossâmedes Dotes e Doações 1643.1.30 Escritura de Doação Doação feita por D. Elena de Vasconcelos viúva de Matias de Sousa Lobato a D. Paula de Miranda sua sobrinha, filha de Manuel de Almeida de Vasconcelos. n/a Nas notas do tabelião.

mç.29 nº.33 3º 28 Mossâmedes Dotes e Doações 1655.2.16 Escritura de Doação Doação feita por Manuel de Almeida de Vasconcelos e sua mulher D. Francisca de Miranda e sua filha D. Paula de Miranda. n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.34 3º 28r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1658.8.26 Escritura de Doação Doação feita por D. Paula de Miranda de todos os seus bens. n/a Nas notas de tabelião.
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mç.29 nº.35 3º 28v/29 Mossâmedes Dotes e Doações 1582.12.6 Escritura de Dote Dote de casamento feito por Manuel de Loureiro Serpe e sua mulher Numedia Moreira à sua filha Maria de Barros para casar com Rodrigo de Almeida de 
Vasconcelos.

n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.36 3º 29r/v Mossâmedes Dotes e Doações 1531.1.26 Escritura de Doação Doação feita por Inês de Almeida a seu sobrinho, filho de Luís de Almeida  e seu irmão. n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.37 3º 29v Mossâmedes Dotes e Doações 1670.2.11 Escritura de Dote
Dote de casamento feito por D. Helena de Barros viúva de Manuel Pereira de Vasconcelos a sua filha D. Mariana Vasconcelos pelo seu casamento com 
Francisco de André Souza. n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.38 3º 29v/30 Mossâmedes Dotes e Doações 1735.6.15 Escritura de Dote
Dote de casamento feito por D. Dionísia Damasia Almeida Leitão e D. Engrácia Aaria de Almeida de Leitão a seu sobrinho José Miguel de Almeida Leitão e 
Vasconcelos que iria casar com D. Mariana Almeida Tereza de Vasconcelos.

n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.39 3º 30 Mossâmedes Dotes e Doações 1735.7.21 Escritura de Dote Segunda escritura de Dote feita por D. Dionísia Damasia Almeida Leitão e D. Engrácia Aaria de Almeida de Leitão. n/a Nas notas de tabelião. O documento refere-se a mç. 29 nº. 38.

mç.29 nº.40 3º 33 Mossâmedes Testamentos 1732.1.7 Testamento Testamento de Brás de Almeida de Vasconcelos onde este deixa os seus bens ao seu herdeiro José Miguel Almeida Leitão. n/a n/a

mç.29 nº.41 3º 35 Mossâmedes Composições 1595.3.14 Composição Composição feita por Rodrigo de Almeida, Manuel Afonso e sua mulher. n/a n/a

mç.29 nº.42 3º 35r/v Mossâmedes Composições 1707.3.28 Sentenças Sentença do Juiz do Tombo contra Bernardo de Almeida. n/a n/a

mç.29 nº.43 3º 38 Mossâmedes Capela 1640.8.13 Licença Licença que autoriza a celebração de missa na Capela de Mossâmedes, feita por Manuel de Almeida de Vasconcelos e sua mulher. n/a n/a

mç.29 nº.44 3º 42 Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1654.2.25 Testamento Testamento de Manuel de Almeida que dita a instituição de uma capela com encargo de uma missa. n/a n/a

mç.29 nº.45 3º 42r/v Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1648.1.5 Vínculo por escritura Vínculo por escritura feita por André Cardoso Correia e sua mulher D. Clara Almeida onde fazem o encargo de duas missas. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.46 3º 42v Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1648.5.17 Escritura Escritura feita por D. Clara Almeida Novais dada a seu marido André Cardoso Correia. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.47 3º 42v/43
Lafões e São Pedro do 
Sul n/a 1666.3.31 Vínculo vínculo que institui Feliciana do Amaral, viúva de Valentim de Almeida Novais na Quinta da Lage como administrador. n/a n/a

mç.29 nº.48 3º 43 Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1680.2.27 Vínculo por escritura Escritura feita por Felipe Cardoso Almeida e sua mulher Clara de Almeida Novais onde dita que sua filha D. Guimar Cardoso de Almeida e seus descendentes 
como nova administradora da a sua fazenda.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.49 3º 43v Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1697.8.9 Testamento Testamento de Diogo de André Cardoso que chama para administrador sua irmã D. Clara Almeida e seu sobrinho Nuno. n/a n/a

mç.29 nº.50 3º 44 Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1726. 11.29 Testamento Testamento feito por D. Guimar Cardoso de Almeida mulher de Nuno Leitão Pereira de Almeida. n/a n/a

mç.29 nº.51 3º 44
Lafões e São Pedro do 
Sul n/a 1726.11.3 Testamento

Testamento feito por Nuno Leitão Pereira de Almeida que une o seu terço ao vínculo instituído por Felipe Cardoso de Almeida e sua mulher D. Clara de 
Almeida Novais. n/a n/a

mç.29 nº.52 3º 44r/v
Lafões e São Pedro do 
Sul n/a 1739.3.19 Provimento Provisão para se sub-rogar o chão do tanque tapado sobre a vinha nos limites da Vila do São Pedro do Sul. n/a n/a

mç.29 nº.53 3º 44v/45r/v Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1680.3.2 Escritura de Dote e Doação Dote e Doação feito pelo Cónego António Leitão Pereira ao seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, para casar com D. Guimar Cardosa de Almeida, filha de Filipe 
Cardoso de Almeida e de D. Clara de Almeida Novais.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.54 3º 45v Lafões e São Pedro do 
Sul

n/a 1684.3.5 Declaração Declaração do Cónego António Leitão Pereira fez em relação à falta de menção da sua vinha de Tondela no seu dote. n/a n/a

mç.29 nº.55 3º 48 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1535.11.11 Escritura de dote Dote concedido por Francisco Novais, cavaleiro da Casa d'El Rei, e sua mulher Filipa de Almeida, à sua filha Maria de Almeida, para que esta se casasse com 
João Martins, escudeiro. 

n/a Nas notas de tabelião
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mç.29 nº.56 3º 48r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1571.5.14 Escritura de dote Dote concedido por João Martins, cavaleiro fidalgo, à sua filha Maria de Almeida, para que esta se casasse com Amador Girão da Quinta da Lage. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.57 3º 48v São Pedro do Sul Doações e Dotes s/d Adição ilegal Adição ilegal que fez Genebra Rodrigues e a sua irmã Ana Rodrigues a Filipa de Barros, para que esta se casasse com Francisco Novais, o velho. n/a n/a

mç.29 nº.58 3º 48v/49 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1723.2.11 Escritura de dote
Dote concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida e sua mulher D. Guiomar Cardoso de Almeida à sua filha D. Clara de Almeida Leitão, para que esta se 
casasse com Diogo Francisco de Almeida de Azevedo e Vasconcelos, fidalgo da Casa Real, da vila de S. Pedro do Sul. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.59 3º 49r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes s/d Certidão de escritura de dote
Certidão da escritura de dote que fez José Manuel de Almeida Leitão de Vasconcelos que estabelece que para além dos bens que a sua tia D. Dionísia Damásia 
da Glória de Almeida Leitão, recebeu também o direito de renovar o prazo de Quintela, do Couto do Banho.  

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.60 3º 49v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1650.4.25 Escritura de doação Doação que fez Leonor da Cardosa, para se tornar religiosa, a sua mãe Maria de Almeida Novais, da legitima de seu pai e avó como da herança futura de sua 
mãe.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.61 3º 49v/50 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1641.11.25 Doação Doação que fez Maria Fróis, viúva de Diogo de Andrade, a Manuel Cardoso de Andrade, seu neto. Nesta são doados vários bens, entre eles as rendas do Casal 
do Ribeiro de Mourel.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.62 3º 54 Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1698.3.22 Instrumento de justificação

Instrumento de justificação pelo qual Nuno Leitão Pereira de Almeida e o seu irmão João de Almeida Leitão são reconhecidos como filhos legítimos de 
Manuel Leitão Pereira e de sua mulher D. Francisca de Almeida, netos por via paterna de Nuno Leitão Pereira e de sua mulher D. Ana de Albergaria, bisnetos 
do Dr. André Leitão e de sua mulher Joana Rebelo de Castelo Branco. O Dr. André Leitão foi, depois de viúvo, clérigo, mestre de escola da Sé de Viseu, 
desembargador da Casa da Suplicação e Juiz Geral Conservador das Ordens Militares. Eram também trinetos por via materna de Inácio Ferreira de Lemos e de 
D. Brites de Almeida do lugar do Tojal.

n/a n/a

mç.29 nº.63 3º 54v Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1698.9.3 Instrumento de justificação
Instrumento de justificação no qual se estabelecem os herdeiros do Dr. André Leitão: Nuno Leitão Pereira e seus irmãos; Nuno Leitão Pereira de Almeida, 
abade de Várzea e seus Irmãos; os descendentes de Francisco de Abreu, fidalgo da Casa Real, de Modrinhosa; Rui Lopes de Sousa, bisavô de Rui Lopes de 
Sousa de Borgonhos, fidalgo da Casa Real; e D. Tomásia, mãe da Senhora de Melo, mulher de Pedro de Melo Brayner.

n/a n/a

mç.29 nº.64 3º 54v/55 Tojal e São Pedro do Sul Justificações 1703.8.8 Sentença Sentença que declara Nuno Leitão Pereira de Almeida filho legitimo de Manuel Leitão Pereira, tendo os seus parentes feito doação dos bens a que tinha 
direito.

n/a n/a

mç.29 nº.65 3º 23v/24 Mossâmedes Sentenças 1728.11.16 Sentença
Sentença a favor de Brás de Almeida e Vasconcelos contra seu primo Teotónio do Sobral de Sernancelhe como testamenteiro de Fernando de Almeida de 
Vasconcelos. n/a n/a

mç.29 nº.66 3º 50 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1636.10.14 Escritura de dote
Dote concedido por Joana Brandoa, viúva de Francisco Rebelo do Amaral à sua filha Feliciana do Amaral de Almeida, para que esta se casasse com Valentim 
de Almeida Novais, filho de Fernão de Almeida Novais e de Catarina de Almeida.

n/a n/a

mç.29 nº.67 3º 50r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1659.9.15 Escritura de dote Dote concedido por André Cardoso Correia e sua mulher D. Clara de Almeida Novais e Diogo de Andrade Cardoso a Filipe Cardoso de Almeida, para que este 
se casasse com D. Clara de Almeida Novais, filha de Diogo de Andrade Cardoso e de sua mulher Maria de Almeida, da Quinta da Capela.

n/a n/a

mç.29 nº.68 3º 50v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1680.3.11 Escritura de dote Dote concedido por António Leitão Pereira, cónego, ao seu sobrinho Nuno Leitão Pereira, filho do seu irmão Manuel Leitão Pereira, para que este se casasse 
com D. Guiomar de Almeida, filha de Filipe Cardoso de Almeida e de sua mulher D. Clara de Almeida Novais.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.69 3º 50v/51 São Pedro do Sul Doações e Dotes 1617.4.5 Escritura de dote Dote concedido por Maria Fróis Dona, viúva de Diogo de Andrade Cardoso ao seu filho Diogo de Andrade Cardoso para que este se casasse com Maria de 
Almeida, filha de Pêro Fereira Brandão e de sua mulher Maria de Figueiredo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.70 3º 45v/46
Lafões e São Pedro do 
Sul n/a 1680.3.11 Testamento

Testamento original do Cónego António Leitão Pereira juntamente com o dote de casamento feito a Nuno Leitão Pereira de Almeida para casar com D. 
Guimar Cardoso de Almeida. n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.71 2º 398
São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1772.2.18 Carta de arrematação Carta de arrematação de Filipe Marques a Cefrão de uma regada n/a n/a

mç.29 nº.72 2º 398 São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1615.4.19 Arrematação Arrematação de António Homem de uma vinha que era de Pedro Dias n/a n/a

mç.29 nº.73 2º 398r/v São Pedro do Sul e 
Mossâmedes

Aquisições 1559.8.11 Escritura de venda Escritura de venda por certidão de Anfemir Francisco João da Granja a Gabriel Nunes e sua mulher de um assento de casas n/a n/a

mç.29 nº.74 4º 167 Lourosa da Comenda Prazos de Domínio Direto 1656.9.13 Renovação de Prazo Renovação do Prazo feito por Manuel de Almeida de Vasconcelos a João António e sua mulher, de Lourosa da Freguesia de S.Miguel do Mato do concelho de 
Lafões, de um chão deste prazo, em três vidas de rigorosa geração. 

n/a n/a

mç.29 nº.75 4º 167r/v Lourosa da Comenda Prazos de Domínio Direto 1700.9.5 Renovação de Prazo
Renovação do Prazo feito por Manuel de Almeida de Vasconcelos a João António e sua mulher de um chão deste prazo, em três vidas de rigorosa geração,  a 
Domingas, solteira de Lourosa. n/a Referente ao prazo mç.29, nº74. Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.76 4º 173 Abrunhosa, concelho de 
Sátão

Sentenças 1793.12.10 Sentença Sentença contra João Cardoso, de Serraquim, para não fazer mais caminho e travessia por uma regada na Abronhosa. n/a n/a
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mç.29 nº.77 3º 97v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1615.9.22 Escritura de Compra Compra de três alqueires de pão de foro, que fez Domingues Rebelo a Miguel Afonso e sua mulher do Lugar de Drizes. n/a Nas notas de Tabelião. "Se está na casa entrou por trespasse".

mç.29 nº.78 3º 100 Drizes Composições 1654.5.16 Escritura de Composição Composição entre Simão Cardoza de Almeida, da Negroza, Diogo d'Andrade Cardoso, Domingos Luís, João Fernandes, Antónia, solteira, Pedro Rodrigues, 
Manuel Rodrigues, da Portela, sobre as águas da Possa do Prado e a sua repartição.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.29 nº.79 3º 75r/v São Pedro do Sul Aquisições 1791.11.7 Escritura de troca
Troca entre o Barão de Mossâmedes e António Pinto e sua mulher, do lugar de Pouves, na qual o primeiro recebeu uma sorte de terra lavradia no sito da 
Caldeirinha, no limite de São Pedro do Sul e deu um terra que este havia comprado a Manuel de Almeida, da Bodiosa. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.80 3º 75v São Pedro do Sul Aquisições 1737.1.19 Bula
Bula que fez a Sagrada Congregação com inquirição de testemunhas que regista a troca da terra do Passal por um serrado atrás da Igreja de S. Sebastião, entre 
outras cláusulas.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.81 4º 175 Lagiosa Sentenças 1557.11.29 Sentença Sentença a favor de Luís de Almeida, fidalgo da casa real e donatário de Mossâmedes contra João Luís e sua mulher, das Quintas da freguesia de Lardosa, por 
este lhe terem tirado uma água pertencente a um casal  em Lagiosa.

n/a n/a

mç.29 nº.82 3º 97v/98 São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1772.10.7 Escritura de Compra Compra de um prazo, que fez José Rodrigues e sua mulher a José Rodrigues. n/a Nas notas de Tabelião

mç.29 nº.83 3º 98 São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1776.6.13 Escritura de Compra Compra de propriedades em Drizes com foros instalados que fez Manuel Rodrigues a António José de Oliveira e sua mulher e sua mãe. n/a Nas notas de Tabelião

mç.29 nº.84 4º 177 Alhais de Baixo Prazos de Domínio Direto 1594.8.11 Prazo
Prazo feito por Diogo de Miranda de Vilhegas, da cidade de Viseu, a António Simão, e sua mulher dos Alhães de Baixo de um casal que tinha nesse lugar, em  
três vidas de geração.  Pertence à casa de Viseu mas está alienado. n/a Nas notas de tabelião.

mç.29 nº.85 4º 180 Velosa, concelho de 
Sátão

Aquisições 1598.10.5 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Francisco de Figueiredo de Castelo Branco, da cidade de Viseu, a João Lopes e sua mulher, ambos de Nespereira de Pavolide, da 
quarta parte da metade de um pomar em  Figueiral, e de um quinhão, uma terra  e  dois chãos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.86 4º 182 Velosa, concelho de 
Sátão

Prazos de Domínio Direto 1772.4.2 Prazo Prazo feito pelo Visconde da Lapa a José da Costa e sua mulher, ambos  de Velosa, das propriedades nele contidas em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.87 4º 179 Alhais de Baixo Aquisições 1618.6.28 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra  feita por Inácio  Ferreira de Lemos a Manuel Vás Tomé de um linhar no limite  do Concelho dos Alhães. n/a n/a

mç.29 nº.88 3º 75v/76 São Pedro do Sul Aquisições 1785.6.3 Escritura de troca e permuta 
Troca e permuta entre o Barão de Mossâmedes, através do seu procurador, e Alexandre da Cunha Abreu Eça e Melo, na qual o primeiro recebeu dois casais 
nas Eiras de Santa Cruz, o Casal do Eiró em Drizes, um outro em Favarelinho e outro no lugar da Mota, e deu uma propriedade em S. Domingos e um olival 
em na Caldeiroa.

n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.89 3º 81 São Pedro do Sul Prazos fateusins 1804.11.27 Prazo
Prazo de umas casas na Rua das Moutinhas, pago em espécie, concedido pelo Barão de Mossamêdes, através do seu procurador, ao Capitão João Inácio de 
Almeida, da vila de S. Pedro do Sul. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.90 3º 24r/v Mossâmedes Sentenças 1647.1.16 Sentença Sentença que julga um termo dos Reguengueiros sobre o seu dever de chamar o Senhorio para efetuar medidas na eira. n/a n/a

mç.29 nº.91 3º 24v Mossâmedes Sentenças 1740.6.11 Sentença Sentença a favor do Donatário de Mossâmedes contra os caseiros do Reguengo. n/a n/a

mç.29 nº.92 3º 24v Mossâmedes Sentenças 1706.5.26 Sentença Sentença a favor de Brás de Almeida contra Manuel Francisco de Fermil. n/a n/a

mç.29 nº.93 3º 32
Vila Pouca, freguesia de 
São Miguel do Mato Sentenças 1788.9.6 Sentença Sentença sobre a repartição do foro entre os caseiros de Vila Pouca. n/a n/a

mç.29 nº.94 3º 47 São Pedro do Sul Provisões de Subrogação 1742.4.19 Provisão Provisão pela qual Lourenço Homem de Almeida e Távora desistiu de umas casas em troca de três casais com foros, no lugar de S. Tiaguinho. n/a n/a

mç.29 nº.95 3º 76 São Pedro do Sul Aquisições 1560.10.17 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre Francisco de Novais e António da Ponte, na qual o primeiro recebeu um chão atrás da suas casas e deu um chão em Muladrão. n/a Nas notas de tabelião

mç.29 nº.96 3º 34 Mossâmedes Testamentos 1685.3.4 Testamento Testamento de Luís de Almeida de Vasconcelos marido de Dona Maria de Vasconcelos. n/a n/a

mç.29 nº.97 3º 47v São Pedro do Sul Provisões de Subrogação 1826.2.27 Provisão Provisão de sub-rogação de uma casa nobre e suas dependências, parte do Pinhal da Negroza, junto à vila de S. Pedro do Sul e da Quinta da Caldeiroa com 
todas as suas dependências.

x n/a
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MAÇO 30

mç.30 nº.1 3º 57 São Pedro do Sul e 
Mourel

Sentenças 1699.1.14 Sentença de arrematação Arrematação do direito do Casal de João de Oliveira de Mourel, no concelho de Lafões, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida. n/a n/a

mç.30 nº.2 3º 58
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros Sentenças 1682.9.8 Sentença

Sentença a favor de Diogo de Andrade Cardoso, licenciado e contra Manuel Fernandes, de Drizes, que obriga o último a pagar ao primeiro em géneros, pela 
terça parte do Casal do Ribeiro de Drizes, da qual Diogo de Andrade Cardoso desistiu. n/a n/a

mç.30 nº.3 3º 58r/v
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1723.11.20 Sentença de força
Sentença de força a favor de Nuno Leitão Pereira de Almeida e contra Luís António de Almeida Cardoso, de Anegrosa sobre a passagem de água do ribeiro de 
Drizes.

n/a n/a

mç.30 nº.4 3º 58v São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1671.9.16 Sentença de força Sentença de força a favor de Diogo de Andrade Cardoso e contra Mariana de Morais e seus filhos, moradores nas Vendas de Novais, por terem plantado 
árvores num souto que este tinha no lugar de Novais. Previa coimas para o caso destes voltarem a plantar árvores nesta terra. 

n/a n/a

mç.30 nº.5 3º 59 São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1769.12.9 Sentença de força velha Sentença de força velha a favor de D. Mariana Antónia Teresa do Sobral Vasconcelos e contra Manuel de Matos de Carvalho, alferes, e sua mulher, do lugar 
de Subestrada, Couto da Vila dos Banhos, por incumprimento do foro que lhe era devido por uma leira de terra junto da Portela, no limite de Banho.

n/a n/a

mç.30 nº.6 3º 59r/v São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1716.4.18 Autos de libelo
Autos de libelo produzidos pelo Feliz Castelo Branco contra Marcos Rodrigues e João Borges e suas mulheres, do lugar da Corredoura, freguesia de S. 
Vicente, por incumprimento do foro de vários anos do prazo e capela chamado Vicente Vivas, na vila de Vouzela e Trancoso. Os réus foram condenados na 
forma pedida pelo auto.

n/a n/a

mç.30 nº.7 3º 59v
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros Sentenças 1568.4.7 Sentença de arrematação

Arrematação que fez Francisco Novais, o velho, dos bens da legitima de Filipa de Barros, filha de Francisco de Carvalho, cavaleiro fidalgo da cidade de Viseu, 
para que esta se tornasse religiosa no Mosteiro de Celas, sendo órfã. n/a n/a

mç.30 nº.8 3º 59v/60 São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1602.3.9 Sentença de arrematação Arrematação que fez António Pinto de Azevedo, da vila de S. Pedro do Sul do direito de um casal em Drizes, do qual era direto senhor. Se entrou na família 
foi por compra.

n/a n/a

mç.30 nº.9 3º 63 São Pedro do Sul Inventários 1729.4.17 Inventário Inventário dos bens de Filipe Cardoso de Almeida e de sua mulher D. Clara de Almeida Novais, que fez o procurador da comarca de Viseu e os testamentos 
dos dois, com a separação do terço do vínculo. Julgado por sentença.

n/a n/a

mç.30 nº.10 3º 63 São Pedro do Sul Inventários 1647.7.4 Carta de entrega Carta de entrega dirigida aos herdeiros de Diogo de Andrade Cardoso, na qual constava a parte que cada um recebia dos bens de Maria Fróis, avó destes. n/a n/a

mç.30 nº.11 3º 65 São Pedro do Sul Aquisições 1613.5.13 Escritura de compra Compra de um quinhão de uma casa, que fez António Cardoso Homem a Manuel de Abreu e à sua mulher.  n/a n/a

mç.30 nº.12 3º 65 São Pedro do Sul Aquisições 1558.10.8 Escritura de compra
Compra de umas casas na vila de S. Pedro do Sul que fez Francisco Novais, cavaleiro fidalgo e sua mulher Filipa de Barros a Diogo Couceiro e sua mulher e 
filho. n/a n/a

mç.30 nº.13 3º 65r/v São Pedro do Sul Aquisições 1540.11.24 Escritura de compra

Compra de todos os quinhões e demasias em Chão do Pinheiro, junto à vila de S. Pedro do Sul, que ainda não pertenciam a João Martins Ferreira, cavaleiro da 
Ordem de S. Tiago, feita pelo dito a Diogo Fernandes e ao seu filho, Belchior Dias. Foi anexada outra escritura de compra de um pardieiro, junto à vila de S. 
Pedro do Sul que fez o dito João Martins Ferreira a Margarida Gonçalves e suas filhas, a 12 de Setembro de 1544. E ainda outra escritura de compra de uns 
pardieiros que fez o dito João Martins Ferreira a Diogo Fernandes e ao seu filho Belchior Dias, a 5 de Maio de 1544.

n/a n/a

mç.30 nº.14 3º 65v/66 São Pedro do Sul Aquisições 1703.6.10 Escritura de troca e escambo Troca e escambo que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida com o reitor e irmãos da Irmandade de Santo António, da vila de São Pedro de Sul, na qual o 
primeiro recebeu uma leira que a Irmandade detinha na Várzea de Pouves e em troca deu à Irmandade um alqueire de pão de renda.

n/a n/a

mç.30 nº.15 3º 66 São Pedro do Sul Aquisições 1613.1.12 Escritura de compra Compra de seis alqueires de pão de renda e censo que fez Maria Fróis, viúva de Diogo de Andrade Cardoso a Tomé Dias e sua mulher, da vila de S. Pedro do 
Sul.

n/a n/a

mç.30 nº.16 3º 60
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros Sentenças 1713.11.20 Autos cíveis

Autos cíveis produzidos por Nuno Leitão Pereira de Almeida contra António Rodrigues e sua mulher, sobre as propriedades que a casa tinha na Caldeiroa, 
junto à ponte de S. Bartolomeu, com prazo, das quais o produtor era direto senhor. O domínio direto associou-se a domínio útil e as propriedades passaram a 
fazer parte da Quinta da Caldeira. 

n/a n/a

mç.30 nº.17 3º 60v
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros Sentenças 1737.11.20 Sentença

Sentença do Vigário Geral de Malta a favor de José Manuel de Almeida Leitão e contra Frei Gaspar Marinho Pereira Pita, comendador de Ansemil, na qual se 
declara valido o prazo dos Moinhos Telhados, pertencentes à dita comenda, que deviam ser reparados pelo enfiteuta. n/a n/a

mç.30 nº.18 3º 66 São Pedro do Sul Aquisições 1713.3.7 Escritura de compra Compra do Chão das Fontainhas, no limite de S. Pedro do Sul, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a D. Maria Josefa de Almeida. n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.19 3º 66v São Pedro do Sul Aquisições 1709.9.14 Escritura de compra Compra de umas casas na vila de S. Pedro do Sul que fez Nuno Leitão Pereira a Manuel Pais de Figueiredo, abade dos Coutos de Baixo. n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.20 3º 66v São Pedro do Sul Aquisições 1631.5.18 Escritura de compra Compra de cinco alqueires de trigo de renda que fez André Cardoso Correia a João Fernandes e sua mulher. n/a Nas notas de tabelião
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mç.30 nº.21 3º 66v/67 São Pedro do Sul Aquisições 1698.2.10 Escritura de compra Compra do Chão do Rio, limite de S. Pedro do Sul, que fez Nuno Leitão Pereira a Manuel Homem Teles. n/a n/a

mç.30 nº.22 3º 67 São Pedro do Sul Aquisições 1724.5.14 Escritura de compra Compra do direito de prazo dos Moinhos dos Telhados que fez Brás de Almeida de Vasconcelos a Manuel Furtado de Mendonça e Campos, da cidade de 
Viseu.

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.23 3º 67r/v São Pedro do Sul Aquisições 1741.5.1 Sentença de permuta
Permuta que fez José Manuel de Almeida Leitão com o Vigário Miguel Gomes Barreiro, na qual o primeiro recebeu o Chão da Igreja com todas as suas 
pertenças e todo o chão do Roladouro e deu ao segundo o Serrado de São Sebastião. n/a n/a

mç.30 nº.24 3º 67v São Pedro do Sul Aquisições 1682.3.10 Escritura de transação
Transação pela qual Isabel da Costa, vivia de Serafim de Almeida Rebelo, cede a Diogo de Andrade Cardoso e seu cunhado Filipe Cardoso, em troca de uma 
quantia em dinheiro, os bens da legitima de seu falecido marido.

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.25 3º 67v/68 São Pedro do Sul Aquisições 1734.12.19 Escritura de troca e permuta Troca e permuta que fez José Manuel de Almeida Leitão com o Reverendo Paulo Correia de Homem, na qual o primeiro recebeu a Horta das Fontaínhas, o 
chão do Roladouro com o seu souto, uma vinha nova e uma vinha velha e em troca deu o chão do Rio, junto a Forno Telheiro.

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.26 3º 68r/v São Pedro do Sul Aquisições 1677.11.14 Escritura de compra Compra de uma horta abaixo da fonte da vila de S. Pedro do Sul, do foro do Chão do Mosteiro e sete alqueires de trigo de renda, que fez Filipe Cardoso de 
Almeida a António Cardoso Correia e a João de Almeida Leitão, do Lugar de Tojal.

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.27 3º 68v/69 São Pedro do Sul Aquisições 1735.10.14 Escritura de permuta
Permuta entre Diogo Francisco de Almeida de Azevedo e Vasconcelos e o seu sobrinho José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos, na qual o primeiro 
recebe a Vinha do Tanque com suas pertenças, nas Fontaínhas no limite da vila de São Pedro do Sul, e o Casal de Mourel, na freguesia de Carvalhais e dá em 
troca o Serrado de São Sebastião com suas pertenças, no limite da vila de São Pedro do Sul, e o Casal de Favarrel, no limite de Carvalhais.

n/a n/a

mç.30 nº.28 3º 69r/v São Pedro do Sul Aquisições 1784.11.26 Escritura de troca
Troca entre o Barão de Mossâmedes e o Reverendo José Correia de Abreu, de Ansiães, na qual o primeiro recebeu o Chão das Várzeas, no limite de São Pedro 
do Sul, e o Lagar das Várzeas, no limite da dita vila, e em troca deu um olival no lugar de Drizes, freguesia da Várzea, e uma propriedade no lugar de 
Canhões, na mesma freguesia.

n/a n/a

mç.30 nº.29 3º 69v São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.29 Escritura de compra Compra de uns pedaços de terra lavradia no sitio da Caldeiroa, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel Rodrigues, carpinteiro, e sua mulher de S. Pedro do 
Sul. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.30 3º 69v/70 São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.17 Escritura de troca
Troca entre o Barão de Mossâmedes e Francisco Pinto e sua mulher, do lugar da Nespreira, na freguesia de São Félix, na qual o primeiro recebeu dois chãos 
no sitio da Caldeiroa e deu em troca a Regada da Malpensa, no limite do lugar da Nespreira, com sua adega, lagar de vinho e curral, que havia pertencido a 
Manuel Soares.

n/a n/a

mç.30 nº.31 3º 70 São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.23 Escritura de compra Compra de uma propriedade no sitio da Caldeiroa, que fez o Barão de Mossâmedes a Manuel de Almeida e sua mulher, de Bodioza. n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.32 3º 70r/v São Pedro do Sul Aquisições 1785.4.16 Escritura de troca Troca entre o Barão de Mossâmedes e Manuel Soares e sua mulher, da vila de São Pedro do Sul, na qual o primeiro recebeu a Regada da Malpensa, no limite 
da Nespreira, na freguesia de São Félix, com sua adega, lagar de fazer vinho e uma belga de terra e deu em troca um conjunto de foros. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.30 nº.33 3º 60v
São Pedro do Sul, Drizes 
e outros Sentenças 1675.1.22 Sentença

Sentença a favor de Diogo de Andrade Cardoso e contra Pedro Fernandes e suas irmãs, por estes lhe cortarem o Silvado do Comara, do seu Olival do Forno 
Telheiro. n/a n/a

mç.30 nº.34 3º 61 São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1681.4.24 Subsentença Subsentença do Tribunal da Relação do Porto que confirma a sentença do juiz de fora de Lafões a favor de Diogo de Andrade Cardoso, contra João Fernandes 
e outros de Drizes, pela qual estes são obrigados a aceitar a renovação do prazo do Ribeiro, no dito lugar.

n/a n/a

mç.30 nº.35 3º 61 São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1774.9.13 Sentença Sentença a favor do Barão de Mossamêdes e contra José Rodrigues, do lugar de Drizes, na qual o último é obrigado a pagar o foro das fazendas que comprou. n/a n/a

mç.30 nº.36 3º 102 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1726.7.22 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas do Casal do Ribeiro, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher, de Drizes. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.37 3º 103
São Pedro do Sul e 
Drizes Prazos de domínio direto 1722.4.16 Escritura de Emprazamento

Prazo em três vidas de parte do Casal da Portela, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Rodrigues e sua mulher, de 
Drizes. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.38 3º 104
São Pedro do Sul e 
Drizes Prazos de domínio direto 1669.2.10 Escritura de Emprazamento

Prazo em uma geração do Chão de Água Levada e de uma leira em Pero Louro, no limite de Drizes , concedida por Felipe Cardozo de Almeida a Matias 
Rodrigues e sua mulher, de Drizes. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.39 3º 105 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1650.2.7 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um meio casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Sebastião de Souza de Menezes a Domingos Rodrigues e Domingos 
António e suas mulheres, de Drizes.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.40 3º 106 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1682.11.23 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de duas partes de um casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Diogo d'Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues e sua mulher. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.41 3º 107 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1682.11.23 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de duas partes de um casal, em Drizes, pago em géneros, concedido por Diogo d'Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues e sua mulher. n/a Nas notas de Tabelião
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mç.30 nº.42 3º 108 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1597.9.17 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de livre nomeação, do Casal do Ribeiro, pago em géneros, concedido por D. Filipa de Aragão a Pero Fernandes e sua mulher, de Drizes. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.43 3º 109 São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1767.10.12 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um casal em Drizes, pago em géneros, concedido por D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Maria, Solteira. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.44 3º 110
São Pedro do Sul e 
Drizes Prazos de domínio direto 1782.1.26 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um casal em Drizes, pago em géneros, concedido pelo Visconde da Lapa a João António. n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.45 3º 111
São Pedro do Sul e 
Drizes

Prazos de domínio direto 1790.12.18 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um quarto de casal em Drizes, pago em géneros, concedido pelo Visconde da Lapa a João de Abreu.  n/a Nas notas de Tabelião

mç.30 nº.46 3º 61r/v São Pedro do Sul, Drizes 
e outros

Sentenças 1803.6.4 Sentença de penhora Sentença de penhora, que fez o procurador do Barão de Mossamêdes, de umas casas e móveis do executado José Marques, da vila de S. Pedro do Sul. n/a n/a

MAÇO 31

mç.31 nº.1 2º 291 Ladário Testamentos com instituição de vínculos 1714.2.18 Testamento Testamento de D. Joana de Sampaio, mulher de Luís Bandeira Galvão, em que se institui um vínculo. n/a n/a

mç.31 nº.2 2º 297r/v Ladário Testamentos 1663.7.31 Testamento Testamento de D. Filipa de Castro, viúva de Tomé Bandeira Galvão. n/a n/a

mç.31 nº.3 2º 324 Tojal e Ladário Dotes 1614.4.6 Procuração Procuração de Maria Nunes, mulher de António Soeiro de Albergaria, para fazer um dote para a sua filha, D. Ana de Albergaria, para que esta casasse com 
Nuno Leitão Pereira

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.4 2º 326 Tojal e Ladário Testamentos 1631.8.30 Testamento Testamento de Nuno Leitão Pereira, marido de D. Ana de Albergaria n/a n/a

mç.31 nº.5 2º 326 Tojal e Ladário Testamentos 1675.3.10 Testamento Certidão do testamento de D. Ana de Albergaria, mulher de Nuno Leitão Pereira, onde estipula como herdeiro o seu filho Manuel Leitão Pereira n/a n/a

mç.31 nº.6 2º 328 Tojal e Antas de Penalva Testamentos 1597.1.8 Testamento Testamento de João Lopes de Almeida da Casa das Antas de Penalva, trisavô de Nuno Leitão de Pereira n/a n/a

mç.31 nº.7 2º 367 Ladário e Arvoredo Aquisições 1682.7.10 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Francisco de Magalhães Coutinho e a sua mulher, de Lamas de Ferreira de Aves, de um 
olival e metade de outro no limite de Arvoredo, assim como algumas oliveiras no limite de Luzim

n/a Nas notas do tabelião

mç.31 nº.8 2º 309 Ladário e Luzindinho Aquisições 1675.12.2 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão a Lourenço de Abrunhosa e sua mulher. n/a n/a

mç.31 nº.9 2º 309r/v Ladário e Luzindinho Aquisições 1683.1.8 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão, Governador da Comarca de Viseu a João da Costa, viúvo. n/a n/a

mç.31 nº.10 2º 309v Ladário e Luzindinho Aquisições 1773.2.14 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão a Domingos Lopes. n/a Nas notas de tabelião.

mç.31 nº.11 2º 370 Ladário e Vila Garcia Aquisições 1632.2.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Francisco Lopes e sua mulher de um terreno na Tapada do Pinheiro, limite da Vila Garcia n/a Nas notas do tabelião

mç.31 nº.12 2º 370r/v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1633.3.29 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Valério João e sua mulher, do lugar do Outeiro, de duas terra na tapada do Azeval, assim como um linhar 
nas Hortas, um terreno no Carvalhal

n/a Nas notas do tabelião

mç.31 nº.13 2º 370v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1790.7.12 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Barão de Mossâmedes a Francisco Diogo de Moura Coutinho e Castro de Borba de uma casa, assim como uma cozinha térrea 
com quintã no local de Vila Garcia

n/a n/a

mç.31 nº.14 2º 370v/371 Ladário e Vila Garcia Aquisições 1622.5.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Cosme de Castro a Gaspar João, viúvo, de Vila Garcia, de um chão no serrado das vinhas de Vila Garcia, assim como outra terra 
no limite do dado local

n/a Nas notas do tabelião

mç.31 nº.15 2º 371r/v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1634.10.13 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Barnabé Rodrigues, do lugar de Oliveira, de seis alqueires de centeio de foro e censo remível, impostos 
estes num linhar em Vila Garcia, e de uma vinha localizado no Serrado de Vila Garcia

n/a Nas notas de Francisco do Amaral; Adjacente a tal documento está o 
escrito da venda das maiorias que data de 17 de Dezembro de 1658
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mç.31 nº.16a 2º 374 Ladário e Penalva Aquisições 1684.1.24 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Manuel Rodrigues e sua mulher de uma terra em Penalvas n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.16b 2º 374 Ladário e Penalva Aquisições 1685.3.16 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão a Manuel Coelho e sua mulher de uma parte da terra em Penalvas da escritura de compra a Manuel João e sua 
mulher 

n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.17 2º 374v Ladário e Penalva Aquisições 1692.4.12 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão e sua mulher a Manuel Lopes e sua mulher do lugar de Avelar n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.18 2º 377 Ladário e Castendo Aquisições 1698.7.30 Escritura de compra Escritura de compra de Luís Bandeira Galvão a Juliana Rebela de um olival na vila de Castenho n/a nas notas de Domingos do Amaral

mç.31 nº.19 2º 367v Ladário e Arvoredo Aquisições 1682.7.17 Escritura de compra Escritura de compra feita por Luís Bandeira Galvão e sua mulher a João de Barros de Brito, da Quinta de Esporões, concelho de Penalva, de uma parcela de 
um olival no sítio do Arvoredo

n/a Adjacente parece estar a certidão da sisa, que o produtor do 
inventário data de 8 de Junho de 1682 

mç.31 nº.20 2º 379 Ladário e São Cristóvão 
de São Pedro de France 

Prazos de domínio direto 1693.5.28 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em três vidas de Luís Bandeira Galvão a António Lopes de um lugar em Luzindinho n/a nas notas de Manuel de Almeida

mç.31 nº.21 2º 379r/v Ladário e São Cristóvão 
de São Pedro de France 

Prazos de domínio direto 1774.5.23 Escritura de renovação Escritura de renovação de Luís Bandeira Galvão da escritura de emprazamento em três vidas a António Lopes de um lugar em Luzindinho n/a nas notas de José Cardoso de Figueiredo

mç.31 nº.22 2º 379v
Ladário e São Cristóvão 
de São Pedro de France Prazos de domínio direto 1795.2.3 Escritura de renovação Escritura de renovação do barão de Mossâmedes da escritura de emprazamento em três vidas de um lugar em Luzindinho a José Duarte n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.23a 2º 382 Tojal e Moimenta de 
São Pedro de France

Aquisições 1629.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Nuno Leitão Pereira a Jorge de Amaral Vasconcelos de dois casais em Moimenta e de um casal em Esmolfe n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.23b 2º 384 Tojal e Esmolfe Aquisições 1629.4.28 Escritura de compra Escritura de compra de Nuno Leitão Pereira a Jorge de Amaral Vasconcelos de um casal em Esmolfe n/a nas notas do tabelião. "A escritura vai junta neste mesmo maço com 
a do número 23"

mç.31 nº.24 2º 386 Ladário e Cabril Aquisições 1622.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Álvaro de Freire de Andrade a João de Amaral de um lugar no Crestelo, de um casal em Cabril n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.25 2º 386v Ladário e Cabril Aquisições 1622.4.1 Escritura de compra Escritura de compra de Álvaro de Freire de Andrade a João de Amaral de um lugar no Crestelo, de um casal em Cabril n/a n/a

mç.31 nº.26a 2º 386v Ladário e Cabril Aquisições 1636.2.25 Escritura de  compra Escritura de compra de Belchior de Castro a D. Martim Afonso de Melo de um casal em Cabril n/a nas notas do tabelião. Junta outra escritura idêntica.

mç.31 nº.26b 2º 388 Ladário e Nesperido Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra de Belchior de Castro a D. Martim Afonso de Melo de um casal em Nesperido n/a Escritura junta com a escritura de compra de um casal em Cabril

mç.31 nº.27 3º 116 Vouzela Aquisições 1489.2.27 Escritura de Compra Compra de um chão lavradio dos Planes, de um bocado de chão acima de Planes e de outra leira de chão, todos no limite de Vouzela, que fez M. Gonçalves e 
sua mulher Violante Vaz a Martim Ferraz e sua mulher Inês Vaz.

n/a n/a

mç.31 nº.28 3º 116r/v Vouzela Aquisições 1544.8.24 Escritura de Compra Compra de uma moita com sua terra, em Damas, limite de Vouzela, que fez Gonçalo Rodrigues, licenciado, a Beatriz Carvalha, solteira. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.29 3º 116v Vouzela Aquisições 1560.1.15 Escritura de Compra Compra de um souto em Portela, limite de Vouzela, que fez Violante Mendes, viúva, a Afonso Guedes. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.30 3º 116v/117 Vouzela Aquisições 1597.4.7 Escritura de Escambo
Permuta de dois terrenos entre Pedro Fernandes e Sebastião Carvalho, recebendo o primeiro uma leira de terra no termo de Vouzela e o segundo, um chão em 
Pelames. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.31 3º 117r/v Vouzela Aquisições 1580.2.8 Escrituras de Compra Compra de dois chãos no limite de Vouzela que fez António Rebelo, licenciado, de Vouzela ao seu sobrinho Diogo Miranda e sua mulher, de Viseu. Compra 
de um chão em Portela, que fez António Rebelo a Brás Fernandes e sua mulher.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.32 3º 117v Vouzela Aquisições 1574.5.6 Escritura de Compra Compra de um chãos em Chãos, no limite de Vouzela, que fez Gonçalo Rodrigues, licenciado, a Luís Carvalho, viúvo. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.33 3º 117v Vouzela Aquisições 1693.8.25 Escritura de Compra Compra de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Nuno Leitão Pereira às religiosas do convento do Tojal da O. S. Domingos n/a Nas notas de Tabelião
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mç.31 nº.34 3º 118 Vouzela Aquisições 1690.11.16 Escritura de Compra Compra de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello e Souza ao Pe. Gil de Sª. e Mello. Entrou na casa por compra que se fez a este. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.35 3º 118 Vouzela Aquisições 1672.5.2 Escritura de Compra Compra de um olival em Sampaio, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello e Souza ao Pe. Gil de Sª. e Mello. Se está na casa entrou na casa por compra. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.36 3º 118r/v Vouzela Aquisições 1694.2.21 Escritura de Compra Compra de um lameiro em Portela e de outro lameiro adjacente, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Faustino Cardoso Correia, de Vouzela. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.37 3º 118v/119 Vouzela Aquisições 1678.2.4 Escritura de Compra
Compra em regime de retro aberto, de um chão em Senra, limite de Vouzela, que fez Roque de Mello a Alexandre da Cunha de Mello. Se está na casa entrou 
por compra.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.38 3º 119 Vouzela Aquisições 1636.11.11 Escritura de Compra Compra de umas casas com quintal, em Vouzela, feita por André Cardoso Correia a Paulo Correia Homem. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.39 3º 119r/v Vouzela Aquisições 1691.11.2 Escritura de Compra
Compra em regime de retro aberto e censo remível de um chão em Senra, que fez Francisco Fernandes Dias a Nicolau Cardoso de Almeida. Junta declaração, 
datada de 24 de Setembro de 1697, em que o comprador atesta ter recebido o dinheiro desta escritura da mão de seu tio, o licenciado Diogo Andrade de 
Cardoso, e que lhe será levado em conta pelo que lhe deixar em seu testamento. 

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.40 3º 119v Vouzela Aquisições s/d Escritura de Outorga e 
consentimento

Consentimento de Maria Fernandes, mulher de Gonçalo Vaz, da venda de uma casa de seu marido a Gonçalo Rodrigues. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.41 3º 121
Vouzela e Quinta da 
Cavalaria Obrigações 1585.1.5 Escritura de Obrigação

Obrigação que fez Beatriz de Sousa, viúva de Gonçalo de Almeida, da Quinta da Cavalaria, de receber as águas das casas que queria construir. Breve registo 
da transição destas casas para o património da casa de Antas de Penalva. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.42 3º 126 Vouzela Prazos de domínio direto 1605.12.9 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um souto, em Fontelo, limite de Vouzela, pago em géneros, concedido por Manuel de Almeida Coelho, da vila de Solorico, filho de 
Fernão Lopes de Almeida, a Domingos Fernandes, de Vouzela.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.43 3º 127 Vouzela Prazos de domínio direto 1660.5.16 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas da Póvoa das Regadas, conjunto de terrenos com algumas casas, pago em géneros, concedido por António Cardoso Correia a Isabel 
Fernandes, viúva, moradora junto à Igreja de Vouzela.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.44 3º 128 Vouzela Prazos de domínio direto 1630.4.11 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas de um souto em Coiteira, limite de Vouzela, pago em géneros, concedido por Inácio Ferreira de Lemos e sua mulher, do lugar do Tojal, a 
Frutuoso Dias.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.45a 3º 129 Vouzela Prazos de domínio direto 1720.1.21 Escritura de Renovação de 
Prazo

Renovação de um prazo em três vidas, pago em espécie, concedida por Manuel de Almeida Leitão, do lugar do Tojal, a António Homem. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.45b 4º 166
Fonte Arcada, termo de 
Viseu Aquisições 1703.5.22

Escritura de Doação e Auto 
de Posse

Escritura de doação feita por D.Maria do Loureiro Castelo Branco  a seu filho Brás de Almeida e Vasconcelos do casal  de Fonte Arcada na freguesia de Vila 
de Souto no Termo de Viseu. Casal dividido em dois caseiros, inclusive no ato da doação  em que eram caseiros Manuel de Abrantes e João Fernandes. x

No mesmo documento está o auto de posse 1703.05.22  Nas notas de 
tabelião.

mç.31 nº.46 3º 130 Vouzela Prazos de domínio direto 1777.5.9 Escritura de Emprazamento Prazo em três vidas, pago em espécie, concedida pelo procurador do Visconde da Lapa a António Ferreira de Lemos e sua mulher, de Vouzela. Não são 
descritas as propriedades. 

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.47 3º 133 Vouzela Dotes 1553.12.21 Escritura de Dote Dote concedido por Gonçalo Rodrigues, licenciado, ao seu filho Gonçalo Rodrigues Cardoso, licenciado, para que este se casasse com Ana Cardoso, filha de 
Rui Dias Cardoso, de Viseu.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.48 3º 133 Vouzela Dotes 1603.7.31 Escritura de Dote Dote concedido por Amador Girão a Alberto Girão, seu filho e da sua primeira mulher, Maria de Almeida, para que este se casasse com Felipa de Almeida, 
filha de Bastião de Carvalho e da sua mulher Felipa de Almeida.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.49 3º 133v Vouzela Dotes 1625.12.15 Escritura de Dote
Dote concedido por Briolanja Leite, moradora em Castelões no concelho de Cambra, viúva de Mateus de Pinho Queimado, à sua filha Maria Leite do Amaral, 
para que esta se casasse com Luís da Fonseca, filho de Luís Brandão, morador em "Roufias". n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.50 3º 70v/71 São Pedro do Sul Aquisições 1537.5.6 Escritura de compra
Compra de um souto na Cravila e de uma corte telhada, no limite de S. Pedro do Sul, que fez Francisco de Novais, cavaleiro da casa d'el Rei e sua mulher 
Filipa de Almeida, a Henrique de Almeida e sua mulher Ana de Novais. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.51 3º 71 São Pedro do Sul Aquisições 1562.8.27 Escritura de compra Compra de um souto de castanheiros com sua terra nos Soutos de Cravila, que fez João Martins Ferreira e sua mulher a João de Novais e sua mulher da vila de 
S. Pedro do Sul.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.52 3º 71 São Pedro do Sul Aquisições 1641.2.6 Escritura de compra Compra de campos e chãos junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez  André Cardoso Correia a D. Isabel Sequeira. n/a n/a

mç.31 nº.53 3º 71v São Pedro do Sul Aquisições 1719.3.1 Escritura de compra Compra de umas oliveiras e terra, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Martins Pereira Coutinho e sua mulher e 
a Francisco Martins Pereira e sua mulher e a Manuel Tavares e sua mulher.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.31 nº.54 3º 71v São Pedro do Sul Aquisições 1702.8.27 Arrematação Arrematação das terras no sitio de Pero Louro, parte dos bens de João Gomes, que fez Nuno Leitão Pereira. n/a n/a

mç.31 nº.55 3º 71v/72 São Pedro do Sul Aquisições 1712.2.5 Escritura de compra Compra de umas casas na Rua da Fonte, que fez Nuno Leitão Pereira a Catarina Jerónima, solteira. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.56 3º 72 São Pedro do Sul Aquisições 1724.9.13 Escritura de compra
Compra de umas oliveiras e terra, na várzea da ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Martins Francisco, viúvo do lugar 
de Taboadêlo. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.57 3º 72 São Pedro do Sul Aquisições 1751.2.15 Escritura de compra
Compra de umas leiras na várzea da ponte de S. Bartolomeu, que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Domingos Francisco e sua mulher de 
Taboadêlo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.58 3º 72v São Pedro do Sul Aquisições 1754.11.2 Escritura Empréstimo de 80$000 reis que fez José de Almeida, primeiro Barão de Mossamêdes, a Rodrigo Amaro Cardoso, do Forno Telheiro, com hipoteca do chão 
que tinha junto da Várzea de Pouves, na Quinta de S. Domingos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.59 3º 72v/73 São Pedro do Sul Aquisições 1756.1.24 Escritura de compra Compra da Quinta de São Domingos, no limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos a Luís António de 
Almeida Cardoso e ao seu filho Simão Cardoso da Almeida Meneses, da Quinta de Negroza.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.60 3º 73 São Pedro do Sul Aquisições 1776.10.27 Escritura de compra Compra de cinco alqueires de pão de foro, que fez o Barão de Mossamêdes a João de Almeida, solteiro, do lugar de Novais. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.61 3º 73r/v São Pedro do Sul Aquisições 1781.10.31 Escritura de compra
Compra de um chão junto às Várzeas, limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez o Barão de Mossamêdes a Jacinta de Paiva, viúva do lugar de Pouves, e aos 
seus filhos. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.62 3º 73v São Pedro do Sul Aquisições 1790.7.17 Escritura de compra Compra da Tapada da Eira, terra lavradia com uma casa de palheiro e uma eira no sitio da Caldeirinha, que fez o Barão de Mossamêdes a Manuel de Almeida 
e sua mulher, do lugar de Bodioza-a-Nova.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.63 3º 73v/74 São Pedro do Sul Aquisições 1782.7.8 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre o Barão de Mossâmedes e José Correia de Abreu e sua mulher, do lugar de Ansiães, na qual o primeiro recebeu uma leira de terra na 
Caldeiroa, no limite da Ponte de São Bartolomeu e em troca deu dois alqueires de pão de foro e a terra em que estava imposto.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.64 3º 74 São Pedro do Sul Aquisições 1692.8.23 Escritura de escambo Escambo entre Nuno Leitão Pereira e Pedro Alves Cabral de Lacerda, comendador da Comenda de São Pedro de Sul, com provisão régia, no qual o primeiro 
recebeu o Chão da Comenda e em troca deu a Horta da Fonte e suas pertenças.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.65 3º 74r/v São Pedro do Sul Aquisições 1692.4.27 Provisão Provisão original para o escambo documentado no mç.31 nº. 64. n/a n/a

mç.31 nº.66 3º 78 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1743.3.2 Emprazamento
Emprazamento em três vidas de nomeação livre na falta de filhos, de uma terra e horta na vila de S. Pedro do Sul, dentro do Quintal dos Enfiteutas, pago em 
géneros, que fez o comendador de S. Pedro de Sul a José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e sua mulher. n/a n/a

mç.31 nº.67 3º 79 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1712.1.20 Escritura de emprazamento Emprazamento em três vidas de livre nomeação, dos Moinhos dos Telhados junto à vila de S. Pedro do Sul, pago em géneros, que fez o comendador Francisco 
Heitor de Sá Pereira a João de Campos Coelho, da cidade de Viseu. Entrou na casa por compra.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.68 3º 82r/v São Pedro do Sul Composições, Quitações e Obrigações 1669.4.9 Escritura de composição Composição entre Filipe Cardoso de Almeida e sua mulher e António Cardoso Correia e sua mulher sobre a legitima do seu irmão Fernão de Almeida Novais. 
Ambos ficaram com metade do Casal do Coelhoso na freguesia de Alcotra e dividiram em partes iguais as fazendas em Marialva e outras casas.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.69 3º 82v São Pedro do Sul Composições, Quitações e Obrigações 1724.4.30 Quitação Quitação que fez Pedro Saraiva da Costa do dote que o seu sogro, Nuno Leitão Pereira de Almeida, concedeu para que este se casasse com a sua filha, D. 
Maria Micaela Leitão.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.70 3º 80 São Pedro do Sul Prazos de Domínio Útil 1730.9.7 Escritura de emprazamento
Emprazamento em três vidas do Chão do Grilo, pago em espécie e em géneros, que fez a Igreja de Borgonhos a Nuno Leitão Perira de Almeida. O terreno 
havia sido comprado por este a Manuel de Paiva de Galifãens. n/a n/a

mç.31 nº.71 3º 87
São Pedro do Sul e 
Quinta da Capela Prazos de Domínio Útil 1526.1.30 Prazo

Prazo em três vidas da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, que fez a Igreja de Borgonhos a Francisco de Novais, 
cavaleiro e morador da vila de S. Pedro do Sul. n/a n/a

mç.31 nº.72 3º 87r/v São Pedro do Sul e 
Quinta da Capela

Prazos de Domínio Útil 1791.11.24 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, 
que fez a Igreja de Borgonhos ao Barão de Mossamêdes.

n/a n/a

mç.31 nº.73 3º 87v São Pedro do Sul e 
Quinta da Capela

Prazos de Domínio Útil 1791.11.24 Renovação de prazo Renovação do prazo em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos da Quinta da Capela e todas as suas pertenças, pago em espécie e em géneros, 
que fez a Igreja de Borgonhos ao Barão de Mossamêdes.

n/a Escritura idêntica à descrita no mç. 31 nº. 72.

mç.31 nº.74 3º 90 São Pedro do Sul e 
Quinta da Capela

Prazos subenfitêuticos 1770.3.7 Escritura de emprazamento 
subenfitêutico

Escritura de emprazamento subenfitêutico feita por José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos, 1º Barão de Mossâmedes, a José de Almeida de 
Carvalho, da vila de São Pedro do Sul, da Quinta de Capela em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos.

n/a Nas notas de tabelião

�94



mç.31 nº.75 3º 95r/v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1646.12.21 Escritura de Compra Compra de 53 medidas de pão meado, milho e centeio, e de vinho, que fez Maria de Almada, viúva de Diogo de Andrade Cardoso, a  Damião de Sousa e 
Meneses e a sua mulher.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.76 3º 95v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1702.11.20 Carta de Arrematação Arrematação que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida do direito do casal de João Rodrigues, lugar de Drizes. n/a n/a

mç.31 nº.77 3º 95v
São Pedro do Sul e 
Drizes Aquisições 1667.8.23 Escritura de Compra Compra de parte de uma casa e de um serrado, no lugar de Drizes, que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a Henrique de Mello e Lemos e sua mulher. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.78 3º 95v/96
São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1686.6.24 Escritura de Compra
Compra de um chão em Pero Louro, de um pedaço de terra e tojal que parte com caminho para Pero Louro, de outro pedaço de terra e tojal que parte com os 
moradores de Drizes e um alqueive no Outeiro de Anegroza que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a  Domingos Duarte e sua mulher, de Vouzela.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.79 3º 96r/v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1678.1.29 Escritura de Compra Compra de parte das casas, serrado e vinha no lugar de Drizes, da Leira do Souto e de um pausado anexo, de duas leiras na Vargea do Lustozo, entre outros 
bens, que fez Diogo de Andrade Cardoso, licenciado, a Pedro Barbosa de Figueiredo do lugar de Ansiães. 

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.80 3º 96v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1566.7.8 Traslado informe Traslado informe da escritura da compra do Casal do Eiró, que fez Francisco Gonçalves a Luís Aires e sua mulher, de Vouzela. Contem a escritura de concerto 
da mesma venda. Entrou na casa por compra.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.81 3º 96v/97 São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1788.11.30 Escritura de Compra Compra de um bocado de terra no sitio do Ribeiro, limite do lugar de Drizes que fez José Tavares, solteiro, a Manuel de Matos e sua mulher. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.82 3º 97
São Pedro do Sul e 
Drizes Aquisições

1668.1.7-1641.
3.12 Certidões de sisa Conjunto de assinados com certidões de sisa cosidos, que contêm compras no Lugar de Drizes. n/a n/a

mç.31 nº.83 2º 293 Ladário Testamentos com instituição de vínculos 1777.4.5 Adjudicação Adjudicação de várias propriedades ao vínculo instituído por D. Joana de Sampaio. n/a n/a

mç.31 nº.84 3º 97r/v São Pedro do Sul e 
Drizes

Aquisições 1792.9.25 Escritura de Compra Compra de um bocado de terra de estrume e de um pinhal no sitio da Negroza e de parte de uma eira no Lugar de Drizes que fez o Visconde da Lapa a José 
Duarte do Lugar de Drizes.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.85 3º 82v/83 São Pedro do Sul Composições, Quitações e Obrigações 1760.4.1 Escritura de obrigação Obrigação que fez D. Maria Tomasina de Almeida de tapar uma fresta que tinha aberto entre a sua casa e o quintal do Barão de Mossamêdes. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.86 4º 151 Tojal e Vila Boa, 
concelho de Sátão

Prazos de Domínio Direto 1778.1.20 Prazo Prazo feito pelo Procurador Visconde da Lapa a António José Ribeiro, e sua mulher de Vila Boa, de um chão do Pombal em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.87 4º 154
Quinta do Paço, 
concelho de Sátão Prazos de Domínio Direto 1798.8.4 Prazo Prazo feito pelo Procurador Visconde da Lapa a Manuel de Amaral o Novo, e a sua mulher  Rosa Maria da Quinta do Paço em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.88 4º 156r/v Cassurrães, concelho de 
Azurara da Beira

Dotes de casamento 1547.5.9 Escritura de Dote de 
Casamento

Escritura de dote de casamento entre Bartolomeu Dias cavaleiro mor em São Cosmado e Brísida Fernandes pelo casamento da  filha de Bartolomeu Maria 
Ribeira com António de Almeida, filho de Brísida. Os bens passaram para a casa de Sernancelhe porque os dois tiveram uma filha Maria de Almeida/
Senhorinha Ribeira que casou com Pedro do Sobral,  a quem lhe cabem os bens por nomeação feita por Pedro do Sobral e sua mulher. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.89 4º 156v/157 Cassurrães, concelho de 
Azurara da Beira

Dotes de casamento 1566.8.10 Escritura de Dote de 
Casamento

Escritura de Dote de casamento feita por António de Almeida, fidalgo da casa real, a sua filha  Senhorinha Ribeira com Pedro Sobral. n/a
Referência a escritura do dote no 4º livro, fl.156. Referência a uma  
escritura de composição, entre os herdeiros de Bartolomeu Diz  no 
1º livro fl.200. Nas notas de tabelião.

mç.31 nº.90 4º 159 Piães, concelho de 
Barreiro

Prazos de Domínio Direto 1728.6.22 Prazo Prazo feito por Nuno Leitão Pereira a António Esteves de Piães de propriedades nele contidas em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.91 4º 161
Penso, concelhos de 
Lafões Prazos de Domínio Direto 1791.7.18 Prazo

Prazo mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa ao Padres Caetano José Pinto, de Penso, das propriedades nele contidas em três vidas de livre 
nomeação. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.92 4º 163 Cepões, termo de Viseu Prazos de Domínio Direto 1798.1.27 Prazo
Prazo mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa  a João Pires de Oliveira e sua mulher, ambos de Cepões, das propriedades nele contidas em três vidas 
de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.93 2º 380 Ladário e São Cristóvão 
de São Pedro de France 

Prazos de domínio direto 1795.2.6 Escritura de renovação Escritura de renovação do barão de Mossâmedes da escritura de emprazamento em três vidas de um lugar em Luzindinho a António Francisco Bacin n/a nas notas do tabelião

mç.31 nº.94 4º 165 Fonte Arcada, termo de 
Viseu

Prazos de Domínio Direto 1739.12.16 Prazo Prazo feito por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Coelho de Albernas, de Fonte Arcada, das propriedades nele contidas em rês vidas de 
livre nomeação na falta de filhos e netos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.95 2º 371v Ladário e Vila Garcia Aquisições 1633.7.3 Escritura de compra Escritura de compra feita por Belchior de Castro a Gaspar Luís, solteiro, do lugar de Tabuadelo, de variados terrenos em Castinceiro, Tapada do Pinheiro do 
Barreiro, Tapada do Azedal e Regada

n/a Nas notas do tabelião
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mç.31 nº.96 3º 124r/v Quinta da Cavalaria n/a 1493.3.14 Escritura de Compra Escritura de compra da Quinta da Cavalaria feita por Fernão Lopes de Almeida ao Conde de Penela. O dito conde declarou que a Quinta era morgado e por 
isso requereu que o dinheiro fosse posto em depósito para se inteirar o vínculo noutra fazenda.

n/a n/a

mç.31 nº.97 3º 76r/v São Pedro do Sul Aquisições 1735.10.14 Requerimento e escrito de 
escambo

Requerimento e escrito de escambo das terras do Passal que fazem parte do Quintal das Casas, feita entre o Vigário de São Pedro do Sul e José Manuel de 
Almeida Leitão e Vasconcelos. 

n/a Outros documentos sobre esta troca vão descritos em mç. 30 nº. 23.

mç.31 nº.98 3º 83 São Pedro do Sul Composições, Quitações e Obrigações 1669.4.9
Escritura de composição e 
declaração

Composição e declaração entre António Cardoso Correia, da vila de Vouzela, e o seu irmão Filipe Cardoso de Almeida da vila de S. Pedro do Sul, sobre a 
legitima do seu irmão Fernando de Almeida Novais. Nesta Filipe Cardoso de Almeida recebe o Carralhedo de S. Sebastião, em S. Pedro do Sul e  metado do 
Casal do Coelhoso, na freguesia de Alcotra

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.99 3º 81 São Pedro do Sul Prazos fateusins 1719.11.26 Prazo fateusim
Prazo fateusim de uma casa na Rua das Moutinhas, pago em géneros, concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel Ribeiro e a sua mulher, da vila 
de S. Pedro do Sul.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.100 3º 76v São Pedro do Sul Aquisições 1737.5.28 Escritura de troca e escambo Troca e escambo entre José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos e Manuel Duerte, de Drizes, na qual o primeiro recebeu uma leira de terra junto ao 
Souto que faz veio a fazer parte da mata e pinhal da Negroza e umas leiras de Tojal no distrito de Drizes.

n/a Nas notas de tabelião

mç.31 nº.101 3º 64 São Pedro do Sul Certidões de Batismo, Filiações 1761.2.5 Certidão de batismo Certidão de batismo de Brás de Almeida de Vasconcelos. Em anexo está a certidão de filiação de Nuno Leitão Pereira de Almeida, de 16 de Abril de 1760. n/a n/a

mç.31 nº.102 3º 76v São Pedro do Sul Aquisições 1724.8.30 Certidão de sisa de compra Certidão de sisa da compra de uma terra e oliveiras em Caldeiroa, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a Manuel 
Francisco.

n/a n/a

mç.31 nº.103 3º 98v
São Pedro do Sul e 
Drizes Aquisições 1549.8.7 Escritura de Compra Compra do Casal do Eiró, em Drizes, que fez Francisco Gonçalves e sua mulher a Luís Aires, de Vouzela. Entrou na casa por trespasse. n/a Nas notas de Tabelião

mç.31 nº.104 4º 164v Cepões, termo de Viseu Aquisições 1636.12.13 Carta de Arrendamento e 
Auto de Posse

Carta de Arrendamento com auto de posse junta  feita por Belchior de Castro, pai de D.Filipa  Cunha e Castro, mulher de Tomé Bandeira Galvão, de um casal 
de   João Rodrigues, de Cepões, composto  por um chão, uma vinha, ambos em Sardaria, um chão ao codessal,  uma belga de terra à Roçada, uma vinha, uma 
oliveira, casas e um lagar.

n/a No mesmo documento está o auto de posse 1637.05.14

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.31 nº.106 3º 77 São Pedro do Sul Aquisições 1826.2.20 Escritura de compra Compra de um cântaro de azeite que fez o Conde da Lapa ao Reitor e aos mesários da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Várzea. x Nas notas de tabelião

MAÇO 32

mç.32 nº.1 3º 142 Ameixas Aquisições 1674.12.19 Escritura de compra
Compra de direitos enfitêuticos, pagos em géneros, por Diogo de André Cardoso ao seu primo António Cardoso Correia da vila de Vouzela. Os foreiros eram 
António Jorge, João Rodrigues e Manuel João, da Serenada, e Pedro Gonçalves e Domingos Fernandes, de Ameixas. Apesar de a venda ter sido feita a retro, 
todos os bens recaíram na Casa.

n/a n/a

mç.32 nº.2 3º 142r/v Ameixas Aquisições 1563.6.4 Escritura de compra Compra de um terreno no lugar de S. Gião por Violante Mendes, viúva, de Vouzela, a Rodrigo Anes e sua mulher, ambos de Ameixas. n/a n/a

mç.32 nº.3 3º 142v Ameixas Aquisições 1632.6.19 Certidão de sisa Certidão de sisa de compra de géneros por Alberto Girão n/a n/a

mç.32 nº.4 3º 142v Ameixas Aquisições 1785.4.25 Certidão de bens Certidão dos bens que o Doutor António Gomes deu à congregação no Inventário de maiores onde se declaram algumas propriedades que fazem foro à Casa. n/a n/a

mç.32 nº.5 3º 145 Ameixas Prazos de Domínio direto 1720.1.18 Renovação de prazo
Renovação de prazo de certas propriedades, feita pelo procurador de Manuel de Almeida Leitão Pereira e sua mulher, D. Isabel Teresa de Melo, do Tojal, a 
Sebastião, solteiro, de Ameixas, com pagamento em géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.6 3º 145r/v Ameixas Prazos de Domínio direto 1771.8.17 Certidão de prazo Certidão de prazo relativa ao documento mç.32 nº5 n/a n/a

mç.32 nº.7 3º 146 Ameixas Prazos de Domínio direto 1787.4.15 Certidão de prazo Certidão do prazo, feito por Manuel de Almeida Leitão Pereira e sua mulher, do lugar do Tojal, a Manuel Rodrigues e sua mulher, Maria João, do lugar de 
Ameixas, pago em géneros

n/a n/a

mç.32 nº.8 3º 147 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.11 Renovação de prazo Renovação do prazo de uma propriedade em três vidas, feita pelo Visconde da Lapa a António Rodrigues e sua mulher, de Ameixas, como cabecéis, e ao 
inquilino José Rodrigues de Carvalho

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.9 3º 148 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.4 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Barão de Mossâmedes e Visconde da Lapa a Manuel André e sua mulher, Clara Rodrigues, do lugar de Ameixas de 
propriedades em 3 vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.32 nº.10 3º 149 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.1.8 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Lopes e sua mulher, Inês Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.11 3º 150 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.26 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues e sua mulher, Isabel Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.12 3º 151 Ameixas Prazos de Domínio direto 1784.4.22 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, ao padre José Lopes de Almeida, do lugar de Ameixas, a Luís André e sua mulher e Maria, solteira, todos 
do lugar de S. Tiaguinho, e a Manuel João e sua mulher, do lugar da Corredoura, de propriedades em três vidas, pago em géneros separadamente. n/a

Nas notas de tabelião/ Este prazo deveria estar na secção de S. 
Tiaguinho, como consta no próprio documento e no início da secção 
de S. Tiaguinho 

mç.32 nº.13 3º 152 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.27 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues do Simo e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.14 3º 153 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.5.24 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José Rodrigues dos Tojais e sua mulher, Josefa Fernandes, e ao inquilino Manuel Rodrigues Costeiro, do 
lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em géneros. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.15 3º 154 Ameixas Prazos de Domínio direto 1781.1.20 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Rodrigues de Novaes e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.16 3º 155 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.7 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Antunes e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago em géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.17 3º 156 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.3.9 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a João de Almeida e sua mulher, Bárbara Maria, do lugar de Ameixas, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.18 3º 161 São Tiaguinho Prazos de Domínio direto 1791.1.10 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel de Oliveira e sua mulher, do lugar de S. Tiaguinho, de propriedades em três vidas de livre 
nomeação, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.19 3º 163r/v Vilharigues Prazos de Domínio direto 1629.11.6 Prazo
Prazo, feito por Inácio Ferreira de Lemos, instituidor do Morgado do Tojal e sua mulher, D. Brites de Almeida, a Pedro Simões e sua mulher, Isabel Jorge, de 
Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em géneros. Estes terrenos passaram da Casa da Cavalaria para a das Antas, e desta para a do Tojal, 
identificando os seus proprietários no momento da redação. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.20 3º 163v Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.4.26 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade da propriedade mencionada em mç.32 nº19, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Lopes e sua mulher, de Vilharigues, e da 
outra metade da mesma propriedade ao inquilino  José João e sua mulher, em 3 vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.21 3º 163v/164 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.4.5 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade da propriedade mencionada em mç.32 nº20, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel, solteiro, filho de José João, de Vilharigues, 
em três vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.22 3º 165 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1720.1.29 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Morgado do Tojal, Manuel de Almeida Leitão a João Manuel, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.23 3º 166 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1773.9.27 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a António Francisco Pereira, e aos maridos de suas filhas, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.24 3º 167 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1768.8.25 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José Ferreira e sua mulher, Josefa Fernandes, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago 
em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.25 3º 168 Vilharigues Prazos de Domínio direto 1779.8.13 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Ana, solteira, filha António Pereira, do lugar de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.26 3º 171 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.3.3 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Manuel Fernandes do Pedro e sua mulher, do lugar de Paços de Vilharigues, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.27 3º 172 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.1.15 Prazo
Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Domingos André e sua mulher, do lugar de Paços de Vilharigues, de propriedades em três vidas, pago em 
géneros. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.28 3º 173 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1769.2.23 Certidão de petição Certidão de petição, feita por Manuel da Cunha, ao senhorio para a renovação do lugar de enfiteuta do prazo pertencente ao Morgado do Tojal, tendo ficada 
suspensa a decisão sobre a mesma.

n/a n/a

mç.32 nº.29 3º 178 Paços de Vilharigues Sentenças 1644.3.16 Sentença Sentença de Gil Rebelo e sua mulher, da vila de Vouzela, contra Manuel Jorge, do lugar de Vilharigues, segundo a qual este tem a obrigação, como cabecel, de 
restituir os bens relativos a uma renda que não tinha direito a receber.

n/a n/a

mç.32 nº.30 3º 178r/v Paços de Vilharigues Sentenças 1723.12.23 Sentença Sentença, proferida no Tribunal da Relação do Porto, a favor do Morgado do Tojal e contra João Francisco e sua mulher, de Passos de Vilharigues, obrigando-
os a pagar certa quantia em géneros devida por imposto sobre diversas propriedades.

n/a n/a
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mç.32 nº.31 3º 180 Paços de Vilharigues Aquisições 1575.3.27 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Maria Mendes, viúva, do lugar de Vouzela, a João Francisco, de Passos de Vilharigues, de duas propriedades. n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.32 3º 180r/v Paços de Vilharigues Aquisições 1575.5.3 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Maria Mendes, viúva, do lugar de Vouzela, a João Francisco, de Passos de Vilharigues, de três leiras, situadas no limite de 
Passos de Vilharigues.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.33 3º 177 Paços de Vilharigues Escrituras de confissão e obrigação de foro 1758.5.1 Escritura de obrigação de foro
Escritura de obrigação de foro, feita por D. Luísa Jacinta de Almeida, da vila de Vouzela, Manuel Pinheiro e sua mulher, do lugar de Caveirós de Cima, José 
Francisco e sua mulher, do lugar de Ameixas, e outros, de direitos enfitêuticos relativos às propriedades que arremataram a João da Cunha, antigo morador do 
lugal de Vilharigues, pertencentes ao Morgado do Tojal

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.34 3º 157 Ameixas Prazos de Domínio direto 1650.4.17 Prazo
Prazo, feito por Gil Rebelo Cardoso e sua mulher, ambos da Vila de Vouzela, a António Jorge e sua mulher, do lugar de Ameixas, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros. O documento refere ainda a continuação dos acontecimentos relativos a estes terrenos.  

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.35a 3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de doação, feita pelo padre Francisco de Novais, da Ilha de São Miguel a seu irmão Pedro Rodrigues n/a n/a

mç.32 nº.35b 3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de testamento de Branca Anes de Ameixas, pelo qual deixa como herdeiro Pedro Rodrigues, seu filho n/a n/a

mç.32 nº.35c 3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura Escritura de justificação, feita por Pedro Rodrigues, atestando que os seus pais, José Vicente e Branca Anes, estavam mortos. n/a n/a

mç.32 nº.35d 3º 143 Ameixas Aquisições s/d Escritura
Escritura de doação, feita por João Rodrigues, a seu irmão, Pedro Rodrigues, ficando este com todos os bens em Ameixas, que terão passado à Casa por 
compra n/a n/a

mç.32 nº.36 3º 174 Paços de Vilharigues Prazos de Domínio direto 1791.2.23 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a Ana Jorge, viúva, do lugar de Paços de Vilharigues, como cabecel, e aos inquilinos, de propriedades em 
três vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.37 3º 180v Paços de Vilharigues Aquisições 1620.5.27 Escritura de compra Escritura de compra, feita por Francisco Homem e sua mulher, da vila de Vouzela, a Jerónima, solteira, filha de Gregório Fernandes, de Ameixas, de várias 
propriedades no limite do lugar de Passos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.38 3º 158 Ameixas Prazos de Domínio direto 1791.2.12 Prazo Prazo, feito pelo procurador do Visconde da Lapa, a José de Almeida e sua mulher, do lugar de Ferreiros, freguesia de S. Vicente, de propriedades em três 
vidas, pago em géneros.

n/a Nas notas de tabelião

mç.32 nº.39 3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1646.12.20 Prazo Prazo por 3 vidas em Ferreiros freguesia, Sarrazes e em Calvos, freguesia de Fulgoza, direto da Santa Capela de Vicente Vivas, feito por Despacho do 
provedor de Viseu a franco de Ligação do Castelo Branco, e a seu filho Manuel d´Abreu de Castelo Branco

n/a Nas notas do cabido

mç.32 nº.40 3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1737.4.2 Prazo
Vedoria de prazo por 3 vidas em Ferreiros freguesia, Sarrazes e em Calvos, freguesia de Fulgoza, direto da Santa Capela de Vicente Vivas, feito por 
regulamento de José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos n/a n/a

mç.32 nº.41 3º 182 São Vicente Prazos de domínio útil 1791.8.23 Prazo Renovação de prazo em 3 vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos com foro de 400 réis em dinheiro e pela terra do Málpé uma quarta de pão que 
pagam os caseiros à Capela feito ao Visconde da Lapa 

n/a n/a

mç.32 nº.42 3º 185 Tourelhe Sentenças 1727.8.19 Sentença Sentença que julga o direito a não pagar por inteiro o foro de 4 alqueires de pão do prazo de pagamento vigente, na condição de lavrar e repartir por todos os 
possueiros declarados, para o seu pagamento separado, a favor da ré Maria Francisca e seus filhos contra Manuel d´Almeida Leitão Morgado do Lojal

n/a Na Sentença vem também nomeadas terras no Vinhedo

mç.32 nº.43 3º 186 Cambra e Farves Aquisições 1487.7.1 Escritura de Compra Compra de foros da Aldeia de Covêlo, em Alvitelhe e Farves, incluso de qualquer honra e senhorio que pertencesse ao custo de 4000 réis brancos de 10 
diretos ao real, feita por Martim Correia filho de Gonçalo Correia abade de Alcofra a Fernão d´Arvélos 

n/a n/a

mç.32 nº.44 3º 188 Cambra Escritura de Obrigação e Declaração 1765.5.10 Obrigação e Declaração
Obrigação e declaração da reposição por inteiro de 10 alqueires de pão de foro, alternadamente pelos cabeceis a cada ano, feita por Manuel Lourenço, solteiro 
e Luís de Almeida, a sua mulher e outros de Cambra de Baixo n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.45 3º 189 Cambra Prazos de domínio útil 1730.7.10 Prazo
Certidão de prazo em 3 vidas a foro de 2 Lapões, ou 200 réis por eles e 160 réis em vinho, direto pelo cabido de Viseu e renovado a Nuno Leitão Pereira de 
Almeida n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.46 3º 193 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.3.1 Prazo Prazo em 3 vidas do cabecel das propriedades constituintes a foro de 5 alqueires, e quarta e selamin e meio de pão meado, milho e Centeio, e 45 réis 
endinheirado mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a Domingos Martins e sua mulher do Lugar da Serenada

n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.47 3º 194 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.1.18 Prazo Prazo em 3 vidas de propriedades conteúdas a foro de 8 alqueires, 3 quartas, e 2 selamins e meio de pão meado 10 arráteis de marrã 1 Frango e 60 réis 
endinheirado, mandando fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José Franco e sua mulher da Serenada

n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.48 3º 195 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.1.19 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas a foro de 5 alqueires e meio selamins de pão meado milho, e Centeio, 8 arráteis de marrã e 1 galinha, tudo posto à sua própria custa 
e risco na Vila de Vouzela, mandado fazer pelo Procurador o Visconde da Lapa a José Franco e a sua mulher do Lugar da Serenada 

n/a Nas notas do Tabelião
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mç.32 nº.49 3º 196 Serenada de São Vicente Prazos de Domínio direto 1791.3.2 Prazo Prazo em 3 vidas de cabecel das propriedades conteúdas a foro de 2 alqueires e meio, e meio selamin de pão meado, uma quarta de trigo, meia galinha e 1 
frango, mandado fazer pelo Procurador o Visconde da Lapa Domingos Martins e sua mulher da Serenada

n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.50 3º 199 Vel Milhas Prazos de domínio direto 1791.3.12 Prazo Prazo em 3 vidas de propriedades constantes a foro de 15 alqueires, 3 quartas e meio selamin de pão meado, 1 quarta de trigo, 1 galinha, 1 Frango/equivalente 
monetário e 50 réis em dinheiro a inteirar dos inquilinos, mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Francisco e sua mulher do Lugar de Vel Milhas 

n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.51 3º 201 Levides de Cambra Prazos de domínio direto 1791.2.9 Prazo
Prazo em 3 vidas de propriedades conteúdas a foro de 4.5 alqueires e selamin de pão milho graúdo, 1 rasa de trigo, 2 Galinhas/equivalente monetário, por 
conta dos caseiros na Vila de Vouzela mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a João Marques dos Santos Teixeira de Carvalho e a sua mulher n/a Nas notas do Tabelião

mç.32 nº.52 3º 182v/183 São Vicente Prazos subenfitêuticos 1827.11.7 Prazo Prazo em 3 vidas de livre nomeação da Corredoura na freguesia de S. Vicente, feito pelo Conde da Lapa a José Rodrigues Brazilleiro, mulher e inquilinos X Na Nota privativa da Casa do tabelião

MAÇO 33

mç.33 nº.1 3º 204 Alcofra Aquisições 1489.7.27 Escritura de Compra Compra de metade e do chão no lago de cabo da Vila, aonde chamado o Cortinhal da Nogueira; outro chão que jaz além do Cortinhal dos Agros, que jaz em 
braços com a Herdade da Igreja, e mais a outra metade que fica dos ditos chãos, feita por Martim Correia a Joanne Anes, e sua mulher d´Alcofra

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.2 3º 204r/v Alcofra Aquisições 1400.8.16 Escritura de Compra Compra de todos os bens móveis e de raiz herdados do pai May feita por Martim Correia filho de Gonçalo Correia a Catarina Vás solteira n/a Nas notas de Santo Francisco Gonçalves 

mç.33 nº.3 3º 204v Alcofra Aquisições 1502.5.23 Escritura de Compra
Compra de todos os bens de raiz, no couto d´Alcofra, dentro do Concelho de Besteiros, a serem herdar posteriormente Afonso e Leonor feita por Martim 
Correia a Afonso Dias e a sua mulher no Coelhozo e João Peres e sua mulher de Castelões n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.4 3º 187 Cambra e Farves Sentenças 1486.7.10 Sentença Sentença para ajuda de uma compra prévia, feita por requerimento de Martim Correia a Fernão d´Arvélos n/a No despacho do juíz

mç.33 nº.5 3º 208 Alcofra Prazos de Domínio direto 1602.1.22 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de António D´Escobar e sua mulher Dona Luísa Dózório a Pedro Fernandes morador em Cabo de Vila de Alcofra, e a Bastião 
Duarte de um Casal do Logo de Cabo de Vila, Freguesia d’Alcofra em três vidas de geração.

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.6 3º 209 Alcofra Prazos de Domínio direto 1689.3.6 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de Nuno Leitão Pereira d'Almeida, como Procurador de seu irmão João de Almeida Leitão Morgado do Tojal a Miguel João de um 
casal que contava de casas térreas e mais logradouros em três vidas de geração

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.7 3º 210 Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.6.4 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento do Visconde da Lapa a Manuel Antunes do lugar de Cabo da Vila, da propriedade nele contida em três vidas de geração n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.8 3º 211 Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.6.2 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de Visconde da Lapa a Domingos Fernandes das propriedades em três vidas de livre nomeação n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.9 3º 212 Alcofra Prazos de Domínio direto 1685.3.29 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de João de Almeida Leitão Morgado do Tojal a Brás Duarte e sua mulher Maria de Lemos de Alcofra de um casal constituído das 
propriedades declaradas três vidas de geração

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.10 3º 212r/v Alcofra Prazos de Domínio direto 1791.8.08 Renovação Renovação feita pelo Visconde da Lapa a Manuel Marques, solteiro , do lugar de Cabo e Vila de Alcofra em três vidas de geração n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.11 3º 204v/205 Alcofra Aquisições 1568.2.20 Escritura de Compra Compra da Quinta d´Alcofra feita por João Vás à sua mulher da vila de Vouzela, policena d´Azevedo de Montemor-o-Velho n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.12 3º 205 Alcofra Aquisições 1618.4.1 Escritura de Compra Compra de 95 alqueires e meio de pão meado da Freguesia d´Alcofra feita por Fernão Lopes d´Almeida Novais a António d´Alcobar de Tavares, seu caseiro n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.13 3º 205 Alcofra Aquisições 1618.8.31 Auto de Posse
Auto de posse dos 95 alqueires e meio de pão meado da Freguesia d´Alcofra feita por Fernão Lopes d´Almeida Novais a António de Alcobar de Tavares, seu 
caseiro

n/a Remete para o mç.33 nº. 12

mç.33 nº.14 3º 205r/v Alcofra Aquisições 1800.3.21 Escritura de Compra Compra de casas na Póvoa de Arca da freguesia do Espírito Santo da Arca com a certidão de sisa, esta serve para unir à residência do Cura feita pelo visconde 
da Lapa a José Dias e sua mulher do Lugar de Santeiros

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.15 3º 215 Alcofra Prazos de Domínio útil 1503.8.12 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento de João Afonso Escudeiro, Senhor do Couto d´Alcofra a Pedro Correia Cavaleiro, morador na Vila de Vouzela de terra e lugar para 
fazer uma casa com moinho ou moinhos e sua levada  em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.16 3º 217 Sacorelhe Aquisições 1589.5.8 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Amador Girão e sua mulher Victória Viegas da Quinta da Laje a Isabel Fernandes, viúva de Rodrigo Afonso de Sacorelhe de três 
leiras de terra.

n/a Nas notas de tabelião
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mç.33 nº.17 3º 217 Sacorelhe Aquisições 1577.3.15 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Amador Girão e sua mulher Maria de Almeida a Leonor Pires, viúva de Sacorelhe de toda a legítima que a dita Leonor Pires 
herdou por morte dos seu neto Francisco, filho de Pedro Alves.

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.18 3º 217v Sacorelhe Aquisições 1544.2.29 Escritura de compra Escritura de compra feita por Amador Girão a Manuel Fernandes e Catarina Manuel de Sacorelhe de quatro leiras de terra e uma quarta que eles têm no 
mesmo lugar: uma na Tapada parte com terras de Francisco Pires e as outras nos sítios declarados na Escritura

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.19 3º 217v Sacorelhe Aquisições 1586.7.14 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Amador Girão, viúvo da Quinta da Laje a Afonso Lopes o Velho e sua mulher do lugar de Sacorelhe de um chão de Linhar onde 
chamam Campo Redondo, cercado de uma parede com o seu foro ao Reguengo. n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.20 3º 217v/218 Sacorelhe Aquisições 1574.3.6 Escritura de compra
Escritura de compra feita por Amador Girão a Leonor Pires de Sacorelhe de um chão aonde chamam Vale dos Abrigos e de uma leira onde chamam o Foral 
Limite de Sacorelhe.

n/a
Nas notas de tabelião. "Ficão três escrituras de venda no livro do ? 
para examinar se existem as propriedades neles conteúdas, e aqui se 
não descrevem por não terem sisa, nem fé nem juízo"

mç.33 nº.21 3º 221 Sacorelhe Sentenças 1774.1.28 Sentença Sentença a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra os filhos e herdeiros de Manuel Martins Queijeiro de 
Sacorelhe

n/a n/a

mç.33 nº.22 3º 221 Sacorelhe Sentenças 1774.6.6 Auto de posse Auto de posse das propriedades contidas na sentença dada a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra os filhos 
e herdeiros de Manuel Martins Queijeiro de Sacorelhe

n/a n/a

mç.33 nº.23 3º 221 Sacorelhe Sentenças 1770.3.15 Certidão Certidão extraída do Foral do Reguengo das Terras que possuía Manuel Martins Queijeiro de Sacorelhe n/a n/a

mç.33 nº.24 3º 223 Coelhoso de Alcofra Sentenças 1778.8.20 Sentença
Sentença a favor do Visconde da Lapa José de Almeida do Sobral de Carvalho e Vasconcelos contra Manuel Ferreira e sua mulher Domingas Fernandes, 
António José e Luísa, solteiros, Maria Fernandes mulher de Manuel João da Serra, todos do lugar de Coelhoso. n/a n/a

mç.33 nº.25 3º 202 Levides de Cambra Prazos de domínio direto 1791.4.13 Prazo Prazo das propriedades conteúdas em 3 vidas e foro de 4 alqueires e 2 selamins de pão, recebido em casa dos caseiros, mandado fazer pelo Procurador 
Visconde da Lapa a João Marques, Teixeira de Carvalho, e sua mulher de Levides, e mais inquilinos nele declarados

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.26 3º 225r/v Loumão Aquisições 1687.4.21 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira De Almeida a Rodrigo Vaz Pinto da Cidade de Lamego de vários pagamentos de foro n/a Nas notas de tabeliãp

mç.33 nº.27 3º 225v Loumão Aquisições 1700.3.19 Escritura de arrendamento Escritura de arrendamento de uma terra que chamam a Regada no limite de Loumão n/a n/a

mç.33 nº.28 3º 228 Loumão Sentenças 1704.12.11 Sentença de cabecel
Sentença de cabecel a requerimento de Nuno Leitão Pereira para receber vários bens que eram obrigados a pagar-lhe Maria João, viúva, Isabel Mendes, 
solteira, Manuel Mendes, António Mendes e outra Maria João, viúva, todos do lugar de Loumão da freguesia de Queirão, de que ficou cabecel António 
Mendes.

n/a n/a

mç.33 nº.29 3º 228r/v Loumão Sentenças 1775.4.3 Mandado Executivo Mandado executivo para Jerónimo Francisco do  Lugar de Loumão da Freguesia de Gueiran pagar os oito alqueires menos um Selamim n/a n/a

mç.33 nº.30 3º 233 Quintela de Ventosa Aquisições 1590.3.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Simão Varela da vila de Vouzela a Jorge Dis e seu irmão de Quintela de um chão entre as águas, limite do dito lugar tapado de 
paredes e parte de duas bandas com o comprador

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.31 3º 235 Quintela de Ventosa Prazos de Domínio direto 1798.3.16 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a João Fernandes do Pereiro e sua mulher de Quintela das propriedades nele declaradas em três vidas 
de rigorosa geração

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.32 3º 237 Freguesia de Paços de 
Vouzela

Aquisições 1575.1.22 Escritura de compra Escritura de compra feita por Maria Mendes Dona, viúva da Vila de Vouzela a João Francisco e sua mulher do lugar de Paços de uma leira de terra aonde 
chamam o Tapado da Vinha

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.33 3º 237r/v
Freguesia de Paços de 
Vouzela Aquisições 1604.4.21 Escritura de compra Escritura de compra feita por Bastião Francisco do lugar de Paços a Maria Ribeira e seus filhos do lugar de Quintela n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.34 3º 237v
Freguesia de Paços de 
Vouzela Aquisições 1612.3.28 Escritura de compra Escritura de compra feita por Alberto Girão da vila de Vouzela a Bastião Francisco e sua mulher de Paços n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.35 3º 239 Paços de Vouzela Sentenças 1546.6.24 Sentença Sentença de Isabel Mendes Dona viúva da Vila de Vouzela contra Afonso Vaz e sua mulher do lugar de Paços n/a n/a

mç.33 nº.36 3º 241 Corujeira de Ventosa Aquisições 1706.3.11 Escritura de compra Escritura de compra feita por Nuno Leitão Pereira De Almeida da vila de São Pedro do Sul a Manuel Coutinho da vila de Vouzela n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.37 3º 241 Corujeira de Ventosa Aquisições 1699.8.27 Arrematamento Arrematamento feito por Nuno Leitão Pereira De Álmeida da vila de São Pedro do Sul em um casal de Domingas Antónia, viúva da Freguesia de Ventosa. n/a n/a
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mç.33 nº.38 3º 243 Aguieira de Ventosa Aquisições 1687.4.21 Escritura de Compra Compra de 7 alqueires e meio de pão meado de renda anual que pagava Simão Fernandes do Lugar da Aguieira de Ventosa feita por Nuno Leitão Pereira da 
Vila de São Pedro do Sul a seu primo Fradique Lopes de Sousa de Bordonhos

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.39 3º 245 Vasconha da Serra Aquisições 1597.4.28 Escritura de Compra Compra de uma Leira de terra no Carreiro nos Linhares d´Além, intesta no Chio, outras leiras, sobre as casas, à cruscada, com foro de 3 alqueires de pão 
meado e 1 galinha, por conta/risco dos caseiros, feita por Simão Varelha e sua mulher de Vouzela a Gaspar Dinis e a sua mulher moradores em Vasconha

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.40 3º 245r/v Vasconha da Serra Aquisições 1597.4.20 Escritura de Compra
Compra dum Lameiro ao Coelhozo, tapado de parede de 3 partes e duas Leiras aos Linhares, ao pé da Leira com 1 rego d´água entre cada, a foro de 3 
alqueires de pão meados à custa/risco dos caseiros na vila da Vouzela feito por Simão Varelha da Vila de Vouzela a D. João e a sua mulher de Vasconha n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.41 3º 245v Vasconha da Serra Aquisições 1580.6.15 Escritura de Compra
Compra duma Leira de terra, ao Lustoso limite do direito Lugar de Vasconha, e outra Leira de terra no mesmo Lustoso, feita por Amador Girão a Simoa Pires 
de Vasconha com o Procurador de seu marido 

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.42 3º 247 Vasconha Arrendamentos 1685.4.27 Escritura de Arrendamento Arrendamento de um chão do Lameiro no sítio do Coval, pela pensão de 5 alqueires de pão meado milho e centeio livres para ele senhorio do foro que dele se 
paga ao Cheguingo do Monteiro-Mor, feita por João de Almeida Leitão por seu procurador a D. Fernandes e  sua mulher de Vasconha 

n/a Nas notas do Tabelião

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.33 nº.44 3º 248 Vasconha Sentenças 1774.4.1 Sentença Sentença que julga o termo de condição feito de pagamento anualmente de 3 alqueires de pão de renda d´metade da Tapada do Crucial, contra José João e José 
Fernandes, e suas mulheres de Vasconha.

n/a n/a

mç.33 nº.45 3º 191
Confulcos, freguesia de 
Cambra Prazos de domínio útil 1791.1.21 Prazo

Prazo de 3 vidas risgorosas de propriedades constituintes a foro de 4 alqueires e meio de pão meado milho, e Centeio e uma galinha, recebido em casa dos 
caseiros, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a Manuel Jorge, viúvo das Quintas do Confulco n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.46 3º 233 Quintela de Ventosa Aquisições 1735.4.9 Escritura de compra Escritura de compra feita por Gonçalo Rodrigues e sua mulher da vila de Vouzela ao Padre Nicolau Mendes de um souto no limite de Quintela de Ventosa, 
aonde chamam Rabaçais.

n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.47 3º 249 Vila Nova de Ventosa Prazo de Domínio direto 1682.8.9 Prazo Prazo em 3 vidas das propriedades constituintes do mesmo Prazo. A foro de 4 alqueires de trigo e 4 e meio de milho e centeio, pago em casa dos caseiros, feita 
por Roque de Mello e Sousa a Manuel Homem e sua mulher de Vila Nova de Ventosa.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.48 3º 249r/v Vila Nova de Ventosa Prazo de Domínio direto 1791.1.10 Prazo Renovação de prazo com foro de 4 alqueires de trigo 4 e meio de pão meado milho, e centeio e um frango d´acrescento, feita pelo Visconde da Lapa a Manuel 
Homem e sua mulher de Vila Nova.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.49 3º 253 São Domingos de Rocha Prazos da Coroa 1570.3.5 Prazo Traslado por Provisão do Alvará de emprazamento por 3 vidas dos Matos de São Domingos da Rocha a Valeriano Rebelo de Sá feito pelo S. Rei D. Sebastião. n/a Certidão tirada aos 1650.8.14

mç.33 nº.50 3º 251 Vila Nova de Ventosa Subrogações 1786.4.8 Sentença
Sentença de sub-rogação que julga a entrega da Vessada do Portelo, que parte com o campo que vai para o Fataunços, e outra Vessada no mesmo sítio, que 
parte com o mesmo caminho, e uma terra no sítio das Ceirúles, por parte de Manuel Homem da Fonte e sua mulher de Vila Nova de Ventosa. n/a Prazo sobredito Manuel Homem, e unidas ao Morgado do Tojal

mç.33 nº.51 3º 254 Paredes Velhas Prazos fateusins 1775.4.4 Prazo Prazos fateusins das propriedades nele conteúdas, a foro de 2 alqueires e meio de pão meado milho e centeio mandado fazer pelo Procurador o Visconde da 
Lapa a Jorge Dias, e sua mulher do Lugar de Paredes Velhas.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.52 3º 256 Bandonajes Prazos de Domínio direto 1767.4.21 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades nele conteúdas, mandado fazer por seu Procurador o Visconde da Lapa a José Ferreira e sua mulher do Lugar de 
Bandonages.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.53 3º 225v/226 Loumão Aquisições 1553.2.14 Escritura de ratificação de 
compra

Escritura de ratificação de compra de certos bens que João Vaz da Vila de Vouzela tinha comprado a Margarida Vaz de Loumão n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.54 3º 230 Loumão Prazos de Domínio direto 1791.6.8 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a Jerónimo Francisco do lugar de Loumão das propriedades nele contidas em três vidas de livre 
nomeação n/a Nas notas de tabelião

mç.33 nº.55a 3º 258
Lustoso, concelho de 
Lafões Posses 1646.7.4 Sentença

Posse judicial de toda a Póvoa de Lustosa, em virtude do testamento, e dote de que faz menção adquirida posse, que tomou António Cardoso Correia da Vila 
de Vouzela. n/a n/a

mç.33 nº.55b 3º 259 Vila Chã do Monte Posses 1646.7.11 Sentença Posse judicial em virtude da escritura de dote e casamento que lhe tinha feito Alberto Girão Novais seu tio, que tomou António Cardoso Correia dos casais de 
vila chã, e seus Corredores.

n/a n/a

mç.33 nº.56 3º 260 Caveiros de baixo, 
concelho de Lafões

Prazos de Domínio direto 1584.4.2 Prazo Prazo em 3 vidas de um casal no Lugar de Caveiros debaixo a foro de 30 alqueires de pão meado milho, e centeio e uma galinha, e meia marrâa, feito por 
Marcos Rodrigues, e sua mulher de Oliveira de Frades a Fernão D´Alves.

n/a
junto a ele dos escritos de venda e uma escritura de parte de foro do 
direito de prazo que já antigamente tinha comprado Miguel 
Gonçalves Mendes, e tinha dado em dote e sua firmã

mç.33 nº.57 3º 262 Carregal de Queirã Aquisições 1559.4.3 Escritura de Compra Compra de um chão à estrada da Vinha que parte com a estrada, e outra às Pedras longas e outra da "arrancada", feita por João Vás escudeiro da Vila de 
Vouzela a Maria Alfonso e sua mulher do Lugar do Carregal de Guiran. 

n/a n/a
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mç.33 nº.58 3º 264 Carvalhal de Queirã Aquisições 1569.5.31 Escritura de Compra Compra de um serrado do lameiro do Val. limite do direito lugar, tapado de parede ao redor e do chão da Serra no mesmo limite que fez João Vás escudeiro da 
Vila de Vouzela a João Glz e sua mulher do Lugar do Carvalhal.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.59 3º 267 Fataunços Aquisições 1583.3.27 Escritura de Compra Compra da metade de um chão a onde chamam  o Cortelho da Chouza limite do direito Lugar que parte com o comprador, com o casal do reguengo, e com 
camp da Fonte feita por Amador Girão, e sua mulher da Quinta da Lage a João Afonso e sua mulher.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.60 3º 267 Fataunços Aquisições 1597.4.14 Escritura de Compra
Compra de uma leira de terra intitulada de Cheira de Santa Margarida, e da Quinta da Lage, feita por Amador Girão a António Mendes e sua mulher de 
Fataunços. n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.61 3º 267v Fataunços Aquisições 1596.3.28 Escritura de Compra
Compra de uma Leira de terra aonde chamam a Cheira de Santa Margarida, a partir com o comprador, feita por Amador Girão a Pero d´Almeida e sua mulher 
da Vila de São Pedro do Sul.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.62 3º 267v Fataunços Aquisições 1703.5.30 Escritura de Compra Compra com certidão de sisa, de um pedaço de terra que foi Vinha, junto à Capela de Santa Margarida parte com Vinha do comprador, e pelo fundo com 
caminho que parte de Fataunços para a Lage, feita por Nuno Leitão Pereira d´Almeida a Pedro Homem, e sua mulher da Quinta da Torre de Ventosa.

n/a n/a

mç.33 nº.63 3º 267v/268 Fataunços Aquisições 1715.4.4 Escritura de Compra Compra de umas casas no Lugar de Fataunços com seu Quintal, e de umas casinhas em vila Nova de Ventosa, feita por Nuno Leitão Pereira a Jorge Fernandes 
Pimentel, e sua mulher do Lugar de Campizes termo da Vila da Ega.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.64 3º 268 Fataunços Aquisições 1697.2.28 Carta de arrematação Aquisição mediante carta de arrematação da vinha de Santa Margarida, feita ao Abade António Ribeiro por D. Margarida Coelho de Vasconcelos, passou à 
casa por compra que dela fez Nuno Leitão Pereira d´Almeida.

n/a n/a

mç.33 nº.65 3º 271 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.26 Prazo
Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo, 1 galinha, e 1 dúzia de palha painça e 1 frango, ou preço 
equivalente e 2$500r, à custa dos caseiros, mandado fazer pelo procurador Visconde da Lapa a José Fernandes e sua mulher do Outeiro da Fonte. n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.66 3º 272 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.10 Prazo
Prazo em 3 vidas rigorosas, das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo, 1 galinha, 1 dúzia de palha painça, 1 frango, ou preço 
equivalente, e 2$500 r, posto na Vila de Vouzela mandado fazer pelo procurador Visconde da Lapa a António José de Oliveira e sua mulher do Outeiro da 
Fonte.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.67 3º 273 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.12 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas, a foro de 20 alqueires de milho graúdo 3 dúzias de palha painça e 3 galinhas, ou preço equivalente, 
posto na vila de Vouzela à custa dos Caseiros mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José ribeiro Ferreira e sua mulher de Fataunços.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.68 3º 274 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.24 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades nele conteúdas a foro de 4 alqueires de milho graúdo posto na Vila de Vouzela mandado fazer pelo Procurador 
Visconde da Lapa a Manuel d´Almeida, e sua mulher de Fataunços.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.69 3º 275 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.7 Prazo Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas a foro de 20 alqueires de milho graúdo 2 dúzias de palha painça, 3 galinhas ou preço equivalente, 1 
frango, ou 30r por ele, e 3$560r em dinheiro, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José de Oliveira e sua mulher.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.70 3º 276 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1790.4.13 Prazo
Prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas a30 alqueires de milho graúdo dúzia e meia de palha painça 1 galinha, ou preço equivalente, e 2$920r, 
à custa dos caseiros na vila de Vouzela, mandado fazer pelo Procurador Visconde da Lapa a José Marques, e sua mulher de Crexido. n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.71 3º 277 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1559.4.30 Prazo Prazo em 3 vidas de algumas propriedades na Quinta da Lage a foro de 5 alqueires de pão, e 4 galinhas, feita por composição entre Isabel Luís a Maria 
Fernandes, a Margarida Fernandes, e a Isabel Luís.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.72 3º 278 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1679.3.12 Prazo Renovação de prazo em 3 vidas rigorosas das propriedades conteúdas, a foro de 29,5 alqueires de pão meado milho, e centeio, almude e meio de vinho mole, 2 
galinhas, e 22 arráteis de marrâa, feita por Valentim d´Almeida Novais, e Baltazar Girão, a Assencio Lourenço após a morte de Manuel Lourenço.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.73 3º 278r/v Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1763.7.12 Prazo 2ª renovação de Prazo em 3 vidas rigorosas da Quinta da Lage, a foro de 33 alqueires de pão meado, etc... aos quais o senhorio, recebia a quantia a andar na 
cobrança de 200r, feita pela senhora D. Mariana António Pereza do Sobral e Vasconcelos a José Manuel solteiro, filho de Manuel Lourenço.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.33 nº.74 3º 279 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1559.4.25 Prazo
Prazo em 3 vidas de Geração da Lage das propriedades constituintes, a foro de 25 de alqueires de pão meado milho, e Centeio, meia marrâa de 22 arráteis, 3 
alqueires de vinho mole e 1 galinha, feito por Isabel Luís a Duarte Fernandes e sua mulher do mesmo prazo. n/a

Nas notas do Tabelião (dúvida se há o prazo primordial das 
renovações atrás escritas)

mç.33 nº.75 3º 284
Fataunços e Quinta da 
Lage Aquisições 1626.7.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Alberto Girão a António Alcanforado de 6 alqueires e quarta de pão pelo meio alqueire com as suas foragens. n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.76 3º 284 Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1586.8.11 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão da Quinta da Lage a Pero Fernandes e sua mulher de um chão e terra no limite da Quinta da Lage, que se reparte 
com os compradores.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.77 3º 284v Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1597.4.1 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Isabel Ribeira de uma leira de terra no sítio da Cheira da Lage, limite da quinta, que se reparte com os 
compradores. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.78 3º 284v Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1533.4.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís, moradora na Quinta da Lage, a António Dias e sua mulher de Fatatunços de uma latada, e ramada com sua terra no 
limite da Quinta.

n/a Nas notas do tabelião.
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mç.33 nº.79 3º 284v/285 Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1545.3.21 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves e a sua mulher Isabel Luís da Quinta da Lage a Fernão Ribeiro e a sua mulher da Quinta de São Pedro, de 
um chão no limite da dita quinta, repartido com compradores das duas partes.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.80 3º 285 Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1576.1.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão e Miguel Girão e suas mulheres a Beatriz de Sousa de um seu quinhão. n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.81 3º 285/285v
Fataunços e Quinta da 
Lage Aquisições 1535.12.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves e a sua mulher Isabel Luís da Quinta da Lage de um terço da renda do casal de (?). n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.82 3º 285v
Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1593.8.24 Escritura de compra
Escritura de compra por certidão que fez Amador Girão a Maria Freire Giroa da Quinta dos Cruzeiros da quarta parte e quinhão do chão do Longarelho que 
parte com os compradores, de uma leira de terra que chamam a Cheira, de uma vessada de terra que está onde chamam a Cheira, metade de um curral e de 
outra leira (a leira do outeiro) que reparte com o comprador. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.83 3º 286 Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1685.8.7 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Leitão Pereira a Baltasar Girão de um Casal de Prazo na Quinta da Lage. n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.84 3º 286 Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1682.3.5 Certidão Certidão de escritura de cedência e compra que fez Filipe Cardoso de Almeida e Diogo de Andrade Cardoso da herança dos bens de Serafim de Almeida 
Rebelo falecido na Baía, e de que ficou herdeira sua mulher Isabel da Costa, cuja herança se achava na Quinta da Lage e no Concelho de Lafões.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.85 3º 286v Fataunços e Quinta da 
Lage

Aquisições 1631.4.12 Escritura de venda Escritura de venda com auto de posse que tomou Alberto Girão e sua mulher da Lage de água por um dia e uma noite por semana, vendida por Domingos 
Fernandes e sua mulher, moradores na Póvoa do Souto. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.86 3º 286v
Fataunços e Quinta da 
Lage Aquisições 1593.8.25 Escritura de troca e escambo

Escritura de troca e escambo que fez Maria Freire com seu irmão Amador Girão, em que esta lhe dá a ele duas metades de propriedade de Chão da Orta e da 
vinha velha, pela metade do chão do Cortenhal da Nogueira. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.87 3º 280 Fataunços e Lage Prazos de Domínio direto 1541.1.31 Prazo Composição e transação de prazo em 3 vidas a foro de 25 alqueires de centeio e milho, etc... ficando pagar da outra 1/2 pelo mesmo título Isabel de Girôa 
enquanto viva posse 30 alqueires de pão meado milho e centeio, etc... feita por Isabel Luís e marido a Afonso Luís e sua mulher da metade da Quinta da Lage.

n/a
Nas notas do Tabelião (havia mais um Prazo da vinha de Santa 
Margarida que se tirou ao Caseiro por dúvidas de foros que devia e 
hoje anda de arrendamento)

mç.33 nº.88 3º 290 Fataunços e Quinta da 
Lage

Dotes 1535.6.17 Dote de casamento Dote de casamento que fez Isabel Girona a Isabel Luís sua sobrinha da Quinta da Lage toda de monte em fonte. n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.89 3º 290 Fataunços e Quinta da 
Lage

Dotes 1587.5.23 Dote de casamento Escritura de dote de casamento entre Amador Girão e Vitória Viegas. n/a Nas notas do tabelião.

mç.33 nº.90 3º 290v Fataunços e Quinta da 
Lage

Dotes 1602.4.[--?] Escritura de dote e doação Escritura de dote e doação que fez Vitória Viegas a Alberto Girão, filho de seu marido Amador Girão e da sua primeira mulher, de toda a fazenda que 
adquirissem no matrimónio. 

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.33 nº.91 3º 292 Fataunços e Lage Sentenças 1686.4.28 Sentença
Sentença da Relação do Porto a favor de Nuno Leitão Pereira contra Pedro Viçoso da Veiga e a sua mulher de Oliveira de Frades, para que este desista da 
posse de um casal no Lugar de Crexido. n/a n/a

mç.33 nº.92 3º 292 Fataunços e Lage Sentenças 1689.1.18 Sentença Sentença da Suplicação sobre embargados e sobre o mesmo assunto contra Pedro Viçoso da Veiga e a favor de Nuno Leitão Pereira e outros. n/a n/a

mç.33 nº.93 3º 401 Novais de Alcofra Aquisições 1513.5.12 Escritura de compra Escritura de compra feita por Martim Correia a Diogo Martins e sua mulher  e a Inês Gonçalves e outros  na aldeia da Rua e a Rui Gonçalves de todos os bens 
de raiz que tinham em Novais.  À data da  documento ainda recebiam os foros das mesmas.

n/a n/a

mç.33 nº.94 3º 403 Rebordinho Aquisições 1456.7.20 Escritura de compra Escritura de compra feita por Martim Correia, filho de Gonçalo Correia a Fernão de Arvelos  e sua mulher Beatriz Colaça de todo o direito e testamento que 
tinham em dois casais da aldeia de Rebodinho .

n/a Nas notas de tabelião 

mç.33 nº.95 3º 286v/287
Fataunços e Quinta da 
Lage Aquisições 1647.5.16 Certidão de sisa da compra Certidão de sisa da compra que fez Alberto Girão a Francisco de Barros e Pedro de Barros de umas casas com o seu terraço e um pombal. n/a n/a

mç.33 nº.96 3º 288 Lage Abolições de encargos 1798.6.2 Provisão de abolição Provisão de abolição da capela instituída na Quinta da Lage por Amador Girão e sua mulher. n/a
Existe uma nota no final que diz que esta Provisão foi requerida sem 
os prévios exames e que há outras anexações veiculadas a esta que 
devem fazer um todo significante e que se devem examinar.

MAÇO 34

mç.34 nº.1 3º 294 Crexido e Lage Aquisições 1581.4.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão e sua mulher a Branca Barbosa, viúva, moradora na vila de Vouzela de um olival no lugar do Crexido. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.2 3º 294r/v Crexido e Lage Aquisições 1570.8.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Mendes, viúva de Álvaro Carvalho, a Ana Rodrigues, viúva da Vila de Vouzela de um olival novo que tinha no lugar de 
Crexido. 

n/a Nas notas do tabelião. 
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mç.34 nº.3 3º 294v Crexido e Lage Aquisições 1594.12.17 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Rodrigo Teixeira de um olival em Crexido. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.4 3º 294v Crexido e Lage Aquisições 1569.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís da Quinta da Lage a António Pires e sua mulher de Crexido de uma leira de terra. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.5 3º 294v/295 Crexido e Lage Aquisições 1590.6.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Manuel Fernandes viúvo do lugar de Crexido de um chão. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.6 3º 295 Crexido e Lage Aquisições 1593.8.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Maria Freire viúva do chão de Bacelo, que partilha com os compradores. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.7 3º 295r/v Crexido e Lage Aquisições 1576.4.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amado Girão a Maria Gonçalves viúva do Lugar de Crexido. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.8 3º 295v Crexido e Lage Aquisições 1595.1.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a Nicolau Francisco viúvo da vila de São Pedro do Sul de um olival no limite do lugar de Crexido. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.9 3º 295v Crexido e Lage Aquisições 1567.1.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Isabel Luís a Diogo Pires e sua mulher de uma leira de terra no Cortinhal do Souto, limite do dito lugar. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.10 3º 295v/296 Crexido e Lage Aquisições 1587.4.31 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Amador Girão a João Afonso do lugar de Crexido de um bocado de chão e terra onde chamam o vale da Vinha, que parte com 
terra da Igreja de Vouzela. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.11 3º 296 Crexido e Lage Aquisições 1587.4.31 Escritura de compra Escritura de compra que fez Amador Girão a António Dias de um lameiro onde se chama Prajal. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.12 3º 296 Crexido e Lage Aquisições 1698.7.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Leitão Pereira de Almeida a D. Maria de Mesquita, viúva, do direito de um casal no lugar de Crexido. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.13 3º 297 Crexido e Lage Prazos de domínio direto 1790.4.2 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a Manuel Marques e sua mulher do Lugar de Crexido das propriedades nele contidas em três 
vidas.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.14 3º 298 Crexido e Lage Prazos de domínio direto 1790.4.14 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a António Rodrigues, solteiro do Lugar de Crexido, das propriedades nele contidas em três 
vidas.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.15 3º 296v Crexido e Lage Aquisições 1674.4.8 Aquisição Aquisição que fez D. Maria de Mesquita em virtude de uma sentença de arrematação nas casas e campos de Manuel Silvestre de Crexido. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.16 3º 264r/v Carvalhal de Queirã Aquisições 1543.12.30 Escritura de Compra Compra de um cortinhal da légua, uma belga, um chão, e mais outro chão no Cortinhal d´entre a porta, outro chão na Vinha do Barro, outro chão a Pedra da 
Vargêa, outro à Silveira, e de uma casa palheira feito por João Vás, a Maria Alfonso.

n/a Nas notas do Tabelião

mç.34 nº.17 3º 301 Asneiros de Fataunços Libelos 1775.4.6 Libelo Libelo contra o doutor Luís Cardoso da Quinta de Asneiros para pagar quatro alqueires de pão do casal ou prazo de que tinham sido enfiteutas Manuel António 
e sua mulher de Asneiros. Junta-se por certidão o requerimento feito pelo doutor Luís Cardoso em que confessa que a casa era senhoria das ditas terras.

n/a n/a

mç.34 nº.18 3º 303 Queirã Declarações 1771.8.2 Escritura de declaração Escritura de declaração, e só por isso se conserva na casa, pela autoridade que a esta deu da compra do direito de um prazo no sítio do Tojal, limite de 
Queiram, que fez José de Figueiredo de Vasconha a Manuel João Tavares do lugar de Passos e freguesia de Queiram.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.19 3º 231 Loumão Prazos de Domínio direto 1790.8.12 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento feito por Visconde da Lapa a Manuel Roiz e sua mulher do lugar de Quintela de Queiran de uma propriedade em três vidas de 
rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.20 3º 305 Calvos de Fataunços Prazos de domínio direto 1713.12.28 Prazo
Prazo que fez Nuno Leitão Pereira a Domingos Lourenço e sua mulher do lugar de Calvos das propriedades constantes do mesmo prazo em três vidas de 
rigorosa geração. n/a

Nas notas do tabelião. Há uma nota de quem redigiu a entrada, 
dizendo que julga ser este prazo de que trata o libelo que vai lançado 
em Asneiros no nº17.

mç.34 nº.21 3º 305r/v Calvos de Fataunços Prazos de domínio direto 1772.8.24 Renovação de prazo Renovação do prazo ue fez Nuno Leitão Pereira a Domingos Lourenço e sua mulher do lugar de Calvos das propriedades constantes do mesmo prazo em três 
vidas de rigorosa geração.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.22 3º 308 Queijadens e São 
Tiaguinho

Arrematações 1720.4.4 Carta de arrematação Carta de arrematação que fez Nuno Leitão Pereira no direito do casal que possuía Manuel Henriques de Queijadens que foi de Lourenço Tavares de São 
Tiaguinho, e o auto de posse junto.

n/a n/a

mç.34 nº.23 3º 136 Vouzela Prazos de domínio útil 1593.1.26 Provisão Régia de Prazo Prazo em três vidas, pertencente à comenda de Vouzela, de uma propriedade em Corredoura, concedido por provisão régia a Luís Pinto. Pago em género. n/a n/a
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mç.34 nº.24 3º 136 Vouzela Prazos de domínio útil 1756.9.4 Certidão de Renovação de 
Prazo

Renovação de um prazo em três vidas do Quintal das Casas, que datava 30 de Novembro de 1666, concedida a António Cardoso Correia. Pago em espécie e 
em géneros. 

n/a n/a

mç.34 nº.25 3º 131 Vouzela Prazos de domínio direto s/d Escritura de Emprazamento Prazo concedido por Nuno Leitão Pereira de Almeida a Domingos André e outros da Pepinha de Vouzela, Não contém número de vidas, nem tipo de 
propriedade ou forma de pagamento.

n/a Nas notas de Tabelião

mç.34 nº.26 3º 133v Vouzela Dotes 1622.7.5 Escritura de Dote
Dote concedido por Duarte Mascaranhas, filho de Pero Ferreira Brandão, a sua irmã Maria de Almeida, para que esta se casasse com Diogo d'Andrade 
Cardoso da Quinta da Capela em Penela. n/a n/a

mç.34 nº.27 3º 133v/134 Vouzela Dotes 1654.11.28 Escritura de Dote
Dote concedido por Helena de Figueiredo de Almeida ao seu sobrinho António Cardoso Correia, para que este se casasse com a sobrinha do seu marido, Gil 
Rebelo Cardoso, Maria Leite de Amaral. Dote em espécie e em géneros.

n/a n/a

mç.34 nº.28 3º 119v Vouzela Aquisições 1636.3.10 Provisão Régia de 
Autorização

Autorização para a venda de um quintal em Vouzela por José de Azevedo Pinto. n/a n/a

mç.34 nº.29 3º 138 Vouzela Sentenças 1656.12.12 Sentença Sentença de António Cardoso Correia com D. Margarida de Souza, dada no Porto, sobre a passagem de água no Quintal das Casas para a Quinta da Cavalaria. n/a n/a

mç.34 nº.30 3º 138 Vouzela Sentenças 1657.4.13 Certidão de auto Certidão do auto de posse dado em virtude da sentença do documento mç.34 nº29 n/a n/a

mç.34 nº.31 3º 140 Vouzela Inventários 1672.5.31 Inventário de bens e de dote
Inventário, por sua morte, de todos os bens de D. Maria Leite do Amaral e seu marido António Cardoso Correia, bem como o dote destinado à sua filha D. 
Brígida Leite, que se havia de casar com João d'Almada Leitão, Morgado do Tojal n/a n/a

mç.34 nº.32 3º 140r/v Vouzela Inventários 1688.8.11 Certidão de inventário Certidão de inventário, por morte, dos bens de André Cardoso Correia e sua mulher, feita por requerimento de António Cardoso Correia em favor de Fernão de 
Almeida Novaes.

n/a n/a

mç.34 nº.33 3º 140v Vouzela Inventários 1695.6.18 Certidão Certidão requerida por Nuno Leitão Pereira de como tinha sido tutor do órfão Faustino, filho de António Cardoso Correia, na qual consta um casal de Marcos 
Fernandes, do Lugar de Sacorelhe, que depois passou à Casa. 

n/a n/a

mç.34 nº.34 3º 74v São Pedro do Sul Aquisições 1750.10.12 Escritura de compra Compra de cinco leiras de terra no sitio da Caldeiroa, limite da vila de S. Pedro do Sul, que fez José Manuel de Almeida Leitão, da vila de S. Pedro do Sul, a 
Matias de Paiva e sua mulher, do lugar de Taboadêlo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.35 3º 74v/75 São Pedro do Sul Aquisições 1751.5.16 Escritura de compra Compra de duas leiras de terra com oliveiras, na Várzea da Caldeiroa, junto à ponte de S. Bartolomeu, que fez José Manuel de Almeida Leitão ao Padre 
Miguel Rodrigues, do lugar de Monsanto, freguesia de Figueiredo das Donas.

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.36 3º 75 São Pedro do Sul Aquisições 1713.3.4 Escritura de compra
Compra de um casal de prazo, pertencente às Capelas de Vicente Vivas, que fez Nuno Pereira de Almeida a Sebastião de Abreu Castelo Branco, da cidade de 
Viseu. n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.37 3º 310 Ferreiros Prazos de domínio útil 1791.4.19 Renovação do prazo Renovação do prazo pertencente às capelas de Vicente Vivas que foi comprado por Nuno Leitão Pereira a Sebastião de Abreu Castelo Branco, compondo-se 
de várias propriedades em vários distritos.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.38 3º 289 Balsamão Composição 1563.5.8 Composição Composição entre Isabel Luís e Álvaro Gonçalves de Oliveira de Frades sobre a lesão de que este se queixava na compra que aquela lhe tinha feito. n/a n/a

mç.34 nº.39 3º 313 Vila do Banho Aquisições 1529.6.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Vicente Gonçalves a Fernão Martins com autoridade de Duarte de Almeida, provedor e administrador das Caldas, e confirmação 
do Infante D. Luís, de um chão no lugar de Banhos.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.40 3º 313r/v Vila do Banho Aquisições 1529.6.14 Carta de compra
Carta de compra que fez Vicente Gonçalves a Pedro Afonso e sua mulher do Lugar das Caldas de uma leira de terra no limite do lugar dos Banhos, cuja carta 
foi confirmada pelo infante D. Luís. Dada por Cristóvão de Carvalho. Ficam só para memória. n/a n/a

mç.34 nº.41 3º 313v Vila do Banho Aquisições 1577.4.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Sebastião de Carvalho a Silvestre Gonçalves de um chão onde chamam os Cortilhos, repartido com os compradores. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.42 3º 313v Vila do Banho Aquisições 1560.12.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco de Novais a Joana Rodrigues, solteira, de todos os bens que ela tinha no lugar de Banhos e seu limite. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.43 3º 313v/314 Vila do Banho Aquisições 1559.8.2 Escritura de compra Escritura de compra que fez Bastião Carvalho, cavaleiro da casa d'El Rei, a Gonçalo Nunes e sua mulher dos Banhos de uma leira de vinha ao Barreiro, limite 
do dito lugar. Há repartição com o comprador e trata-se de um caminho público.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.44 3º 314 Vila do Banho Aquisições 1558.4.28 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Mendes de Vouzela, viúva de Álvaro de Carvalho, a Antónia Fernandes, viúva do Lugar do Banho, de uma vinha que 
chamam o Barreirinho. 

n/a Nas notas do tabelião. 
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mç.34 nº.45 3º 314r/v Vila do Banho Aquisições 1626.4.10 Escritura de escambo Escritura de escambo que fez Alberto Girão Novais com Isabel Fernandes pela qual aquele largava uma vinha aos engenhos, limite de Fataunços, e recebia 
uma vinha em Barroca. Repartida com caminho e com o dito Alberto Girão.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.46 3º 314v Vila do Banho Aquisições 1650.1.9 Posse judicial Posse judicial que tomou Valentim de Almeida Novais por morte da sua sogra D. Joana Brandoa e Novais. Tomaram-se duas propriedades que lhe pertenciam 
no Couto do Banho que se podem ver no dito auto.

n/a n/a

mç.34 nº.47 3º 92
São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1700.4.15 Escritura de Compra

Compra de um souto e de um olival no lugar da Vinha de Pindelo, Quinta da Capella, que fez Maria Francisca a Simoa Rebela. Entrou na casa por outra 
compra. n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.48 3º 317 Quintela do Banho Aquisições 1526.12.3 Escritura de compra
Escritura de compra que fez Francisco Novais Cavaleiro a Luís Fernandes e sua mulher de Quintela do prazo de dois casais do lugar de Quintela de que é 
direto senhor o Cabido da Cidade do Porto.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.49 3º 317 Quintela do Banho Aquisições 1572.4.25 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Luís Fernandes de Quintela de uma vinha com seu lagar. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.50 3º 317v Quintela do Banho Aquisições 1569.1.14 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Luís Fernandes e sua mulher de Quintela de um serrado no  Lameiro. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.51 3º 317v Quintela do Banho Aquisições 1572.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Diogo Fernandes e sua mulher de Quintela de um chão reguengo a que chamam o Salgueiral, que parte com o 
Prazo do Cabido, terra do comprador.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.52 3º 317v/318 Quintela do Banho Aquisições 1570.7.6 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Francisco Fernandes e sua mulher de Quintela de uma vinha branca foreira ao Reguengo. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.53 3º 318 Quintela do Banho Aquisições 1571.1.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Francisco Fernandes e sua mulher de Quintela de dois pedaços de chão e lameiro de Gontilhe. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.54 3º 318r/v Quintela do Banho Aquisições 1575.4.15 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Antónia Fernandes Vieira do lugar da Lameira de um chão no limite da Quintela. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.55 3º 318v Quintela do Banho Aquisições 1570.5.13 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Pedro Henriques e sua mulher de Quintela de um pedaço de vinha reguenga no limite de Quintela. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.56 3º 318v Quintela do Banho Aquisições 1574.1.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez João Rodrigues e sua mulher de Figueirosa a Diogo Fernandes e sua mulher de Quintela de um pedaço de chão onde chamam o 
Cortinhal Novo.

n/a Nas notas do tabelião. Passou a casa por compra.

mç.34 nº.57 3º 318v/319 Quintela do Banho Aquisições 1577.5.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez António Cardoso a António Fernandes Vieira de Quintela de um pedaço de chão no limite do Banho e Quintela. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.58 3º 319 Quintela do Banho Aquisições 1655.4.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Manuel Farinha e sua mulher de um lameiro e arvoredo onde chamam de Gontilha. Parte com terras 
da Igreja.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.59 3º 319r/v Quintela do Banho Aquisições 1662.4.15 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Sebastião Rodrigues e sua mulher da metade do lameiro de Gontilha. Já lhe 
haviam vendido as outras metades.

n/a n/a

mç.34 nº.60 3º 319v Quintela do Banho Aquisições 1646.4.[--?] Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez André Cardoso Correia a Domingos Francisco de Banho da Sorte do lameiro do amial de Quintela. n/a n/a

mç.34 nº.61 3º 319v Quintela do Banho Aquisições 1674.2.25
Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Diogo Soares e Manuel de Figueiredo de uma vinha onde chamam Gontilha que 
parte com o comprador e com terra da Igreja da Vargea. n/a n/a

mç.34 nº.62 3º 319v/320 Quintela do Banho Aquisições 1646.6.18
Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez André Cardoso Correia a Francisco de Figueiredo e sua mulher de Ansiães de uma leira de lameiro em 
Quintela de baixo, que parte com o comprador. n/a n/a

mç.34 nº.63 3º 320 Quintela do Banho Aquisições 1640.8.17 Escritura de doação Escritura de doação que fez o Padre António Soares a Manuel Farinha da regada que tinha entre Carvalhal e Quintela que chamam Gontinha. n/a Nas notas do tabelião. Fica para memória (parece que passou à casa 
por compras).

mç.34 nº.64 3º 323 Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1560.4.6 Prazo Prazo de que é direto senhor o Cabido do Porto e de que fez renovação a Francisco de Novais e sua mulher das propriedades constantes do mesmo prazo em 
três vidas.

n/a Feito pelo escrivão do cabido.

mç.34 nº.65 3º 323 Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1743.12.9 Certidão do prazo Certidão do prazo de que é direto senhor o Cabido do Porto e de que fez renovação a Francisco de Novais e sua mulher das propriedades constantes do mesmo 
prazo em três vidas.

n/a n/a
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mç.34 nº.66 3º 323r/v Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1639.8.25 Renovação do prazo Renovação do prazo feito a André Cardoso Correia com as mesmas condições em três vidas. Alterou-se o foro. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.67 3º 323v Quintela do Banho Prazos de domínio útil 1730.7.11 Certidão da nomeação do 
prazo

Certidão da nomeação do prazo feita a D. Dionísia da Glória Leitão por D. Guiomar Cardoso de Almeida no seu testamento. n/a n/a

mç.34 nº.68 3º 327 Quintela do Banho Prazos de domínio direto 1570.5.15 Prazo
Prazo que fez José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Leonor Rebelo, viúva, e a seu filho José de Matos de Carvalhal de Quintela das propriedades 
nele contidas em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. Declara-se que os mesmos caseiros possuem terras do Cabido do Porto de que é 
senhorio útil o dito José e que estas aceitariam prazo quando o Cabido o fizesse ou para isso desse procuração.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.69 3º 328 Quintela do Banho Prazos de domínio direto 1671.4.11 Prazo
Prazo que fez Filipe Cardoso de Almeida e sua mulher de S. Pedro do Sul a Lourenço Tavares e Domingos Fernandes da regada na Ribeira da Quintela em três 
vidas.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.70 3º 330 Quintela do Banho Prazos fateusins 1768.4.31 Prazo fateusim Prazo fateusim que mandou fazer por seu procurador a Exma. Sra. D. Mariana Antónia Teresa de Sobral e Vasconcelos de um moinho no limite de Quintela 
onde chamam o Lameiro das Cruas.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.71 3º 332 Quintela do Banho Sentenças 1677.3.10 Sentença Sentença sobre desistência que fez Manuel Marques e sua mulher de substrada para não fazerem um caminho pelos chãos de Filipe Cardoso de Almeida, que 
tinha no Lugar de Quintela.

n/a n/a

mç.34 nº.72 3º 332 Quintela do Banho Sentenças 1780.6.15 Sentença Sentença de repartição de foro a favor do Visconde da Lapa contra os inquilinos declarados na mesma sentença. n/a n/a

mç.34 nº.73 3º 332r/v Quintela do Banho Sentenças 1676.7.13 Sentença Sentença de repartição de foro a favor do Visconde da Lapa contra José Francisco e José de Matos de Quintela. n/a n/a

mç.34 nº.74 3º 332v Quintela do Banho Sentenças 1624.4.4 Sentença Sentença a favor de André Cardoso Correia e sua mulher contra Antónia Fernandes para não passar a água do ribeiro que vai junto à regada da Fraga. n/a n/a

mç.34 nº.75 3º 85 São Pedro do Sul e 
Quinta da Capela

Testamentos 1647.5.13 Testamento Testamento de Maria Fróis da Rocha Dona, viúva de Diogo de Andrade Cardoso, em que se retifica a escritura de dote a favor do seu filho Diogo de Andrade 
Cardoso.

n/a "A escritura de dote vai lançada no mç.29 nº. 69". 

mç.34 nº.76 3º 51r/v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1576.7.21 Escritura de dote Dote concedido por Francisco de Novais, fidalgo da Casa de sua Majestade, à sua filha Francisca de Novais, para que esta se casasse com António Cardoso, 
filho de Pedro Correia, fidalgo da casa de sua Majestade, e de sua mulher, na cidade de Lamego. 

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.77 3º 335 Carvalhal de Quintela Aquisições 1642.3.10 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Maria de Almeida, dona viúva da Quinta da Capela, a António de Paiva e sua mulher nas Eiras dos 
Carvalhinhos, limite do dito lugar.

n/a n/a

mç.34 nº.78 3º 92
São Pedro e Quinta da 
Capela Aquisições 1657.7.12 Escritura de Compra Compra de um alqueire de pão de renda que fez Diogo d'Andrade Cardozo a Manuel d'Oliveira e sua mulher. n/a n/a

mç.34 nº.79 3º 92v São Pedro e Quinta da 
Capela

Aquisições 1622.4.2 Escritura de Compra Compra da metade de um chão, junto à Quinta da Capella, que fez Diogo d'Andrade Cardozo a Domingos Rebello e sua mulher, do Carvalhal. n/a n/a

mç.34 nº.80 3º 92v São Pedro e Quinta da 
Capela

Aquisições 1589.3.8 Escritura de Compra Compra de uma vinha e de uma casa com lagar, junto à Quinta da Capella, que fez Pedro Ferreira Brandão a Manuel Rodrigues e sua mulher e a Pero Mendes 
e sua mulher, do Lugar de Pindelo.

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.81 3º 93 São Pedro e Quinta da 
Capela

Aquisições 1589.5.1 Escritura de Compra Compra de uma leira de terra na Quinta da Capella, que fez Pedro Ferreira Brandão a Marcos Fernandes do Reguengo, e a António de Paiva e sua mulher, do 
Lugar dos Banhos.

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.82 3º 337 Ansiães Aquisições 1615.4.29 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Fróis, mulher de Diogo de Andrade Cardoso a Domingos António e sua mulher de Ansiães. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.83 3º 337 Ansiães Aquisições 1613.4.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez Maria Fróis a Jerónimo de Carvalho de Vila Maior da metade de um serrado de trás da casa de Antónia Lameira. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.84 3º 337v Ansiães Aquisições 1593.5.16 Escritura de compra Escritura de compra que fez Bastião Fernandes a Isabel Dias de Ansiães de um chão no limite do dito lugar de Amiães no Cortinhal do Casal que foi de Brás 
Dias que parte com caminho que vai para a Igreja.

n/a Nas notas do tabelião. O comprador não era da casa e quem redigiu 
não se sabe como entrou.

mç.34 nº.85 3º 337v Ansiães Aquisições 1622.4.2 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Diogo de Andrade Cardoso e sua mulher da Quinta da Capela de um chão junto da dita Quinta que partia da 
parte de Pombal com terras que já se lhe tinha vendido. Eram vendedores Domingos Rebelo e sua mulher do Carvalhal. 

n/a n/a

mç.34 nº.86 3º 337v/338 Ansiães Aquisições 1641.8.18 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito de compra com certidão de sisa que fez Maria Fróis a Gonçalo Fernandes de Ansiães de meio alqueire de azeite impostos no Olival da Cheira, limite 
do dito lugar.

n/a n/a
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mç.34 nº.87 3º 338 Ansiães Aquisições 1660.4.25 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito de compra com certidão de sisa que fez Diogo de Andrade Cardoso a António Rebelo e sua mulher de Ansiães de dois alqueires de pão de renda milho 
e centeio impostos no chão da Ribeira.

n/a n/a

mç.34 nº.88 3º 342 Várzea, Padrão e Vila 
Maior

Aquisições 1642.8.20 Escritura de compra Escritura de compra que fez Diogo de Andrade Cardoso a Manuel Rodrigues de vinte e uma medidas de pão e vinho. n/a Nas notas do tabelião. Junta-se a escritura de declaração das pessoas 
e terras onde se pagavam as ditas medidas.

mç.34 nº.89 3º 344 Cegadães Prazos de domínio direto 1772.4.11 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a Estêvão Francisco e sua mulher de Segadães das propriedades nele contidas em três vidas. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.90 3º 346 Canhões Aquisições 1525.5.5 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Novais a Gonçalo Fernandes e sua mulher de Canhões de um chão de lameiro, onde se chama o Lameiro da Corga. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.91 3º 346 Canhões Aquisições 1614.4.9 Escrito com certidão da sisa 
da compra

Escrito com certidão de sisa da compra que fez Maria Fróis a Luís Gonçalves e sua mulher do couto dos Banhos de um chão no fundo do Cortinhal de 
Canhões.

n/a n/a

mç.34 nº.92 3º 340 Ansiães Prazos de domínio direto 1790.12.10 Prazo Prazo que mandou fazer por seu procurador o Visconde da Lapa a José Cardoso Duarte do lugar de Ansiães do chão do Moinho Velho em três vidas. n/a Nas notas do tabelião.

mç.34 nº.93 3º 52 São Pedro do Sul Provisões de Abolição de Encargos 1798.6.2 Provisão de abolição Duas Provisões de abolição da obrigação de missas. A primeira de abolição de cinco missas impostas no Olival da Caldeiroa; a segunda de abolição de duas 
missas impostas numa terra, Vinha, que faz parte da Quinta da Caldeiroa.

n/a n/a

mç.34 nº.94a 3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1783.4.28 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Domingos Ferreira de Carvalho, juiz de fora de Lafões, sem jurisdição ordinária. n/a Registada no Livro 39 do registo geral.

mç.34 nº.94b 3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1785.4.18 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Domingos Ferreira de Carvalho, juiz de fora de Lafões, com jurisdição ordinária. n/a Registada no Livro 41 do registo geral e na Chancelaria-mor da 
Corte e Reino, no Livro de Ofícios e Mercês.

mç.34 nº.94c 3º 53 São Pedro do Sul Provisões para Tombo 1791.3.4 Provisão Provisão para se fazer tombo de toda a casa passada a Dr. Manuel José de Figueiredo, juiz de fora de Tabuaço, com jurisdição ordinária, por falecimento do 
Dr. Domingo Ferreira de Carvalho.

n/a Registada no Livro 7 do registo geral.

mç.34 nº.95 3º 51v São Pedro do Sul Doações e Dotes 1692.6.25 Escritura de declaração de 
última vontade

Última vontade de André Cardoso Correia na qual este nomeia o seu filho Francisco Cardoso Correia herdeiro do Prazo de Codeçáis e Vilar e o seu Filipe 
Cardoso de Almeida herdeiro dos Prazos de Quintela do Banho e do Prazo de Sá, na freguesia de Carvalhais.

n/a Nas notas de tabelião

mç.34 nº.96 3º 296v Crexido e Lage Aquisições 1691.4.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Padre Domingos de Paiva a dona Maria de Mesquita de onze alqueires de pão que lhe pagava de renda que ficou de Manuel 
Silvestre impostos e consignados na Carta de Rematação.

n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.97 3º 300 Crexido e Lage Prazos fateusins 1644.4.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Gil de Rebelo Cardoso a António João o Novo e sua mulher de Crexido de propriedades constantes do mesmo prazo. n/a Nas notas do tabelião. 

mç.34 nº.98 3º 289v Balsamão Aquisições 1549.7.9 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Gonçalves da Lage a Manuel Afonso e sua mulher da Vila de Oliveira de Frades da parte de um casal de que era caseiro 
Gonçalo Anes.

n/a Nas notas do tabelião.

MAÇO 35

mç.35 nº.1 3º 348 Ribeiro, freguesia de 
Folgosa

Aquisições 1559.2.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues e sua mulher, Joana Rebelo a Duarte Rodrigues e sua mulher do Ribeiro de uma leira de vinha no limite do 
dito lugar onde chamam as Quartas. Reparte com o comprador e com o caminho que vai para o Ribeiro.

n/a Nas notas do tabelião.

mç.35 nº.2 3º 348
Ribeiro, freguesia de 
Folgosa Aquisições 1543.3.28 Escritura de compra

Escritura de compra que fez Gonçalo Rodrigues a João Vaz e sua mulher do Lugar de Crexido de um chão no limite do dito lugar onde chamam as Ortas, que 
reparte com o comprador. n/a Nas notas do tabelião.

mç.35 nº.3 3º 348v
Ribeiro, freguesia de 
Folgosa

Aquisições 1539.5.3 Escritura de compra Escritura de compra que fez Nuno Rebelo Cardoso a Gonçalo Afonso, do ribeiro de uma vinha branca no limite do dito lugar onde chamam as Quartas. n/a Nas notas do tabelião.

mç.35 nº.4 3º 350 Mourel, freguesia de 
Carvalhais

Aquisições 1612.5.16 Escritura de compra Escritura de compra que fez Francisco Homem a Miguel de Mesquita de um casal no lugar de Mourel. n/a Nas notas do tabelião.

mç.35 nº.5 3º 352v Carvalhais Prazos de domínio útil 1655.10.26 Prazo Prazo mandado fazer pelo reitor e Colégio da Companhia de Jesus de Évora a António Cardoso Correia como renovação do casal da Portela de Sá Batalha  
Germinada , e Quebrada  das Roçadas  em três vidas de nomeação.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.6 3º 352v/353 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.3 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico mandado fazer pela Mesa Abacial de Paço de Sousa a António Gonçalves  e sua mulher, ambos de Sá, de que a casa era enfitêutica em 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

n/a Nas notas de tabelião 
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mç.35 nº.7 3º 353 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.3 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Pedro Francisco e sua mulher  da sexta parte de um casal em Sá de que a 
casa era enfitêutica em três vidas de livre nomeação na falta de filhos ou netos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.8 3º 353v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.14 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica mandado fazer pelo Colégio da Companhia de  Jesus de Évora a Domingos Martins e sua mulher de quase 
meio casal  na parte de cima da Aldeia de Sá em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.9 3º 353v/354 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.9 Prazo subenfitêutico 
Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel de Gouveia e sua mulher de um 
quarto de casal na Portela de Sá em três vidas de nomeação na falta de filhos e netos. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.10 3º 354r/v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.5 Prazo subenfitêutico 
Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica feito a Francisco Gonçalves e sua mulher e a Dionísio de Loureiro de um quarto de casal na Portela de Sá em 
três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.11 3º 354v Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.7.4 Prazo subenfitêutico Prazo subenfitêutico de que a casa era enfitêutica  mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel Jorge e sua mulher  de um terço de 
um casal na parte de cima da Aldeia de Sá  em três vidas de livre nomeação na falta de filhos e netos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.12 3º 355 Carvalhais Prazos de domínio útil 1739.6.30 Renovação de prazo Renovação do prazo de todos os casais anteriores mandado fazer pelo Colégio da Companhia de Jesus de Évora a José Manuel de Almeida Leitão enfiteuta 
neste prazo em três vidas de livre nomeação. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.13 3º 355r/v Carvalhais Prazos de domínio útil 1656.7.2 Certidão de prazo 
subenfitêutico

Certidão dos prazos subenfitêuticos mandada fazer por André Cardoso Correia com  procuração do Colégio da Companhia de Jesus de Évora a Manuel 
António e sua mulher  a Francisco Gonçalves e sua mulher em três vidas de rigorosa geração.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.14 3º 357 Portela de Sá
Prazos que pelas arrematações abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar com o útil 1791.4.5 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Lourenço e sua mulher de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.15 3º 358 Portela de Sá Prazos que pelas arrematações abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar com o útil

1790.3.30 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel Franco e sua mulher de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.16 3º 359 Portela de Sá Prazos que pelas arrematações abaixo ficaram sendo de 
domínio direto por se consolidar com o útil

1791.4.7 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a Manuel de Almeida de propriedades na Portela de Sá em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.17 3º 362 Sá, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1791.4.15 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a João Luís e sua mulher e aos mais inquilino declarados de propriedades de Sá em  três vidas de rigorosa 
geração.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.18 3º 363 Sá, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1791.4.6 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa  a Domingos Martins, viúvo, de propriedades de Sá de livre nomeação na falta de filhos. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.19 3º 366
Fundo da Aldeia de Sá, 
freguesia de Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.2.22 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a José de Martins, solteiro, de propriedades do Fundo da Aldeia de Sá em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.20 3º 368 Roçadas, freguesia de 
Carvalhais

Prazos de domínio direto 1791.5.7 Prazo Prazo mandado fazer  pelo Visconde da Lapa a Manuel António e sua mulher de propriedades de Rouçadas em  três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.21 3º 371
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1739.7.30 Carta de arrematação de 
autoridade régia 

Carta de arrematação de autoridade régia feita a  Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos de um foro que se pagava à Companhia de Évora do prazo 
das povoações nomeadas ficando todas sob domínio direto da casa ao qual se associa o prazo enfitêutico feito pelos anteriores a José Manuel de Almeida 
Leitão e Vasconcelos.

n/a Carta de arrematação de autoridade régia. Foi passada uma carta em 
1772.08.05

mç.35 nº.22 3º 371r/v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1773.5.24 Carta de arrematação Carta de arrematação feita por D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos das lutuosas que pagaram à Mesa Abacial de Passo de Sousa do Colégio 
dos Jesuítas de Évora, João Lourenço, Manuel Tavares, Francisco Gonçalves de Manuel de Gouveia.

n/a n/a

mç.35 nº.23 3º 371v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1773.5.22 Carta de arrematação
Carta de arrematação feita por D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos das lutuosas que pagaram Manuel Jorge, Manuel Gouveia, António 
Francisco, António Francisco ou Gonçalves, Francisco Gonçalves, Pedro Francisco, Domingos Martins, e Domingos João. n/a n/a

mç.35 nº.24 3º 371v
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1733.9.13 Auto de posse Auto de posse do foro e lutuosas arrematados por D. Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos. n/a n/a

mç.35 nº.25 3º 372
Casal da Portela de Sá, 
Aldeia da Quebrada e 
Roçadas

Aquisições 1747.2.25 Escritura de compra Escritura de compra feita pelo Capelão Domingos Correia Pereira e sua mulher a Dionísio José de Loureiro da Quinta de São Feliz, de um sapadinho, no 
Lameiro da Levada mais dois chãos, na Regada e em Campo da Pedra, e a tapada da Mouta.

n/a Nas notas de tabelião Junto está o requerimento feito pelo Bacharel 
José Vaz Correia para reconhecer o Tombo. Apenas para lembrança.

mç.35 nº.26 3º 374 Gereminada, freguesia 
de Carvalhais

Prazos de domínio direto 1645.8.14 Prazo Prazo feito por Maria Fróis a Domingos Álvares de Germinada de meio casal  livre por morte da sua mulher Catarina João em três vidas de livre nomeação. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.27 3º 375r/v Gereminada, freguesia 
de Carvalhais

Prazos de domínio direto 1776.6.6 Prazo
Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a António de Figueiredo e sua mulher  de propriedades de Germinada, descritas no prazo que tinha sido tirado a 
Manuel Duarte e sua mulher Maria Rodrigues, em três vidas de rigorosa geração. Prazo este que voltou a reverter para um filho/filha do primeiro enfitêutico a 
quem foi tirado.

n/a Nas notas de tabelião 
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mç.35 nº.28 3º 376 Gereminada, freguesia 
de Carvalhais

Prazos de domínio direto 1657.1.7 Prazo Prazo feito por Diogo Andrade Cardozo e sua irmã D.Clara de Almeida Novais a Maria Rodrigues, filha da defunta Maria Gaspar, em três vidas de geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.29 3º 379 Gereminada Sentenças 1643.7.31 Sentença Sentença a favor de André Cardozo Correia contra Gaspar Rodrigues de Oliveira e sua mulher que são obrigados a pagar uma quantia pelo Casal do Outeiro 
da quinta da Germinada da qual era senhor direto  a Mesa Abacial de Paço de Sousa.

n/a n/a

mç.35 nº.30 3º 379r/v Gereminada Sentenças 1770.1.22 Sentença
Sentença a favor de D.Mariana Antónia Teresa do Sobral e Vasconcelos contra Maria Rodrigues, viúva, que é obrigada a devolver um prazo por não pagar o 
foro, por alienar as terras. Tomando a casa posse do mesmo fez o prazo a António Figueiredo  mas voltou para um filho/filha da ré. n/a n/a

mç.35 nº.31 3º 382 Gereminada Aquisições 1632.9.15 Escritura de compra de sisa Escritura de compra de sisa feita por Francisco Homem  a António de Oliveira e sua mulher, de uma leira de terra no chão do Ramalhal. n/a Junto está a escritura de compra de uma Leira da Lameira .

mç.35 nº.32 3º 384 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de Domínio Direto 1581.[--?].[--?] Prazo Prazo feito por Manuel de Mesquita e sua mulher a João Luís  e sua mulher de duas partes de um casal em Mourel em três vidas de geração. n/a O autor menciona que deste prazo provavelmente saíram os 
seguintes. 

mç.35 nº.33 3º 385 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1618.5.21 Prazo por cópia informe Prazo por cópia informe feito por Francisco de Almeida Mascarenhas  a  Manuel João como tutor do seu irmão Mateus Mascarenhas de um quarto de casal, 
chamado "O do Cabo", no limite de Mourel em três vidas de livre nomeação na falta de filhos. 

n/a Prazo por cópia informe.  Junto está a posse de Manuel do Amaral.

mç.35 nº.34 3º 386 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1612.9.8 Prazo Prazo mandado fazer por Francisco Rebelo do Amaral e sua mulher  a  Maria Dias, de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul em três vidas de livre 
nomeação na falta de filhos.

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.35 3º 386r/v
Mourel, freguesia de 
Carvalhais Prazos de domínio direto 1692.2.10 Renovação de prazo Renovação do prazo  de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul  a Domingos Francisco em três vidas de livre nomeação na falta de filhos. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.36 3º 386v/387 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1791.5.9 Renovação de prazo Renovação do prazo de metade de um casal na Vila de D.Pedro do Sul a José de Almeida e sua mulher em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.37 3º 388 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1690.5.16 Prazo por nova renovação Prazo por nova renovação feito por Nuno Leitão Pereira a João de Oliveira e sua mulher de propriedades em Mourel em três vidas de geração na falta de 
filhos. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.38 3º 389 Mourel, freguesia de 
Carvalhais 

Prazos de domínio direto 1791.5.12 Prazo Prazo feito pelo Visconde da Lapa a Maria Duarte e José Correia  ao seu filho e mulher  de propriedades em Mourel em três vidas de rigorosa geração. n/a Renovação do prazo do documentomç.35, nº34. Nas notas de 
tabelião (António José e Figueiredo de Lafões)

mç.35 nº.39 3º 392 Bouças, freguesia de 
Carvalhais  

Prazos de domínio direto 1752.8.25 Prazo Prazo mandado fazer por José Manuel de Almeida Leitão e Vasconcelos a Manuel Correia e sua mulher de propriedades da Póvoa de Bouças. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.40 3º 392r/v
Bouças, freguesia de 
Carvalhais  Prazos de domínio direto 1791.3.18 Renovação de prazo Renovação de propriedades da Póvoa de Bouças a Rosália  em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.41 3º 393 Bouças, freguesia de 
Carvalhais  

Prazos de domínio direto 1791.5.15 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da Lapa a João Gomes e sua mulher ao inquilino Manuel de Almeida das propriedades de Póvoa das Bouças em três vidas 
de rigorosa geração. 

n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.42 3º 395 Mourel Desistências 1731.3.22 Desistência Desistência feita Maria, solteira filha de João Franco e sua mulher de um casal em Póvoa de Bouças que ficou na posse do domínio útil de  Nuno Leitão 
Pereira Almeida.

n/a Não se sabe se o casal se uniu ou se dividiu porque não se encontra 
em mais nenhum documento.

mç.35 nº.43 3º 397 Casal da Renda, 
freguesia de Carvalhais  

Prazos de domínio direto 1791.3.15 Renovação de prazo Renovação do prazo feito pelo Visconde da Lapa a José de Almeida e sua mulher  do casal de renda das propriedades  em três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.44 3º 399 Carvalhais Prazos de domínio direto 1791.3.26 Prazo Prazo mandado fazer pelo Visconde da lapa a João Pinto e sua mulher de propriedades da freguesia de Carvalhais em  três vidas de rigorosa geração. n/a Nas notas de tabelião 

mç.35 nº.45 3º 373 Portela de Sá Sentenças 1706.4.23 Sentença
Sentença contra Manuel de Gouveia que anula a renovação do prazo subenfitêutico feito sem autoridade do senhor direto e se renova com o acrescento 
arbitrado por Louvados. n/a n/a

MAÇO 36

mç.36 nº.1 4º 196 Cunha Testamentos e composições 1674.6.14 Testamento Testamento da falecida D.Catarina Osório instituidora do Morgado denominado da Cunha. n/a No mesmo documento está  o auto de aprovação e de abertura.

mç.36 nº.2 4º 196r/v Cunha Testamentos e composições 1671.5.29 Escritura de Composição
Escritura de composição entre D.Catarina Osório e Luís Bandeira Galvão, governador da Companhia de Viseu, sobre os bens que separava  perante as dívidas 
do seu marido Francisco Ribeiro dos Santos  que tinha deteriorado o seu dote - a fazenda  em Palha termo de Punhel, a Fazenda de Bendada termo de Pinhel,  
a Fazenda  em Armas,  a Fazenda de Ponte do Abade, um casal e um Lameiro

n/a Nas notas de tabelião
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mç.36 nº.3 4º 199 Cunha Doações 1675.8.27 Certidão de Escritura de 
Doação

Certidão da Escritura de Doação feita por D.Catarina Osório, viúva de Francisco Ribeiro de Vasconcelos a Luís Bandeira Galvão, governador da comarca de 
Viseu, do usufruto e venda dos bens  que tinha por outra escritura.

n/a Nas notas de tabelião

mç.36 nº.4 4º 201 Cunha Vínculo 1787.10.31 Informação de Corregedor Informação de Corregedor de Francoso sobre a significância  ou insignificância do vínculo  da Cunha instituído por D.Catarina Osório. n/a n/a

mç.36 nº.5 4º 201 Cunha Vínculo 1788.10.6 Auto de Posse Auto de posse dada pelo Corregedor de Trancoso dos bens do vínculo  da Cunha instituído por D.Catarina Osório. n/a
Referente ao documento mç.36, nº5. No mesmo documento está  o 
auto 1788.03.05

mç.36 nº.6 4º 201v Cunha Vínculo 1787.8.30 Certidão de Auto de posse Certidão do auto da contra Geral dos rendimento e valores das fazendas pertencentes ao vínculo instituído por D.Catarina Osório. n/a Tapado em 1788.07.30 pelo Secretário do Desembargo do Paço.

mç.36 nº.7 4º 202 Cunha Vínculo s/d Diversas Respostas e Cópias Diversas respostas e cópias que servem para instrução na reivindicação do vínculo da Cunha instituído por D.Catarina Osório. n/a n/a

mç.36 nº.8 4º 196v Cunha Testamentos e composições s/d Escritura Original de 
Composição

Escritura original da composição entre D.Catarina Osório e Luís Bandeira Galvão, governador da Companhia de Viseu, sobre os bens que separava  perante as 
dívidas do seu marido Francisco Ribeiro dos Santos  que tinha deteriorado o seu dote. Era ut supra. 

n/a Referente ao documento mç.36, nº2.

mç.36 nº.9 4º 203 Cunha Aquisições 1575.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Domingos Pires do Eido e sua mulher de um chão em Valouro. n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

mç.36 nº.10 4º 203 Cunha Aquisições 1574.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Marim Vaz e sua mulher de uma courela de terra  em Corgo da Lapa n/a
Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

mç.36 nº.11 4º 203r/v Cunha Aquisições 1575.3.21 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Gaspar de Sobral a Simão Pires e sua mulher de uma courela  de terra em Corgo da Lapa n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

mç.36 nº.12 4º 203v Cunha Aquisições 1629.11.26 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Teotónio do Sobral de Carvalho a  Domingos Lopes, de Cunha, de um linhar e lameiro  no lugar que partia com caminho do 
concelho. 

n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe  mas estão alienadas. Nas 
notas de tabelião. 

mç.36 nº.13 4º 203v/204 Cunha Aquisições 1634.4.26 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de sisa da compra feita por Teotónio do Sobral  de Almeida a Domingos Francisco e sua mulher  de uma Vinha do Paraíso em Cunha. n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe mas estão alienadas.

mç.36 nº.14 4º 204 Cunha Aquisições 1631.3.8 Escrito com certidão de sisa Escrito com certidão de sisa da compra feita por Teotônio do Sobral de Almeida a Catarina Lopes, viúva, de Cunha, de metade de uma tapa em Fonte de Vide. n/a Compra pertence à casa de Sernancelhe mas estão alienadas.

mç.36 nº.15 4º 204r/v Cunha Aquisições 1657.1.19 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos e sua mulher D.Catarina Osório a Simão Gonçalves  e sua mulher Andresa Domingues, da 
Cunha,  de um lameiro em Laginha. n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.16 4º 204v Cunha Aquisições 1672.2.15 Escritura de Compra Escritura de compra feita por D.Catarina Osório a Catarina Francisca, viúva, de Cunha,  de metade de uma tapada, um lameiro em Guinoso e outro em Linhar  
e metade de um chão em Borralheira. 

n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.17 4º 204v/205 Cunha Aquisições 1657.1.19 Escritura de Compra Escritura de compra  feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos a Baltazar Soares e sua mulher, da Ponte do Abade, de um lameiro em Cunha, da terça parte 
de um linhar no limite da vila de Sernancelhe  e de um chão e lameiro  em Covelinho , e uma tapada em Feijão.

n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.18 4º 205r/v Cunha Aquisições 1654.5.15 Escritura de Compra Escritura de compra feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos a  João Correia e sua mulher, da Cunha, de uma vinha  em Cunha e uma Tapada em Regadas e 
um Linhar em Cavagais, um chão no Vale e oureo em Courela, um chão em Cunha

n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.19 4º 205v/206 Cunha Aquisições 1650.2.11 Escritura de Compra
Escritura de compra feita por João Soares Ribeiro pai de Rodrigo Homem Ribeiro e  Francisco Ribeiro de Vasconcelos  a Baltazar Soares e sua mulher da 
Ponte do Abade  de um lameiro   na Cunha e um chão em Ranhadouro em Grajal e uma terça parte de um Linhar em Castanheirinhos, um chão e lameiro no 
limite da vila.

n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.20 4º 206 Cunha Aquisições 1645.12.30 Escritura de Compra Escritura compra feita por João Soares Ribeiro  a João Correia e sua mulher, da vila de Sernancelhe,  de um lameiro em Nabais. n/a  Propriedades passaram para a casa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.21 4º 206v Cunha Aquisições 1738.1.12 Certidão Certidão extraída do Tombo do Vínculo do Ladário sobre as maiorias da Regada da Ponte das Tábuas pela que pertence nela o dito vínculo.  n/a n/a

mç.36 nº.22 4º 206v Cunha Aquisições 1638.7.10 Carta de Arrendamento Carta de arrendamento feita por Teotónio do Sobral de Almeida  por foros que lhe devia Domingos Fernandes, da Cunha, de diversas propriedades. Dois 
lameiros em Ervedal,  um linhar em Nabais, metade de uma tapada em Fonte de Vide.

n/a Escrito nas costas que há muito tempo não havia notícia das 
propriedades.

mç.36 nº.23 4º 213 Cunha Sentenças 1756.4.17 Sentença Sentença a favor de Rodrigo Bernardo de Tovar e Vasconcelos, e seu caseiro Manuel de Seixas contra Francisco Fernandes e sua mulher, da Cunha, por 
caminharem por cima de um Lameiro em Maganheira. Com sentença e subsentença- 

n/a n/a
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mç.36 nº.24 4º 207 Cunha Aquisições 1655.10.9 Escrito com certidão de sisa Escrito  com certidão de sisa da compra feita por Francisco Lopes e sua mulher, da Lezíria, a Lourenço Domingues  da Cunha e junto o traspasse que fez o 
comprador a Francisco Ribeiro de um Linhar em Nabais e outro Linhar no Serrado de João Gomes.

n/a n/a

mç.36 nº.25 4º 199r/v Cunha Doações 1673.2.16 Escritura de Doação Escritura de Doação e Instituição de Capela feita por D.Catarina Osório, viúva de Francisco Ribeiro de Vasconcelos, a D.Joana de Vasconcelos, mulher de 
Luís Bandeira Galvão, das fazendas da Cortiçada e Aguiar da Beira, Quinta da Serra, Prazo de Santa Ana. Todos os bens estão alienados.

n/a Nas notas de tabelião

mç.36 nº.26 4º 184
Quinta de Paulo Lopes, 
termo de Sernancelhe Verbas de Inventário 1738.7.8 Notificação Judicial

Notificação judicial feita a Manuel Lopes da Quinta de Paulo Lopes, para que concorra com assenção  de um lameiro dentro da dita quinta a Rodrigo  do 
Sobral de Carvalho e Vasconcelos. n/a

No mesmo documento está a verba do inventário que atesta que  o 
lameiro pertence ao vínculo instituído por Rodrigo Homem Ribeira.

mç.36 nº.27 4º 190 Quinta do Espírito Santo Sentenças 1781.11.11 Sentença de Dívida
Sentença de dívida que ficou a dever Paulo do Soveral, da Quinta do Espírito Santo, a Luís Bandeira Galvão, por ficar com um inventário de separação de 
bens  que mostrava que  a Quinta pertencia à Casa.

n/a n/a

mç.36 nº.28 4º 192 Ferreirim, termo de 
Fonte Arcada

Sentenças 1569.11.12 Sentença Sentença a favor do Padre Manuel Gonçalves contra  Sinoa Francisca , de Chusendo. n/a No mesmo documento está o auto de penhora.

mç.36 nº.29 4º 185 Quinta de Paulo Lopes Aquisições 1672.5.6 Escritura de Compra Escritura de Compra feita  por Rodrigo Homem Ribeiro de Vasconcelos a D.Catarina Osório de um casal e um lameiro na Quinta de Paulo Lopes. n/a n/a

mç.36 nº.30 4º 207 Cunha Aquisições 1641.4.20 Escritura de Compra Escritura de compra feita pelo Abade de António Veloso  a Gaspar Lopes de Guilheiro de uma Cunha em Valouro na Cunha de um casal na Cunha. n/a Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.31 4º 185/186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições 1643.11.12 Escritura de Compra 
Escritura de Compra feita por João Soares Ribeiro a Luís Fernandes, da Quinta de Paulo Lopes, de dois terços de uma tapada de chamam, metade d e outra 
Tapada em Ribeiro, um pedaço de vinha dentro da dita Tapada , um Lameiro, um Linhar, um Lameiro à Carvalheira, um Linhar. n/a Nas notas de tabelião

mç.36 nº.32a 4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa  de uma compra feita por João Soares Ribeiro a Luís Fernandes e sua mulher, da Quinta de Paulo Lopes, de um chão tapado sobre si  que 
serve de Linhar na Mouta.  

n/a Três certidões de sisa em apenas um documento

mç.36 nº.32b 4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa da conjura que fez João Soares Ribeiros  a Belchior Fernandes de um Serrado  nas Vinhas no Limite da Quinta de Paulo Lopes. n/a n/a

mç.36 nº.32c 4º 186 Quinta de Paulo Lopes Aquisições s/d Certidão de sisa Certidão de sisa de uma compra feita por Júlio de Macedo a Catarina de Aguiar, de Arnas, de um chão em Forno e Filheiro. n/a n/a

mç.36 nº.33 4º 207v Cunha Aquisições 1683.11.20 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira  Galvão, governador da Comarca de Viseu, e sua mulher a Domingos Lopes de um pedaço de terra em Ponte das 
Tábuas. Pertence ao Vínculo de Ladário. 

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.34 4º 207v Cunha Aquisições 1688.2.16 Escritura de Compra
Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Francisco Gomes e sua mulher de Coja, da metade de um lameiro, e 
mais uma sorte de outro na Ribeira da Tavosa. Pertence ao vínculo do Ladário. n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.35 4º 207v/208 Cunha Aquisições 1683.11.27 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Domingos Gonçalves e sua mulher, de Siqueiros, de uma Frigueira 
na Cunha  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário.

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.36 4º 208 Cunha Aquisições 1683.11.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a Ana Gonçalves, viúva e sua irmã de Vilar de Corfas  de uma 
Frigueira e de um pedaço de terra  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário.

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.37 4º 208r/v Cunha Aquisições 1683.11.23 Escritura de Compra Escritura de Compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Manuel Domingues e sua mulher, da Cunha, de um pedaço de 
Frigueira  em Ponte das Tábuas. Pertence ao vínculo do Ladário.

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.38 4º 208v Cunha Aquisições 1660.3.10 Carta de Arrematação
Carta de arrematação  extraída feita por Francisco Ribeiro de Vasconcelos, da Cunha, do casal que ficou de Baltazar Soares composto por propriedades nas 
Arnas  Ponte do Abade. n/a A maior parte do casal pertence ao vínculo de D.Catarina Osório 

mç.36 nº.39 4º 209 Cunha Aquisições 1676.4.10 Assinado de Compra
Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a António Rodrigues de Almeida e sua mulher de Sernancelhe  de 
metade de uma courela na Ponte das Tábuas. n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.40 4º 209 Cunha Aquisições 1684.12.27 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  a Manuel Correia  e  sua mulher, da Ponte do Abade de uma courela 
na Ponte das Tábuas. 

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.41 4º 209r/v Cunha Aquisições 1666.8.30 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a  António Domingues  e sua mulher, da Cunha, de uma insua  na 
Ribeira da Tavosa, um lameiro  na Ribeira  por baixo do Assude de João Domingues.  

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.42 4º 209v Cunha Aquisições 1676.4.10 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a António Rodrigues de Almeida e sua mulher, de Sernancelhe, de uma 
courela na Ponte das Tábuas

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

�112



mç.36 nº.43 4º 209v/210 Cunha Aquisições 1686.3.8 Assinado de Compra Assinado de compra feita por Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu, a Domingos Pires e sua mulher, da Cunha, de uma courela  em Valouro n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.44 4º 210 Cunha Aquisições 1676.10.26 Assinado de Troca e Encambo Assinado de troca e encambo feita por  Luís Bandeira Galvão, governador da Comarca de Viseu,  com João Rodrigues, viúvo da Cunha,  pela qual o primeiro 
ficou com duas sortes de vinha  que partiu com Manuel Saraiva Sampaio de Castelo Bom e com Luís Bandeira.

n/a Pertence ao vínculo de Ladário. 

mç.36 nº.45 4º 196v/197 Cunha Testamentos e composições 1787.4.26 Certidão de Testamento
Certidão do testamento de Francisco Ribeiro Vasconcelos e do formal de partilhas de Luís Bandeira Galvão dos bens que para ele ficaram de Francisco 
Ribeiro e da instituição  feita por D.Catarina Osório. n/a Tapada por um escrivão.

mç.36 nº.46 4º 197 Cunha Testamentos e composições 1662.9.1 Certidão de Testamento Certidão do testamento de Francisco Ribeiro Vasconcelos. n/a
Referente ao documento mç.36, nº45,  No mesmo documento está a 
aprovação. 

mç.36 nº.47 4º 210r/v Cunha Aquisições 1749.3.3 Certidão de Escritura de 
Troca

Certidão de uma escritura de troca feita por Luís Bandeira Galvão com António de Aguiar Pereira pela qual o primeiro dá ao segundo  uma terra que tinha em 
Latada, ou uma vinha de Santo Amaro.

n/a No mesmo documento está um escrito de troca  feita por Luís 
Bandeira com  o capelão Luís da Costa. Nas notas de tabelião.

mç.36 nº.48 4º 215 Cunha Certidões para cautela s/d Certidões de Requerimento Certidões de todos os requerimentos e protestos  que por parte do Barão de Mossâmedes  e Francisco de Albuquerque e Castro  se fizeram na diligência da  
vitória para o vínculo instituído por D.Catarina Osório. 

n/a n/a

mç.36 nº.49 4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1718.11.4 Assinado de Compra Assinado de compra feito por Luís Bandeira Galvão, governador da comarca de Viseu a Domingos Martins e sua mulher, de Tavosa d'Metade de uma casa na 
Quinta do Espírito Santo.

n/a Cinco Assinados datados em apenas um documento

mç.36 nº.50 4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1717.4.20 Assinado de Compra
Assinado de compra feito  por Teotónio do Sobral de Carvalho Vasconcelos a Domingos Martins e sua mulher, da Tavorosa d'Metade da terça parte de uma 
regada  na Quinta do Espírito Santo,  feito  em 1717.04.20. n/a n/a

mç.36 nº.51 4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1711.2.27 Assinado de Compra Assinado de compra feito por D.Joana de Vasconcelos a Ana Domingos da Quinta. n/a n/a

mç.36 nº.52 4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1717.4.25 Assinado de Compra Assinado de compra feito por Teotónio do Sobral a Domingos Martins e sua mulher, de Tavorosa d'metade, da terça parte de uma sorte na Quinta do Espírito 
Santo, feita a 1717.04-25

n/a n/a

mç.36 nº.53 4º 188r/v Quinta do Espírito Santo Aquisições 1718.10.4 Assinado de Compra Assinado de compra feito por Luís Bandeira Galvão a Domingos Martins e sua mulher, de Tavorosa d'metade de uma casa na Quinta do Espírito Santo feito 
1718.10.04.

n/a n/a

MAÇO 37

mç.37 nº.1 4º 217r/v Cunha Aquisições por doação 1798.3.23
Certidão de Óbito, Inventário 
e Testamento

Certidão de óbito, inventário e testamento da defunta D.Mariana Isabel Vitória  datados em Orense  em 1781.09.17. n/a n/a

mç.37 nº.2 4º 217v Provesende Aquisições por doação 1798.9.22 Escritura de Retificação e 
Declaração

Escritura de retificação e declaração feita por D.Maria Joaquina de Barros Faria a seu sobrinho D.Luís António de Sousa Botelho Mourão Morgado de 
Matheus e a seu Genro o Barão de Mossâmedes sobre a doação  que lhe fez do casal de Provesende.

n/a No mesmo documento está o auto de posse  1798.11.29

mç.37 nº.3 4º 217v/218 Provesende Aquisições por doação 1798.12.15 Insinuação de Doação Insinuação da doação do casal de Provesende. n/a Referente ao documento mç.37,nº2. Registado na chancelaria mós da 
corte do Reino no livro de ofícios e mercês fl.55

mç.37 nº.4 4º 218 Provesende Aquisições por doação 1799.2.13 Certidão de Insinuação Certidão de insinuação da doação do casal de Provesende. n/a Referente ao documento mç.37,nº3.

mç.37 nº.5 4º 232 Santarém Prazos subenfitêuticos 1766.9.13 Certidão Certidão da sub-enfitêuticação que o enfiteuta D. João da Camara fez ao P. Antônio Barbosa de três astins de terra em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.6 4º 257
Reino do Algarve, 
Alagoa de Viseu

Prazos enfitêuticos s/d Prazo
Prazo que mandou fazer por seu procurador, Teotónio do Sobral de Carvalho e Vascos à Miguel Lopes Guisado e sua mulher, da cidade de Silves, em três 
vidas. Está sem efeito e fica só para memória.

n/a "Está sem efeito e fica só para memória"

mç.37 nº.7a 4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão de como se impõe a pena de cem réis por cada cabeça de gado miúdo e mil réis por vacum e bestas que se acharem pastando na Alagoa. n/a n/a

mç.37 nº.7b 4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão de como se impõe a pena de cem réis por cada cabeça de gado miúdo e mil réis por vacum e bestas que se acharem pastando na Alagoa. n/a n/a

mç.37 nº.7c 4º 263 Algarve, Alagoa Acórdãos da Câmara s/d Certidão Certidão pela qual se determina o caminho por um lado da Alagoa a menos perca. n/a n/a
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mç.37 nº.8 4º 268 Lisboa Aquisições 1788.11.24 Escritura de compra Escritura de compra que fez, por seu procurador, o barão de Mossâmedes ao principal D. Luiz da Camara do Palácio do Campo de Santa Ana por catorze mil 
réis. 

n/a Nas notas de Lucas Evangelista de Sousa.

mç.37 nº.9 4º 268r/v Lisboa Aquisições 1790.8.12 Escritura de compra Escritura de compra que fez, por seu procurador, o barão de Mossâmedes ao Principal D. Luís da Camara, de uma casa térrea que servia de coxeira, com sua 
cavalharice e palheiro, em Campo de Santa Ana, por um milhão cem mil réis

n/a Nas notas de Francisco Joaquim Coelho Freire, tabelião.

mç.37 nº.10 4º 268v Lisboa Aquisições 1790.6.1 Certidão Certidão da verba de partilhas, pertencentes ao principal da Camara. n/a n/a

mç.37 nº.11 4º 271 Lisboa Prazos fateusins  1777.7.28
Escritura de contrato de novo 
aforamento

Escritura de contrato de novo aforamento perpetuo, feito pelo Senado da Camara de Lisboa ao almotacé-mor do reino, Lourenço Gonçalves da Camava Couto, 
do chão no Campo de Santa Ana.

n/a
Nas notas do escrivão proprietário do tombo dos bens e propriedades 
do Senado da Camara de Lisboa.

mç.37 nº.12 4º 271r/v Lisboa Prazos fateusins  1790.11.19 Carta civil de reconhecimento 
e novo encabeçamento

Carta civil de reconhecimento e novo encabeçamento do prazo acima, para título do Barão de Mossâmedes. Foro laudémio e condições expressadas acima n/a sobrescritas pelo escrivão do tombo dos bens e propriedades do 
Senado de Lisboa.

mç.37 nº.13 4º 268v Lisboa Aquisições 1655.2.19 Escritura de compra Escritura de compra que fez Manuel Francisco Mendes à D. Ana de Sousa, viúva de Manuel de Sousa Mascarenhas, das casas e quintal do Campo de Santa 
Ana, que foram de diferentes possuidores e entraram no domínio de casa pela escritura.

n/a A escritura se encontra no maço nº.8.

mç.37 nº.14 4º 268v Lisboa Aquisições 1737.3.23 Escritura de compra Escritura de compra que fez o desembargador conselheiro Alexandre Metelo de Sousa e Meneses à Francisco de Sousa Castelo Branco e mais ??? das casas e 
quintal do Campo de Santa Ana.

n/a Nas notas de Antônio Raiz Marquês, tabelião.

mç.37 nº.15 4º 269 Lisboa Aquisições 1776.10.31 Carta de arrematação
Carta de arrematação para titulo do almotacé-mor do reino, Lourenço Gonçalves da Camava Couto, das casas e quintal do Campo de Santa Ana feita à D. 
Luísa Leonor Maria de Matos Nascimentos, viúva do desembargador Alexandre Metelo. n/a n/a

mç.37 nº.16 4º 269 Lisboa Aquisições 1737.4.31 Auto de posse Auto de posse que tomou o desembargador Alexandre metesse de Sousa Meneses, das casas do Campo de Santa Ana. n/a n/a

mç.37 nº.17 4º 269 Lisboa Aquisições 1747.11.25 Certidão de sisa Certidão de sisa da compra das casas do campo de Santa Ana por Alexandre Metelo. n/a n/a

mç.37 nº.18 4º 269 Lisboa Aquisições 1747.11.24 Compra Autoridade da Abadessa e mais religiosas do convento de Santa Brizida do Mocambo para a compra de metade de umas casas e umas atafonas no Campo de 
Santa Ana.

n/a n/a

mç.37 nº.19 4º 269v Lisboa Aquisições 1681.4.23 Subrogação Subrogação que fez D. Joana Tereza Rebela das casas do Campo de Santa Ana, pertencentes ao vínculo instituído por D. Maria Marques, para a qual procedeu 
provisão real com todas as mais solenidades de direitos, conforme sentença.

n/a n/a

mç.37 nº.20 4º 272 Lisboa Sentenças 1706.7.24 Sentença
Sentença de folha de entrega e partilhas de Joana Maria Tereza, filha herdeira de maria dos Anjos e Miguel Francisco Mendes, onde se vê à parte o que lhe 
aconteceu nas casas do Campo Santa Ana e que foi julgado por sentença. n/a n/a

mç.37 nº.21 4º 272 Lisboa Sentenças 1706.7.24 Sentença Sentença de folha de entrega, feita à Francisca Luísa Elena, da parte que lhe aconteceu nas casas do Campo de Santa Ana por falecimento de seus pais Miguel 
Francisco Mendes e maria Anjos.

n/a n/a

mç.37 nº.22 4º 272 Lisboa Sentenças 1776.10.18 Auto civil Autos civis de embargo, sendo Autor o almotacé-mor do reino contra D. Luísa Leonor Maria Matos, sentença em favor da ré. n/a n/a

mç.37 nº.23 4º 272v Lisboa Sentenças 1780.1.30 Sentença Sentença civil de liquidação de perfeito a favor da Abadessa e convento de Santa Brizida do Mocambo, contra o almotacé-mor do reino, dada em Lisboa. n/a n/a

mç.37 nº.24 4º 274 Lisboa Doações 1751.9.10 Escritura de doação
Escritura de doação que fez Alexandre Metelo de Sousa Meneses e sua mulher D. Luísa Leonor maria de Matos à Irmandade do Senhor Jesus dos Perdões, de 
um terreno para edificar em Santa Ana. n/a

Nas notas de Joaquim José Correa Henriques, tabelião na cidade de 
Lisboa.

mç.37 nº.25 4º 229 Santarém Prazos enfitêuticos 1783.7.23 Certidão Certidão passada a requerimento do Visconde da Lapa dos autos do testamento de Lucas da Sª Monteiro. n/a n/a

mç.37 nº.26 4º 229v Santarém Prazos enfitêuticos 1768.6.21 Prazo Prazo que mandou fazer o comendador Antônio de Nascimento para seu sobrinho o Visconde da lapa José de Almeida do Sobral, cujas propriedades estão  nos 
campos de Santarém, Alvisquer. Em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.27 4º 233 Santarém Prazos subenfitêuticos 1795.1.2 Escritura de emprazamento 
subenfitêutico

Escritura de emprazamento subenfitêutico que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Antônio da Silva do Lugar de Val de Figueira, de dois astins de 
terra plantados de vinha em Alvisquer, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.28 4º 234 Santarém Prazos subenfitêuticos 1794.10.27 Escritura de emprazamento 
subenfitêutico

Escritura de emprazamento subenfitêutico que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Lourenço Baptista de uma cabeceira de terra em Lagoa do Diabo, 
em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a
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mç.37 nº.29 4º 235 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.2.25 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez o Visconde da Lapa à Manuel Rodrigues e sua mulher do Lugar de Val de Figueira, de cinco astins de terra em três vidas 
de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.30 4º 236 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.3.21 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Francisca Caetana Plácida da Cide de Lisboa, de uma vinha em Alvisquer, em 
três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.31 4º 237 Santarém Prazos subenfitêuticos 1792.5.4 Certidão Certidão do prazo que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Thomas José Reis, de três astins de terra, em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.32 4º 238 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.4.24 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez, por seu procurador, o Visconde da Lapa à Antônio Joaquim, em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.33 4º 239 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.2.26 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Inácio José dos Santos, de dois astins de terra em três vidas, de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.34 4º 240 Santarém Prazos subenfitêuticos 1794.1.3 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Manuel Raiz Ferreira e sua mulher do Lugar de Val de Figueira, de uma terra e vinha nos 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.35 4º 241 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.10.3 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Antônio da Costa e sua mulher, moradores na Horta de Boa Vista, de dois astins 
terra, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.36 4º 242 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.11.25 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Raiz Maleita, da cidade de Lisboa, de três astins de terra, em três vidas de livre 
nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.37 4º 243 Santarém Prazos subenfitêuticos 1791.3.4 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Domingos Duarte Bento e sua mulher, do Lugar de Val de Figueira, de uma vinha nos 
Alporões de Malta, de três astins e meio de terra, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.38 4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.12 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.39 4º 245 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.12.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Raiz Maleita e sua mulher, moradores da Ribeira de Santarém, de três astins de terra 
nos Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.40 4º 246 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.9.30 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Luís Antônio Marchão, de oito astins de terra em Alvisquer, em três vidas de livre 
nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.41 4º 247 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.9.30 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Luís Antônio Marchão e sua mulher, de quatro astins e meio de terra em Alvisquer, em 
três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.42 4º 248 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Nicolau Duarte, da vila de Santarém, de um pedaço de terra, contiguo à Horta de Boa 
Vista, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.43 4º 249 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.7.24 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à francisco Mendes Vieira do Lugar de S. Vicente do Paul, de um astim e meio de terra em 
Alvisquer, em três vidas de livre nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.44 4º 250 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Joaquim Maurício, de uma vinha nos Alporões de Malta, em três vidas d livre 
nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.45 4º 251 Santarém Prazos subenfitêuticos 1790.6.21 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Domingos José Leite, filho de Luís Paulin Leite, e sua mulher, de uma vinha nos Alporões 
de Malta, em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.46 4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.12 Escritura de emprazamento
Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação. n/a Prazo idêntico, com a mesma data e condições do mç.37 n°38

mç.37 nº.47a 4º 250 Santarém Prazos subenfitêuticos 1789.6.10 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à José Joaquim Maurício, de uma terra nos Alporões de Malta, em três vidas d livre 
nomeação.

n/a n/a

mç.37 nº.47b 4º 252 Santarém Prazos subenfitêuticos 1805.5.8 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que mandou fazer o Visconde da Lapa à Joaquim, de uma terra no rossio de Alvisquer, em três vidas de livre nomeação. n/a n/a

mç.37 nº.48 4º 244 Santarém Prazos subenfitêuticos 1784.9.18 Escritura de Compra Escritura de Compra do prazo realizado entre o Visconde da Lapa à Agostinho da Costa de Carvalho, morador no Casal de Craveiro, de dez astins de terra em 
Alporões de Malta, em três vidas de livre nomeação.

n/a Nas notas do tabelião. Os prazos se renovarão em virtude desta 
mesma escritura.
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mç.37 nº.49 4º 229v Santarém Prazos enfitêuticos 1788.4.17 Prazo Prazo de três vidas de livre nomeação entre D. Fr. Lourenço Vasques da Cunha e o Visconde da Lapa, com a mesma investidura e condições dos prazos n/a Extraído dos Autos de Apelação da Causa

mç.37 nº.50 4º 229v/230 Santarém Prazos enfitêuticos 1787.8.22 Certidão Emprazamento enfitêutico feita por Lucas da Sª Monteiro de três astins de terra à João da Costa. Com licença da religião, podendo os enfiteutas sub-enfiteucar 
sem nova dependência da assembleia.

n/a Extraído dos mesmos Autos em que estava incorporada a escritura 
de emprazamento.

mç.37 nº.51 4º 230 Santarém Prazos enfitêuticos s/d Extrato legal Extrato legal que pode servir para clareza dos subenfitêuticos do prazo denominado dos Alporões de Malta no Campo da Ribeira de Santarém. n/a n/a

mç.37 nº.52 4º 254 Santarém Sentenças 1790.9.11 Sentença
Sentença civil a favor do Visconde da Lapa contra os comendadores de S. João de Alporão da ordem de Malta, pela qual se julga os primeiros o domínio útil 
do prazo dominado dos Alporões de Malta no rossio de Alvisquer.

n/a n/a

mç.37 nº.53 4º 220 Provesende Prazos de Domínio Útil 1785.6.30 Certidão de Prazo Certidão de prazo da meia Quinta  de Santo Marinha  na freguesia de Provesende  feita  pela Mitra Primas a D.Mariana Joaquina de Barros Faria, viúva de 
António da Cunha do Amara Correia, da Quinta de Arroios em Vila Real, em 3 vidas conforme o prazo antigo.

n/a n/a

mç.37 nº.54 4º 218 Provesende Aquisições por doação 1816.9.7 Certidão de Auto de posse Certidão do auto de posse do prazo de Provesente que tomou o Barão de Mossâmedes pela nomeação que lhe fez D.Maria Joaquina de Barros e Faria. x n/a

mç.37 nº.55 4º 218 Provesende Aquisições por doação 1815.8.23 Certidão de Sequestro Certidão de Sequestro feito no prazo de Provesende a requerimento do Barão de Mossâmedes   em 1802.08.25 x n/a

mç.37 nº.56 4º 301 Lisboa Licenças 1811.10.24 Sentença executorial
Sentença executorial apostólica de um breve, feita a favor dos Viscondes da Lapa, de modo a que pudesse existir na ermida contígua ao seu palácio, a qual era 
dedicada ao Senhor dos Perdões, o santíssimo sacramento da eucaristia num tabernáculo do altar maior da mesma x n/a

mç.37 nº.57 4º 301 Lisboa Licenças 1819.3.31 Licença Licença dada pelo Cardeal Patriarca ao Visconde da Lapa de modo a que este e sua família pudessem usufruir da ermida que se encontra junto do seu palácio 
no Campo de Santa Ana, em Lisboa, segundo os preceitos da Igreja

x n/a

mç.37 nº.58 4º 223 Provesende Sentenças 1808.11.25 Sentença e Sobresentença Sentença e sobresentença que obteve o Visconde da Lapa José de Almeida contra D.Ana Joaquina de Queirós Pimentel em que se julgou não serem de vínculo 
os bens de Provesende  que esta queria reivindicar.

n/a Dois documentos no mesmo documento. Sentença de 1808.04.07, 
passada na chancelaria a 1808.05.13, e sobressentença  a 1808.11.25

mç.37 nº.59 4º 218v Provesende Aquisições por doação 1803.8.18 Certidão de Sequestro Certidão de Sequestro feito no prazo de Provesende a requerimento do Barão de Mossâmedes   em 1802.08.25 n/a Referente ao documento mç.37, nº55

mç.37 nº.60 4º 230 Santarém Prazos enfitêuticos 1817.12.5 Escritura de reconhecimento Escritura de reconhecimento que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria Antonieta do Carmo, do prazo de S. João de Alporão em Alvisquer, termo de Santarém, 
foreiro e sagrada religião de Malta, em segunda vida e comendador o Ilustríssimo e Excelentíssimo D. Frei Francisco Maurício de Sousa Coutinho.

X Na nota do tabelião na cidade de Lisboa.

[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]
[documento 
não foi 
descrito no 
Index Geral]

mç.37 nº.63 4º 230v Santarém Prazos enfitêuticos 1830.3.11 Escritura de reconhecimento
Escritura de reconhecimento que fez o Excelentíssimo Conde da Lapa, Manuel de Almeida e Vasconcelos, do prazo de S. João em Alvisquer no campo da 
Ribeira de Santarém foreiro à comenda de S. João de Alporão da religião de Malta, em três vidas. Reconhecimento fez por provisão  do Concelho da Fazenda 
na Provedoria de Santarém

X Escritura lavrada na nota do escrivão e tabelião da provedoria de 
Santarém.

MAÇO 38

mç.38 nº.1 4º 280r/v Fonte Arcada n/a s/d Doação Doação de bens à Fernando de Almeida de Vasconcelos por parte de sua primeira mulher, D. Maria de Castelo Branco. n/a Os títulos ficam para memória.

mç.38 nº.2 4º 282 Codeçais e Vilar n/a s/d Prazo

Nestas duas povoações possuiu a casa de S. Pedro do Sul um prazo de que era senhor* direto a comenda da Ermida de Baltar feita por concessão apostólica à 
Simão de Figueiredo, da cidade de Lamego, cujo prazo passou por nomeação em dote de casamento para a casa de S. Pedro do Sul com Antônio Cardoso 
Homem, para casar com D. Francisca de Novais de Almeida, filha de Francisco Novais de Almeida e ele, filho de Pedro Correia de Lacerda e de D. Guiomar 
Cordeiro, da cidade de Lamego

n/a Fica para memória na miscelânea.

mç.38 nº.3 4º 284 Borda Aquisições s/d Escritura de compra Escritura de compra e contrato sobre a herdade de Vale de Grou, que pertencia ao vínculo instituído por D. Violante de Carvalho, que se alienou e que ainda 
não se sub-rogou.

n/a Fica para memória na miscelânea.

mç.38 nº.4 4º 280v Fonte Arcada n/a s/d Títulos de emancipação, 
testamentos, posses e doações

Diferentes títulos de emancipação, testamentos, posses e doações de diversos sujeitos que tinham relações com a família Leitões, da casa do Tojal e com D. 
Maria de Castelo Branco, viúva de Paulo Cabral e mulher de Fernando de Almeida Vasconcelos

n/a n/a

mç.38 nº.5 4º 298 s/l Miscelânea s/d Diversos papéis Diversos papéis, dos quais se destacam: a mercê do ducado de Lafões ao Duque D. Pedro; o discurso do Marquês de Pombal aquando da reforma da 
Universidade de Coimbra; notícias várias do mosteiro de Grijó pertencentes à famílias do Soveral

n/a Refere o produtor do inventário que para lá destes, ficam outros 
papéis mais sob este maço "só por curiosidade"
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mç.38 nº.6 4º 298 s/l Miscelânea s/d Bulas de Pensões Bulas de pensões de António Xavier de Vasconcelos, e de José António de Vasconcelos e de comenda de Frei Manuel Pinto da Fonseca n/a O referido Frei Manuel Pinto da Fonseca parece ter sido Grão-
mestre da Ordem de Malta, entre 1741 e 1773

mç.38 nº.7 4º 310 Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1815.3.21 Escritura de cessão Escritura de cessão da administração do vínculo de Porto de Canas que fez Jacinto de Figueiredo Castelo Branco a favor do Visconde da Lapa, Manuel de 
Almeida, devido ao outro não ter sucessão e o último ser o parente mais chegado

x Nas notas do tabelião

mç.38 nº.8 4º 310 Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1815.3.31 Escritura de cessão 
Escritura idêntica à escritura de cessão da administração do vínculo de Porto de Canas feita por Jacinto Figueiredo Castelo Branco ao Visconde da Lapa, junto 
à qual figura um auto de posso dado pelo tabelião Luís de Lemos e Figueiredo x n/a

mç.38 nº.9 4º 310 Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1815.5.9 Certidão
Certidão, em pública forma, do codicilo do testamento de Jacinto de Figueiredo Castelo Branco com aprovação e certidão de abertura passada pelo tabelião 
Luís de Lemos e Figueiredo

x n/a

mç.38 nº.10 4º 310r/v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1815.12.5 Certidão
Certidão que demonstra a confirmação da Rainha D. Maria I, e de seu filho o Príncipe Regente, da escritura de cessão do morgado de Porto de Canas feita por 
Jacinto de Figueiredo Castelo Branco a favor do Visconde da Lapa. Certidão esta que fora passada na secretaria do Desembargo do Paço por João da Silveira 
Zuzarte

x n/a

mç.38 nº.11 4º 310v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1821.11.16 Certidão Certidão que demonstra a resolução de uma consulta para a união do vínculo de Porto de Canas com o vínculo do Ladário, a qual foi passada na secretaria do 
Desembargo do Paço por João da Silveira Zuzarte

x n/a

mç.38 nº.12 4º 310v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1817.9.18 Certidão Certidão do acórdão que declarou nula a denúncia de D. Joaquina Ludovina Gil Tarouca acerca do vínculo de Porto de Canas, sendo esta passada por Frutuoso 
Alvares de Carvalho, escrivão, proprietário e tabelião privativo do Juízo das Capelas da Coroa

x n/a

mç.38 nº.13 4º 324 Porto de Canas Padrão de Juro e Herdade 1815.9.6
Sentença de justificação do 
padrão de juro

Sentença de justificação do padrão de juro e herdade na alfândega do tabaco, pertencente ao vínculo de Porto de Canas, passada devido ao requerimento do 
Visconde da Lapa, subscrita por Francisco de Castro Guimarães e assinada pelo Desembargador Francisco Manuel de Andrade Moreira x n/a

mç.38 nº.14 4º 324 Porto de Canas Padrão de Juro e Herdade 1815.11.24 Carta de padrão de juros Carta de padrão de juros pertencente ao vínculo de Porto de Canas impostos na alfândega do tabaco, a qual foi passada por despacho do Tribunal do Conselho 
da Fazenda, de 14 de Novembro de 1815 e pela Chancelaria  em 13 de Agosto de 1816

x n/a

mç.38 nº.15 4º 330 Porto de Canas n/a s/d Árvore de Geração Árvore de geração na qual se mostra o parentesco que tinha o último administrador do vínculo de Porto de Canas, Jacinto Figueiredo, e o novo administrador 
do mesmo, devido à descontinuidade da linhagem do outro, o visconde da Lapa

x n/a

mç.38 nº.16 4º 325 Porto de Canas Aquisições por Compras 1693.4.9 Escritura de compra de juros
Escritura de compra de juro anual imposto na terra apelidada de Pardieiro, junto da vila de Castanheira, termo de Alenquer, e de outra a que chamam Pequeno 
na Marinha, cuja ação de compra fizeram o padre José da Conceição e Jorge de França, estes como testamenteiros de Jacinto Figueiredo e Abreu, Governador 
e Capitão Geral da Ilha de S. Tomé, instituidor do vínculo de Porto de Canas, a D. Isabel de Almeida, viúva de Luís Vieira de Mesquita

x Nas notas do tabelião

mç.38 nº.17 4º 310v Porto de Canas Aquisição de Vínculo por doação e sucessão 1784.5.12 Requerimento Pública forma de um requerimento de Jacinto de Figueiredo Castelo Branco, administrador do vínculo de Porto de Canas, no qual pedia por certidão a cessão 
desse vínculo e a mercê de uma comenda. Certidão essa que foi passada pelo tabelião José da Cunha Feio

x n/a

mç.38 nº.18 4º 325r/v Porto de Canas Aquisições por Compras 1762.4.3 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez António Rodrigues, que por alcunha tinha o nome de Alentejão, morador na Quinta do Porto de Canas, a Luísa Maria, solteira, 
moradora no campo de Santa Clara, em Lisboa, de uma mata por cima da Quinta do Porto de Canas x Nas notas do tabelião

mç.38 nº.19 4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras s/d Autos de Contas Autos de contas de uma capela instituída por Ana de Carvalhosa de uma missa cantada anualmente na Igreja de Santa Ana da Carnota, em Alenquer, assim 
como oferta de géneros alimentícios, como pão e vinho, em dia de comemoração dos defuntos

x
O produtor do inventário refere que os autos demonstram que até ao 
ano de 1785, durante o qual era ainda admnistrador do vínculo de 
Porto de Canas Jacinto Figueiredo, tais obrigações eram cumpridas

mç.38 nº.20 4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras s/d Autos de Contas Autos de contas de um legado instituído por André Pires de uma missa dita na igreja de Santa Ana da Carnota x
O produtor do inventário refere que os autos demonstram que até ao 
ano de 1785, durante o qual era ainda admnistrador do vínculo de 
Porto de Canas Jacinto Figueiredo, tal obrigação era cumprida

mç.38 nº.21 4º 325v Porto de Canas Aquisições por Compras 1776.12.9 Sentença de adjudicação Sentença de adjudicação das terras que estavam encravadas na Quinta do Porto de Canas, as quais eram de Maria Margarida. Esta sentença foi passada por 
Francisco da Silva de Carvalho Henriques, escrivão da Provedoria de Alenquer, sendo assinada pelo Desembargador Aires de Ornelas da Silva

x n/a

mç.38 nº.22 4º 327 Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1825.2.16 Prazo
Prazo em três vidas que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de um pardieiro e um serrado, ambos no lugar do Prateiro, freguesia de Santa Ana de 
Carnota, termo de Alenquer, a António da Silva, morador na Quinta das Canas x Nas notas do tabelião

mç.38 nº.23 4º 327 Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1825.5.24 Prazo
Prazo em três vidas de livre nomeação que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de uma terra no sítio de Vale dos Reis, freguesia de Santa Ana da 
Carnota, termo de Alenquer, a António Francisco e sua mulher, Maria do Espírito Santo, moradores no lugar de Casal das Eiras, da dita freguesia x Nas notas do tabelião

mç.38 nº.24 4º 327v Porto de Canas Prazos de Domínio Direto 1827.11.4 Prazo Prazo em três vidas de livre nomeação que fez, através do seu procurador, o Conde da Lapa, de uma belga de terra no lugar da Fonte de Santa Ana da Carnota, 
termo de Alenquer, a Manuel da Silva, morador no Casal da Vesteira

x Nas notas do tabelião

MAÇO 39

mç.39 nº.1 4º 275 Carcavelos Aquisições 1794.7.28 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez o Visconde da Lapa à Joaquina Teodora de Sousa, viúva de Jacinto  Izidoro de Sousa, da quinta no distrito de Carcavelos. n/a n/a
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mç.39 nº.2 4º 275 Carcavelos Aquisições 1799.6.12 Escritura de Compra Escritura de Compra que fez o Visconde da Lapa é Maria de S. José, de uma terra de semeadura, o termo de Oeiras. n/a n/a

mç.39 nº.3a 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos, a Pedro dos Santos e sua mulher. n/a n/a

mç.39 nº.3b 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3c 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3d 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3e 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3f 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3g 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3h 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3i 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3j 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3k 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3l 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3m 4º 275r/v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de Compra Escritura de compra feita por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.3n 4º 275r/v Carcavelos Aquisições 1741.5.2 Carta de arrematação e posse Carta de arrematação e posse pelo Padre Francisco de Sousa ao curador da herança do Padre Manuel Teixeira. n/a n/a

mç.39 nº.4a 4º 275v Carcavelos Aquisições 1779.2.20 Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4b 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Sentença e escritura de 
subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4c 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Sentença e escritura de 
subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4d 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4e 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4f 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a
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mç.39 nº.4g 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4h 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4i 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Sentença e escritura de 
subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4j 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4k 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4l 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4m 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Sentença e escritura de 
subrogação

Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.4n 4º 275v Carcavelos Aquisições 1770.7.4
Sentença e escritura de 
subrogação Sentenças e escrituras de subrogação a favor de Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.5a 4º 276 Carcavelos Aquisições 1794.1.30 Mandado de levantamento de 
sequestro

Mandado de levantamento de sequestro a favor de Joaquina Teodora de Sousa e seus filhos, como fiados do devedor João da Conta Maia. No final, um acto de 
levantamento de penhora e posse dos rendimentos penhorados.

n/a n/a

mç.39 nº.5b 4º 276 Carcavelos Aquisições 1794.1.27 Conta Conta do contador geral do Real Erário para liquidação da dívida, que fez o objeto do sequestro e penhora à favor de Joaquina Teodora de Sousa, com o 
acordo da absolvição da dívida.

n/a n/a

mç.39 nº.6a 4º 275v Carcavelos Aquisições 1797.11.25 Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

mç.39 nº.6b 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6c 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Escritura de quitação e 
distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6d 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6e 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6f 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6g 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Escritura de quitação e 
distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6h 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d
Escritura de quitação e 
distrate Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6i 4º 275v Carcavelos Aquisições s/d Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.6j 4º 275v Carcavelos Aquisições 1786.8.5 Escritura de quitação e 
distrate

Escritura de quitação e distrate das compras feitas por Jacinto Isidoro de Sousa, primeiro adquirente da Quinta do Marco em Carcavelos. n/a n/a

mç.39 nº.7 4º 276 Carcavelos Aquisições 1804.7.11 Licença Licença da Camara de Oeiras para poder incluir na quinta outra fonte de água perene, junto a porta da quinta ou fazenda do Tenente Jacinto Pimentel Morª 
Freire, com outras duras condições. Dada em Oeiras.

n/a n/a
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mç.39 nº.8 4º 276v Carcavelos Aquisições 1807.9.11 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento que fez Joaquim Inácio da Cruz Alagoa, da quinta da Luz ao Barão de Mossâmedes, José de Almeida e Vasconcelos. X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa

mç.39 nº.9 4º 276v Carcavelos Aquisições 1795.6.1 Escritura de dotação Escritura de dotação de trezentos mil réis anuais que fez o Barão de Mossâmedes, José de Almeida à Ermida de Nossa Senhora da Piedade da quinta de 
Carcavelos.

X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

mç.39 nº.10a 4º 276v Carcavelos Aquisições 1815.8.17 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, Manuel de Almeida, da fazenda denominada a Palmeira em Carcavelos ao capitão Manuel José Ferreira e 
mulher, moradores da quinta no termo de Oeiras. X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa.

mç.39 nº.10b 4º 276v Carcavelos Aquisições 1815.8.21 Posse
Posse da fazenda, referente a escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, Manuel de Almeida, da fazenda denominada a Palmeira em Carcavelos ao 
capitão Manuel José Ferreira e mulher, moradores da quinta no termo de Oeiras.

X
Por Francisco de Paula de Almeida, escrivão do Público Judicial e 
Notas na vila de Oeiras. E junto, cinco documentos que entregou o 
vendedor.

mç.39 nº.11 4º 277 Carcavelos Aquisições 1823.1.29 Carta de emprazamento Carta de emprazamento em três vidas, que fez a majestade e senhor D. João VI ao Conde da Lapa Manuel de Almeida e Vasconcelos, do prazo chamado 
quinta da Luz, foreiro à Comenda de S. Brás.

X
Registada no livro da chancelaria dos emprazamentos do Crato f.
178v de 1814, lançada f. 91 do livro das mercês de 1812. Junto o 
auto de posse.

mç.39 nº.12 4º 277 Carcavelos Aquisições 1822.6.18 Fé de réu Fé de réu pela qual se mostra ter-se feito sequestro na quinta da Luz em Carcavelos a requerimento do solicitador da Real Fazenda da Comenda de S. Brás do 
Grão Priorado do Crato.

X Passada em Oeiras, pelo escrivão geral e orfãos.

mç.39 nº.13a 4º 277r/v Carcavelos Aquisições 1822.7.6 Carta de levantamento de 
sequestro

Carta de levantamento de sequestro feito na quinta da Luz, em observância da ordem expedida do juiz dos Direitos Reais Almoxarifado da Comenda de S. 
Brás de Malta, passada a requerimento e a favor do Conde da Lapa, possuidor da mesma quinta em três de julhos de 1822.

X Na chancelaria da Casa do Infantado. Junto o mando de 
levantamento.

mç.39 nº.13b 4º 278r/v Carcavelos Aquisições 1825.7.8 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Conde da Lapa de um casal denominado Caspolima, no Lugar da Ferrugem, termo de Oeiras. X Nas notas do tabelião na cidade de Lisboa

mç.39 nº.13c 4º 278r/v Carcavelos Aquisições 1822.7.[--?] Provisão de abolição Provisão de abolição da capela no casal denominado Caspotina, no Lugar da Ferruge, termo de Oeiras, que havia instituído Gonçalo Anrulho. Mais dois 
recibos dos quartos.

X n/a

mç.39 nº.14 4º 277v Carcavelos Aquisições 1823.10.22 Carta de arrematação
Carta de arrematação que fez o Conde da Lapa, do casal dos Lombos, foreiro ao Hospital Real de S. José, cujo casal está situado em Carcavelos, termo de 
Oeiras, por execução que moveu o juiz e oficiais da Irmandade do Santíssimo, da freguesia de Nossa Senhora de Mártires à Joaquim Inácio da Cruz Alagoa e à 
sua mulher, D. Feliciana Rita Barbosa Alagoa.

X
Pelo escrivão do Cível da Corte, José joaquim de Noronha. Assinada 
pelo desembargador corregedor do Cível da Corte, Victorino José 
Cerveira Botelho do Amaral. Junto o auto de posse.

mç.39 nº.15 4º 277v/278 Carcavelos Aquisições 1824.1.17 Escritura de reconhecimento Escritura de reconhecimento em primeira vida que fez o Conde da Lapa ao Hospital Real de S. José, do prazo dos Lombos em Carcavelos, termo de Oeiras, 
pela pensão de trinta e oito alqueires de trigo e trinta e oito de cevada e duas galinhas, paga por dia de nossa Senhora de Agosto de cada ano. Laudémio de dez.

X Nas notas do tabelião privado do dito Hospital. A descrição deste 
documento foi repetida no fl. 279.

mç.39 nº.16 4º 278 Carcavelos Aquisições 1824.3.22 Certidão Certidão da vedoria do casal dos Lombos. X
Extraída do livro do tombo do arquivo do Hospital Real de S. José, f.
413. Passada por Lourenço José Peres, escrivão da Fazenda do dito 
Hospital. A descrição deste documento foi repetida no fl. 279.

mç.39 nº.17 4º 278v Carcavelos Aquisições s/d Aquisições
Por avença, se pagão do casal denominado Caspotina, no Lugar da Ferrugem, termo de Oeiras, à Excelentíssima casa de Pombal. Mais a sentença de editos 
que se obteve antes da compra do casal. X n/a

mç.39 nº.18 4º 281 Carcavelos Prazo de domínio direto 1825.7.25 Escritura de emprazamento Escritura de emprazamento em fateusim perpétuo que fizeram os Conde e Condessa da Lapa à Maria Joaquina , viúva de Antônio dos Santos Plangana, 
moradora do termo de Oeiras, no casal da Caspolima, no Lugar de Ferrugem.

X Na nota do tabelião na vila de Oeiras e seu termo. Vide escritura de 
compra f.278.

mç.39 nº.19 4º 278v Carcavelos Aquisições 1829.2.18 Escritura de compra Escritura de compra que fez o Conde da Lapa do domínio direto, imposto em uma terra denominada a Techugueira, no limite de S. Domingos de Rana, termo 
de Oeiras, por prazo fateusim , que fez o vendedor Francisco José de Sousa à Estevão da Silva Encerabodes.

X
Na Nota do tabelião na cidade de Lisboa. Junto o auto de posse, 
como também a escritura pela qual o vendedor tinha comprado. 
Remete para a folha 340

mç.39 nº.20 4º 281 Carcavelos Prazo de domínio direto 1828.10.27 Prazo fateusim Prazo fateusim perpétuo que fez Francisco José de Sousa ao Enfiteuta Estevão da Silva Encerabodes, morador de S. Domingos de Rana, termo de Oeiras, de 
uma terra denominada Techugueira. 

X Escritura na nota do tabelião de Oeiras. Vide f.278v escritura de 
compra.

mç.39 nº.21 4º 340 Carcavelos Aquisições s/d Sentença de adjudicação
Sentença de adjudicação da quantia excedente que tinha recebido o Morgado da Alagoa do prazo da Quinta da Luz, visto que tudo o que emprazou não lhe 
pertencia, visto que parte do prazo era em parte pertencente à Comenda de S. Brás. Devido a tal, o Conde da Lapa, enquanto enfiteuta, pediu a separação dos 
prazos e a redução do foro de um dos prazos de forma a pagar-se ao Morgado o que fosse justo

x

O produtor do inventário refere que nesta sentença se acha, também, 
transcrita a escritura de emprazamento que se encontra afixada no 
nº8 do maço 39, assim como a certidão de execução "que houve pelo 
juízo dos Direitos Reais da Comenda de S. Brás contra o Morgado 
da Alagoa"; a certidão do novo prazo que "sua magestade" mandou 
que fosse feita ao Conde da Lapa

mç.39 nº.22 4º 340v Carcavelos Aquisições 1807.10.18 Escritura de Compra
Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa, José de Almeida e Vasconcelos, a António João Cardoso e sua mulher, D. Ana da Assunção, de uma 
propriedade de casas com lojas, sobrado, pátio e quintal no lugar de Carcavelos, termo de Oeiras

x Nas notas do tabelião

MAÇO 40

mç.40 nº.1 4º 305 Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1810.7.16 Escritura de Ajuste Escritura de ajuste do casal de Alfornel, o qual foi prometido ser vendido à Viscondessa da Lapa por D. Isabel Pimentel x Nas notas do tabelião
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mç.40 nº.2a 4º 305 Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1810.11.2 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa do casal de Alfornel, cujo prazo de vidas foreiro foi entregue às comendadeiras de Santos, tendo estas uma 
obrigação de dívida de um conto de reis à vendedora, D. Isabel Pimentel

x
Junto à Escritura de Compra e de Distrate encontram-se, segundo 
refere o produtor do inventário, trinta e nove documentos "que 
entregou a vendedora", neste caso D. Isabel Pimentel

mç.40 nº.2b 4º 305 Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1811.1.6 Escritura de Distrate
Escritura de distrate associada à escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa a D. Isabel Pimentel do casal de alfornelos, na qual se apresenta a 
finalização da obrigação de dívida que as foreiras do dito casal, as comendadeiras de Santos, tinham perante a vendedora, D. Isabel Pimentel, no valor de um 
conto de reis. Obrigação de dívida esta que estava consagrada na escritura de compra de 2 de Novembro de 1810

x n/a

mç.40 nº.3 4º 305r/v
Alfornel, termo de 
Lisboa Aquisições 1818.6.19 Escritura de Compra

Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Maria Rosa dos Santos, viúva, e seus filhos, de Carnide, de uma terra intitulada de Olival que 
tem lugar em Alfornel, sendo foreiro dessa terra, em regime de emprazamento fateusim, o Real Mosteiro de Santos x

Nas notas do tabelião; O produtor do inventário refere que, junto a 
esta escritura, a vendedora integrou cinco documentos e a escritura 
de reconhecimento de compra

mç.40 nº.4 4º 305v
Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1818.5.13 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, ao Bacharel Manuel José de Figueiredo Lobo e Silva de dois terrenos em Alfornel x
Nas notas do tabelião. O produtor do inventário refere que , junto a 
tal escritura, estão quatro documentos que o vendedor integrou

mç.40 nº.5 4º 305v Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1818.6.23 Escritura de Compra Escritura de compra que fez a Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Luís Vicente, lavrador, de uma terra no sítio de Alfornel x Nas notas do tabelião. O produtor do inventário refere que , junto a 
tal escritura, estão dois documentos que o vendedor integrou

mç.40 nº.6 4º 305v/306 Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1818.6.23 Escritura de Compra Escritura de compra que fez o Visconde da Lapa a Pedro Duarte, marchante, e seus filhos, de quatro porções de terra no lugar de Alfornel x
Nas notas do Tabelião, aos 13 de Agosto de 1817. O produtor do 
inventário refere que se junta a tal escritura um documento, 
integrado este pelo vendedor

mç.40 nº.7 4º 306 Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1818.10.17 Sentença para Título
Sentença para título passada a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, de modo a que esta tomasse posse das terras encravadas em terrenos seus, em Alfornel, 
tiradas estas a Francisco Lopes. A Sentença foi passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão do cível da Corte e cidade de Lisboa e assinada pelo 
desembargador José Firmino da Silva Geraldes Quelhas

x Refere o produtor do inventário que junto a esta sentença se acha o 
Auto de posse

mç.40 nº.8 4º 306
Alfornel, termo de 
Lisboa Aquisições 1818.10.17 Sentença para Título

Sentença para título passada a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, de modo a que esta tomasse posse das terras encravadas em terrenos seus, em Alfornel, 
tiradas estas a Manuel dos Santos. A Sentença foi passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão do cível da Corte e cidade de Lisboa e assinada 
pelo Desembargador José Firmino da Silva Geraldes Quelhas

x
Refere o produtor do inventário que junto a esta sentença se acha o 
Auto de posse

mç.40 nº.9 4º 306r/v Alfornel, termo de 
Lisboa

Aquisições 1810.9.6 Sentença de Éditos
Sentença de éditos a favor da Viscondessa da Lapa, D. Maria, acerca da compra que tinha feito do prazo de Alfornel a D. Isabel Pimentel, passada esta por 
José Diogo Mouta Pereira de Sampaio, escrivão da correição do cível da Corte e Conservatórias Estrangeiras e assinada pelo Desembargador José Maria 
Cardoso Soeiro

x n/a

mç.40 nº.10 4º 311 Alfornel, termo de 
Lisboa

Prazos de domínio útil e subenfitêuticos 1810.8.27 Escritura de Emprazamento Escritura de emprazamento, em três vidas, que fizeram as comendadeiras do Real Mosteiro de Santos a D. Isabel Pimentel de um casal em Alfornel x Nas notas do tabelião

mç.40 nº.11 4º 311 Alfornel, termo de 
Lisboa

Prazos de domínio útil e subenfitêuticos 1790.8.27 Escritura de Reconhecimento 
de Prazo

Escritura de reconhecimento de prazo fateusim feita por Eusébio dos Anjos, de Carnide, de uma terra chamada de Olival, em Alfornel, às comendadeiras do 
Real Mosteiro de Santos

x Nas notas do tabelião

mç.40 nº.12 4º 311r/v Alfornel, termo de 
Lisboa

Prazos de domínio útil e subenfitêuticos 1819.7.23 Escritura de Renovação de 
Prazo

Escritura de renovação de prazo subenfitêutico, em três vidas, feito pela Viscondessa da Lapa, D. Maria, a Manuel Gonçalves e sua mulher, Maria Teodora, 
ambos de Alfornel, constando desse prazo casas, cerrado e monte no lugar de Alfornel, freguesia de Benfica

x Nas notas do tabelião

mç.40 nº.13 4º 315
Alfornel, termo de 
Lisboa Provisões de abolição de encargos 1811.4.3

Provisão de abolição de 
encargo

Provisão de abolição do encargo de duas missas, uma no Natal, outra na Páscoa, que deixou Pêro Rodrigues impostas em umas casas em Alfornel. Tal 
provisão foi requerida por D. Isabel Pimentel x

O produtor do inventário refere que tal provisão ficou registada no 
fólio 141"livro 78 do Registo Geral e na Chancelaria môr da Corte e 
Reino no Livro dos Ofícios e Mercês"

mç.40 nº.14 4º 315 Alfornel, termo de 
Lisboa

Provisões de abolição de encargos 1811.4.4 Provisão de abolição de 
encargo

Provisão da abolição do encargo de uma missa, que deveria ser dita num dos dias do oitavário do Natal, na Igreja de Benfica, deixando-a imposta Silvestre 
Fernandes, num lugar do sítio de Alfornel apelidado de Estacal. Tal provisão foi pedida por D. Isabel Pimentel

x
O produtor do inventário refere que tal provisão ficou registada no  
"livro 78 do Registo Geral e na Chancelaria môr da Corte e Reino" 
no fólio 146

mç.40 nº.15 4º 316 Carnide, termo de 
Lisboa

Aquisições 1823.11.3 Escritura de Compra Escritura de compra de duas terras em Carnide, a da Pedreira e a dos Carmelitas, feita pelo Conde da Lapa, Manuel de Almeida, a José Joaquim do Sobral 
Barbuda e mulher

x
Refere o produtor do inventário que a essa escritura se acham juntos 
documentos como a licença de direto senhorio, o pagamento da sisa 
e de foros atrasados, o auto da posse e a sentença de éditos

mç.40 nº.16a 4º 318 Carnide, termo de 
Lisboa

Prazos Subenfitêuticos 1824.1.17 Escritura de Prazo 
subenfitêutico

Escritura de prazo subenfitêutico das terras de Carnide feito pelo Conde da Lapa a António dos Anjos, morador em Carnide, com licença de senhorio direto x n/a

mç.40 nº.16b 4º 318
Carnide, termo de 
Lisboa Prazos Subenfitêuticos 1824.3.4 Sentença de Preceito

Sentença de preceito passada por Joaquim Rebelo de Lima e Aragão, escrivão da correição do cível da corte e da Cidade de Lisboa, assinada pelo 
Desembargador José Augusto Inácio Pais Pinto de Sousa e Vasconcelos, a propósito da escritura de prazo subenfitêutico feita pelo Conde da Lapa e António 
dos Anjos, morador em Carnide, das terras de Carnide

x n/a

mç.40 nº.17 4º 320
Carnide, termo de 
Lisboa Abolição de Encargos 1824.4.24

Certidão de abolição de 
encargos

Certidão de abolição de encargos a que estavam sujeitas as terras de Carnide por vínculo instituído por Maria do Soveral, encargos que eram missas que se 
mandavam dizer na igreja de S. Lourenço de Carnide. Esta certidão foi passada por Manuel Joaquim Botelho, escrivão da Provedoria das Capelas na cidade de 
Lisboa

x n/a

�121


