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FOROS
DO

EXÎINGTO CONVENTO D'AROÜGV
Râzões justificativas da sua extincçâo

Os foros do exiincto convenio d'Arouca iinpo-^tos em Ierras doa
da- ao convento por cartas de doação e conlo de I). Alfonso Hmiriques e de I). Alfonso 3.“, deverão considerar-se comprelietididos
na extincçâo determinada no artigo 3." da k i de 22 de jimlio de
18iG?
I
A queslão da exlincção dos Foraes, direilos reacs, foros e de
mais obrigações e prestações, a que se referem o decrelo de 13
de agosto de 1832 e carta de lei de 22 de junlio de 1846, laivcz,
como applicação a casos correntes e a hypotheses determinadas,
ninguém a lenha traclado melhor, na imprensa e nos trihunaes,
do que o dislinelo jurisconsulto José Correia de Miranda, na sua
dissertação ou discurso hislorico-jiiridico sohre o Almoxarifado de
líixo e em varios trabalhos e reflexões juridieas sohre pleilos d’essa
natureza.
E tamhem, pelo que respcila propriamente aos foros do con
vento d’Arouca, em nenhum processo Judicial se acha a queslão
mais desenvolvida e lucidamenle Iraclada do que em uma acçào
pelas mesmas freirás intentada contra foreiros do concelho d‘Eslarreja, em que afinal, por accordão da Relação de Lisboa de 26
de julho de 1859, precedido pelo do Supremo Tribunal de Justiça
d'e 5 de maio de 1854, que indicou terminantemenie a jurispru
dencia a seguir, e confirmado por outro d’este tribunal de 12 de
julho de 1861, que negou revista, foram os ditos foros julgados
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cxtinclos. E. venlilanclo-se aiiula n'esse processo outros pontos de
direito, taes como: a existencia dos cabeceis e seus direitos e obrigafões; o não lhes poderem ser pedidos foros pertencentes aos
inquilinos, por issc que ninguein pode ser demandado por encar
gos prejudiciaes a dominio alheio, e a reducpáo, determinada nos
§§ 4.“ e G.“ do artigo 7.® da citada lei, do laudemio á quarentena,
e dos foros a tres quartas partes, inuita luz se fez sobre o assumpto.
Por isso referindo alguns pontos d’esses trabalhos bistoricojuridicos d’aquelle jurisconsulto, extractando os fundamentos d’aquelle accordam e as desenvolvidas e bem elaboradas teiii'óes, que
lizeram vencimento e Ihe serviram de base, e remettendo aiiula o
leitor para a Historia do sr. .\lexandre llercnlano sobre a materia
sujeita e para o Repertorio commentado sobre Foraes e doações
Regias do sr. Silva Ferrão, alguns elementos forneço para bem se
comprehender e decidir a questão.

II
Os direitos reaes e prestações de qualquer natureza, que por
uzo e costume primitivamente .se pagavam, e eram de ordinario
impostos aos povos após a conquista das terras; o quinto ou outra
quota da producçào da terra, além d'outros impostos indirectos
sobro géneros ou mercadorias, que se vendessem e entrassem no
concelbo ou d'elle sahissem, cujo pagamento aos povos, a quem
eram dados, impunham os foraes, cartas de couto ou tilulos equi
valentes, importavam e eram ^verdadeiros tributos ag-rarios ou
prediaes. Reduzidos depois aquellos direitos reaes, dietas quotas e
mais encargos a pensões certas e determinadas, por meio de em
prazamentos parciaes, que aos colonos faziam os donatarios da
corôa ou fazenda, e de que aliáz muito abnzavam, augmentando
por varias fôrmas as ditas prestações e encargos, nem por isso
laes pensões deixaram de 1er a natureza, de verdadeiros tributos,
d’aqnellas quotas e direiros.
De maneira que. quando posteriormente, por não chegarem para
as despezas do estado os impostos indirectos e os agrarios das
jugadas, Reguengos, etc., vieram as cizas e outros, que, lodos,
mais ou menos alTectavam a propriedade, e por fim a decima pre
dial, que, decretada pela primeira vez nas cortes de 1641, posto
que com carácter provisorio para oceorrer as necessidades do mo
mento, se tornou definitiva e permanente, ficaram os povos queja
pagavam aquellos fóros e pensões, e só esses, sobrecarregados
com duas contribuições prediaes, desigualdade inadmissivel em
materia tributaria, em que todos devem pagar por egual.
Contra aquelle estado de coisas se revoltava a razão e o espirito
publico, se bem que sob a pressão e poderio dos senhorios dona
tarios da corôa, e pela nenhuma confiança que inspiravam as au-
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clnridades locae?, de ordinario da nomcai'ào ou apreseiilação d’a(]iielles (loiialarios, iiào ousava maiiifeslar-se.
lî, para obstar áqtielles abusos dos senhorios, desde ha muito
algumas providencias comei'.aram a ser tomadas por paite dos
nossos liéis e bomens de Estado d'espirito mais lucido e iiidopendenle, como foi o Marquez de l’ombal, que, saucciouando a equidade
llarlboliiia dos llomaiios, que não permillia que revertesse para o
sculiorio, por morte da ultima vida, o dominio útil do predio em
plazado, probibm lambem, para obstar ao aiigmeiilo e aggravameiito dos foros e laudemios, que na reiiovaf.ãu dos prazos se
augmeiilassem taes encargos e direitos dominicaes. Veio depois a
carta regia de 7 de março de I81Ü, que, avaliando os males que
pesavam sobre a agricultura, proinelteu providenciar para (ixar os
dizimos, resgatar os foros, que tanto pesavam sobre a Ierra, e
allennar e supprimir os foraes, que, se primeiro foram um benelicio para os povos, elevaiido-os de servos da gleba a colonos,
ainda assim eram d'iiin peso insiiporlavel. E para exame d’esses
foraes e sua reforma foi nomeada uma commissão por Portaria de
17 de outubro de 1812.
Mas a todas essas projectadas reformas se oppnnbam os inte
resses dos donatarios (la corôa, que viam n’ellas um alleiilado con
tra O direito de propriedade.
Em todo caso o inlliixo moral das ideias impnnba-se a todos os
espíritos; e, tornando se o systema dos foraes e dos privilegios,
que os donatarios da coróa ainda exerciam, iiicoiïipativel coin a
carta e com o direito publico, que ella creoii, tal regimen não po
dia continuar.
E assim contra essas jiirisdicções deslocadas e contra a exis
tencia do duplo imposto predial, pelo lançamento da respectiva
decima e pela anterior existencia dos ditos loros, que, impostos
em terras de doação regia c como conversão, que foram, das quo
tas estabelecidas em Foraes ou tilnlos equivalentes, e, já antes
d’elles e após as conquistas das terras, por imposições verbaes,
que os colonos aceeilavam c o uso consagrava, eram verdadeiros
tributos ou contribuições prediaes, qm', por isso qiie não eram
geraes, pois que só as pagavam o* que possiiiam terras da coiôa
ou da doação regia, não deviam subsistir, veio o luminoso e arro
jado decreto de l.‘l de agosto de 1832, que no final do seu artigo
4.0 declarou terminantemente que todos esses direitos, fóros e
pensões, enumeradas no artigo 3.“, impostos pelos donatarios ou
pelos foraes, eram com effeito verdadeiros tributos; e, com o fun
damento expresso no mesmo artigo 4.“, de que, sendo os tributos
essencialmeiile destinados às despezas publicas, não devem ser
patrimonio de ninguém, de corporação ou individuos de qualquer
liièrarchia que sejam, extinguiu no artigo 6 .“ «os ditos foraes, fóros,
laudemios e mais direitos e prestações de qualquer denominação
que fossem, impostos era bens da corôa ou fazenda, pelos reis ou

6
pelos seus donatarios, por conlraclos tremprasamenlos ou siiL-emprasamenlos. fiimlados ein doai'óes regias, l\)raes, sentenças ou
posses ou por üiilro quakiuer titulo, aiiuia que não especilir.ado.»
Como se vè, esta leldrina alleciava interesses importantes. K,
se pelo que respeitava as jurisdiccèes, que revogoii, foi acceilo
sem grande repugnancia, ou Iro tanto não aconteceu com referencia
aos triliutos e direitos d’interesse particular que extinguiu, tí assim
mil attrictos. resistencias e duvidas solrre a sua interpretaiiào que
cada um fazia ao salior dos seus interesses, se oppozerum á sua
e.xecnçào perfeita, até que veio a lei de '22 de junho de 1840, (|ue
conlirinou, declarou e ampliou as disposipòes d'aquelle decreto; e
procurando fazer dislincfão entre, foros e mais direitos, constituidos
por titulo genérico, e constitnid is por titulo especial, l’evogou o
extinguiu no seu artigo 3.® os foraes, todos os direitos territoiiaes,
foros, laudemios e quaesqiier ohrigapões ou prestapòes de qualquer
denominafão que fossem, impostos pelos reis ou pelos donatarios
da coròa, como taes, por cartas de foral, de couto e honras, ou
por outro qua|(|uer titulo genérico, ainda quando essas obrigações
se achem convi-rtidas posleiaormente em titulo especial; e nos ar
tigos G.", 7," e 8 ,®mandou sub-islir cmn as modilicações alh especilicadas as pensões ou qiiaesquer prestações estabelecidas por
tilulos especiaes
Convindo não confundir estas expressões «estabelecidos por
titules especiaos» da épigraphe d’aiiuelles artigos, com as expres
sões «convertidos em titulo especial» do (inal ilo artigo 3.“, quando
diz: «ainda quando estas obrigações se achem posteriormente con
vertidas em titulo especialD, c preciso ter muito em coiisideiaçào
estas ultimas expressões; pois que os emprasamentos e conti'Hclos
a que alguns foraes se referem, e por tanto a idles anteriores, são
conversão d’antigos títulos genéricos das doações referidas e por
ventura dos mesmos foraes autigo-i que serviram de base aos
aelnaes dados por 1). Jlaiioel, como acontece c m o d'.Xrouca; por
issü que aquello moiiarcha mandando reformar os foraes antigos,
novos só o-s deu ãs terras da corúa de ipie Jã se pagavam direilos
reaes, e pur isso os foros e mais direilos u’esses emprasamentos
especificados são conversão dos antigos direitos leaes, do quinto
ou d’üulras prestações quo por virtude de taes doações regias e
foraes, e até por uzo aiiligameiite pagavam as elasses populares.
Bis allí, pois, as leis em vigor sobre o assumpto, e a razao
d’ellas, que, como tica dito, foi a dosegnaldade e injustiça dos pe
sados e vexatórios encargos—conversão dos direitos reaes, ipiiiito
da producção e d’mitras pies'açoes, que, verdadeiros tributos, como
os deliniu e declarou o dito artigo 4." do citado decreto, a (|im
aiem das contribuições goraes do estado, estavam sujeitos os povos
que possuiam teirasda curòa uas prcdielas circumstaiieias, erg
preciso, porque era de justiça, fazer dcsupparecer,
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Posto islo como preliminar illucidalivo da questão, vamos ver
se com eiroilo os fotos do ililo convenio d'Aroiica estão coinpielieiididos na exiincpão determinada no citado artifjo 3." da lei de
de junlio de I84G.
Em lítese pode dizer-se que estão exliiictos toiios os loros e
mais direitos dominicaes, a respeilo dos qnaos se provar que fo
ram consliluidos por titulo genérico, ou, o ([ue vale o mesmo que
as terras em (|ue são impostos, foram concedidas por cat las de
foral, lie couto e honras ou por ouiro (pialqner lilulo genérico pe
los nossos reis, ou pelos donaiarios da corôa, como laes, ainda
(|ue essas oLirigações ou prestapões se achem posteriormente con^
venidas em lilulo especial.
E’ islo 0 (pie 0 citado arligo 3.° iliz.
Ora com relerencia á area do antigo concelho d’Arouca claramenle delimitada na carta de doação e couto de 1). Alfonso 3.*' de
20 de outubro de 12ò7, e já antes, quanto á maior parte das mes
mas terras, na de 1). Alfonso Henriques do mez de abril do anno
de 1132,—em vista d’aquellas doações e do foral da llainha I).
.Mafalda, renovado por D. .Manoel cm 1513, ne.nhuina duvida pode.
haver de que aquellas ¡erras são não só de doação regia, mas
ainda que eram reguengos da corôa, de que Já se pagavam ao rei
serviços e direitos reaes; e por lanío que os fóros n’ellas hoje im
postos como conversão, que são, d’esses serviços e direitos reaes,
se acham inconleslavelmenle exiinclos, como vamos provar.
As duas doações referidas nos lermos em que se acham conce
bidas a de IJ. Alfonso Henriques, nas expressões, além de outras,
«/iÿo Domimis Affonsus dono et concedo sive caUturn fado
Ubi AJonio Roderiíjis ad m onasleriam , quod vocatar Sanctus
Pelriís de A ra u c a .. .. fado catítam ilium tali modo ut omnem
rem illam que ad reqem pertinet calum niam , K nrritellum ,
fossadariarn, reyalengum (ipie eram, como púile vêr-se em Vilervo, mullas, serviços e tribuios, que à corôa e ao lisco se paga
vam) dimitió et dono u t illis qui kubitauerint in m onasterium
haheant.. .elc.f>,e a del). Alfonso 3." nas expressões, além d'oulras.
«concedo vobis Dona Mmjori M artinis Abbatisse et conventui
M onastern de Arauca drterdensis ordinis et om nibus successoribus vestris in ipso monasterio comm orantibus totam meam
terrarn de A rauca cum om nibus terris cultis et incultis et cum
omnia ju r a quod ego ibi habeo in hom inibus ibidem commo
rantibus et om nia ju r a regalia que ego ibi habeo et de ju re
habere debeo in tota ipsa terra de A r a u c a .. .» e mais abaixo,
depois de descrever e determinar por limites e logares hem co
nhecidos, e que ainda hoje conservam as mesmas denominações,
a terra, objecto da mesma doação: a Dó inquan vobis prefatis
Abbatisse et conventui prefati m onarterii de Arauca et om ni
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bus successoribus vestris prefatum hereditaynenlum et prefatiun
catítum per aupradictas divisiones sicut superius est expressum
quod liabealis illud vos et omnes suceessores veslri deo servientis in prefato monasterio liberum q u itum et nbragum ah
om ue ju re regali et ab hac die anfero illud d meo dominio et
in vestriim dom inium et in vestrarn potestatem illud trado jure
hereditario in perfectuum possidendumr>, m o slra in c lara e conveiii(M)lemenie eslas du as ca rias d e doação e coiilo, não so a d o a 
ção re g ia e coulo da Ie r ra d ’Arouca, qu e oiUra coisa não são
a qnc lle s d o cu m en to s ; in o sira m não so q u e aquellos reis doara m ao
dito convento toda a Ie rra d ’Aronca, com lodos os s e n s reguetigos,
direilo so b re as pessoas om ni ju re in hominibus, todos os d ir e i
tos re a e s , omnia ju r a regalia, m as aitida q u e es tas I e rra s era in
r e g u e n g o s da coiôa, de qn e ao rei se p a g a v a m varios Irihulos o
m u lta s , d esig n a d a s pelas p alav ras cnlum niam , karrilellum , fossndarium et regalengum, os q u ae s direitos tonos se tra n sfe iira m
p a r a o convento.

Se, pois, por estas cartas de doação e couto os donatarios fica
ram tendo sobre as pessoas e terras d’Arouca os mesinus direitos
que linhain os reis doadores; se ficaram, como ficaram, com o di
reito de receber mullas, trilmlos de fossado, regalengos e outros,
que, constituidos por qualquer titulo ou por simples iiso e costume,
já antes d’aqiiellas doações se pagavam à coròa ou ao íisco, é claro
que esses donatarios, como laes, podiam converter ou substituir
por foral ou por emprazamentos, aquelles trilmtos indeterminados
por outros ou lambem indeterminados, como acontece nos foraes,
ou por pensões certas e sabidas como acontece nos emprazamen
tos; e que esses toros ou pensões, ou fossem constituidos antes ou
depois dos foraes como conversão, que são, d’aquelles antigos tri
butos constituidos por titulo genérico, tem a mesma natureza e a
mesma sorte que elles; estão clai'ameiite incluidos na extineção do
artigo 3.“ da cilada lei.
K’ certo que depois das doações regias, em que de ordinario
os donatarios ficavam senhores, e os povos servos da gleba, o pri
meiro acto ou favor que estes obtinham para a sua emancipação,
era o foral em que os donatarios, em vez dos primitivos direitos
reaes, lhes impuidiam o pagamento do quinto ou outra quota parte
da producção da terra, além d’outros impostos indirectos; e, depois,
os emprazamentos em que, em vez d essas quotas indeterminadas,
se estabeleciam pensões certas e sabidas. Mas isso não obsta a que
os mesmos donatarios, antes mesmo de darem foral e indepen
dentemente d’elle, fizessem logo emprazamentos das mesmas terras
a foro certo e determinado. E n’um e n’outro caso estes foros,
como conversão, que eram, dos antigos tributos constituidos por
titulo genérico, ficam sujeitos á regra geral da extineção.
E, se a doação de D. Affonso Henriques, por isso que é o titulo
primitivo e n’elle tiveram origem os emprazamentos e até o foral
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da rainha I). Mafalda, pois que o direilo dos donatarios a dar foral
ou impor encargos provem da propria doação regia, tem a maxima
imporiancia, tarnhem a de D. Alfonso 3.“ a tem, não só por ser
mais explicita e uão deixar duvida alguma sobre a área da terra
doada, mas lambem porque, como é sabido pela historia, lendo
havid(j questão e lucia entre 1). Mafalda e seu irmão I). Alfonso i.",
que lhe disputou o senhorio real d'esta e d’outras Ierras, chegando
a prival-a da jurisdicção que ella tinha, veio aquella doação resti
tuir ao convento todas as suas regalias e jurisdicção, e pôr termo
a todas as duvidas sobre tal dominio.
Já se vê, pois, que não pôde haver duvida de que a terra de
Arouca era da coròa, e que da coroa a houve o mosteiro por doa
ções regias, com todos os direitos e regalias; e qne assim os íõros
constantes de emprazamentos, como conversão d aquelles direitos
e regalias constantes das mesmas doações, se acham extinctos, e
nenhum ouiro documento seria preciso para o provar.
Mas, além d estas doações, de varias conlirmações d’ellas e da
jurisdicção de nomear os empregados judiciaes, que as freirás,
conressando-se donatarias da coròa, pediram, como se vê da que,
se acha iio masso n.® G4 das conlirmações geraes de l). José I, n."*
,bi e 55; e, além do testamento da Itainha 1), Mafalda, em o qual
esta seidiora, deixando varios legados, doou ao convento tudo mais
que linha, e por tanto o mosteiro e terra d’Arouca que líl rei seu
pae l). Sancho 1,“ lhe havia dado em seu lestameido, lemos o foral
da mesma Uainha 1). Mafalda, do qual é reforma o de H. Manuel, o
qual é ainda ouira prova irrefragavel do senhorio real; porque da
legislação relativa ã reforma dos foraes consta claramente que I).
Manuel só ás terras da coròa, de que se pagavam tributos e direi
tos reaes, mandou dar foraes novos ou reformar os antigos.
lí, como diz e convence o dito dr. Miranda n’umas rellexões
juridicas em caso idêntico, o especioso pretexto que se tem invo
cado para continuar a cobiar laes toros, de que o foral de I). .Ma
nuel referindo-se a emprazamentos anterioras, polos quaes se re
cebiam, e 0 mesmo foral manda qne se, continuem a receber laes
fóros, não é o tilido original da imposição, mas sim esses empra
zamentos anteriores a elle, e que assim os ditos fóros se acham
no caso do artigo 6 “ n.“ 3 e não no caso do artigo 3.<> da lei cila
da,—tal pretexto não colhe; 1 .® porque em parle alguma a lei exige
como condição para a extineção dos fóros que estes tenham sido
impostos originariamente em foral ou titulo genérico, nem o podia
exigir sem grave absurdo, porque em tal caso llcavam sem valor
para o caso da extineção todos os foraes de I). Manuel, pens, como
já disse, e consta da historia e legislação patria, este rei só. man
dou dar foraes novos ás terras em que já se pagavam direitos
roas e tributos, ou fosse por foraes antigos ou por tilulos equiva
lentes ou ainda por uso e posse immemorial, onde foral não havia,
pois que 0 uso—especie de prescripção barbara, como lhe chama
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Aloxamlre Ilerculano—é que na maior parle dos casos fixava e
consagrava a qualidade e quaniidade dos direilos reaes; 2 .“ porijue, ainda que assim não fosse, esses lilulos antigos anteriores aus
referidos emprazamentos, no caso sujeito, existem; são o foral da
Itaiiilia 1). Jlafalda a que o de D. Manuel se refere, e, antes d’elle,
as ditas doações das quaes foral e emprazamentos são a conversão
e tiram sua força e aucloridade.
pj, na verdade, lido o dito foral de D. Manuel, vè-se logo que
elle leve por fonte o de Ü. Mafalda; e até assim se intitula, e a
elle se refere ñas expressões: «Moslra-se pelo Koral ser aforado o
Hurgo novo d’Arouca em termo de Villa Mean a foro do quint i.
l)clo qual foro os moradores da terra ora não pagam, súmenle pa
gam pelos prazos particulares, que cada um t e m . . . et infra.» P
na dita maneira é toda a terra aforada pelos ditos novos empra
zamentos, sem se pagar de nenhuma d’ella o quinto, segundo o
foral, salvo urna lata que foi de Uiogo Brandão.»
Ora estas referencias ao Foral, que não pode deixar de ser o
anligo, provam indubitavelmente a sua existencia.
E a referencia que o dito foral faz aos emprazamentos novos,
liemos acceital-a no sentido e termos em que elle a fez, e pela
mesma razão hemos acceitar a que elle faz ao foral antigo.
A interpretação leal, diz o dito dr. Miranda, é que Arouca linha
foral antigo, por virtude do qual se pagava o quinto, e que os taes
emprazamentos foram inovações posteriores, isto é, a conversão
d’aquelle quinto ou, até, dos antigos direitos reaes, a que se re
ferem as doações ciladas.
Não pôde pois haver duvida sobre a existencia do foral antigo,
e que elle impunha o pagamento do quinto; c que por tanto d’aqnelle foral e dito quinto são conversão os emprazamentos novos o
os foros n’elles estipulados.
Mas, ainda que tal foral não tivesse existido, lemos as duas
doações referidas, que, se da primeira é que adveio a D. Mafalda
ou ao convento o direito de dar foral, d’amhas proveio ao mesmo
convento o direito de, independenlemenle do mesmo foral, antes
ou depeis d’elle, dar de emprazamento as terras doadas; e portanto.
SC aquelles emprazamentos não eram conversão do foral; por serem
anteriores ao de D. Manoel, eram conversão das ditas doações o
tributos, que pelas mesmas doações são concedidos ao mesmo
convento.
E’ preciso não confundir; e não querermos dar mais importan
cia ao foral do que às referidas doações; porque seria isso um erro.
U Foral, ou o direito de o dar, provém das ditas doações regias,
que são o principal e primitivo titulo genérico da constituição de
quaesquer prestações.
Só por virtude d’essas doações 6 que os donatarios ficaram com
direito a dar Foraes, em que, em logar dos direilos reaes e anti
gos tributos, que á coroa pagavam as terras doadas, impunham o

11
pngamenlo do quinto oh d'outra quota da producfão da terra, ou,
em vez d’elles ou [antes d’elles, a fazer emprazamentos parciaes,
em que, em logar dos antigos direitos, se estabeleciam prestafões
certas e sabidas.
Ucleve-se-nos a insistencia n’este ponto; que as duvidas ou an
tes a opinião, não bem formada ainda, assim o permiltem.
Os documentos fundameulaes, pois, para a resolução da ques
tão, são as duas referidas cartas de doação e couto de I). Alfonso
ilenriques e de D. Alfonso 3,®, que são também inquestionavel
mente ti lulos genéricos, como c expresso no citado artigo 3.® da
lei de 22 de junho de 184C, na primeira das quaes, que c o titulo
primitivo, confirmada depois pela segunda, tiveram indubitavel
mente origem os ditos emprazamentos e até o proprio foral de I).
Mafalda, que no caso presente serve, mas iião era essencial, para
provar a natureza de bens da coroa, que a terra d'Arouca tem, e
que os foros n’ella irnpostos se acham exlinctos,

IV
Provado pois, como pelos referidos documentos se prova até á
evidencia, que as terras, em que se acham impostos laes toros,
dentro da área do antigo concelho, eram da coròa e foram com
elTeito doados ao convento por cartas de doação e couto de I).
Affonso ilenriques, em abril de 1132, e de Alfonso 3.®, em 2Ü de
outubro de 1267, a cuja data não tinham as freirás titulo algum
anterior relativo aos mesmos foros, claro está que estes, como
conversão d’anligos direitos reaes ou do quinto, estabelecidos nas
ditas doações, ou no foral, estão comprehendidos na exlincçào de
terminada no citado artigo 3.® da lei de 22 de junho de I8i0,
quando diz; «R’ confirmada e fica subsistindo a exliucção d e .........
foros, laudemios.........e quaesquer obrigações ou prestações im
postas pelos lieis d'estes Reinos ou pelos donatarios da corôa,
como taes, por cartas do foral, couto c honras ou por outro qual
quer titulo geneiico, ainda quando estas obrigações oii ¡irestações
se achem convertidas posteriormente em titulo especial.» K a nada
obslam o lombo, emprazamentos ou outros litulos especiaos, invo
cados em tempo pelas freirás, e, agora pela fazenda, porque taes
foros, muito embora assim convertidos em titulo especial, tendo,
como tem, origem em titulo genérico—ditas cartas de doação c
couto, sem que houvesse facto que lhes fizesse perder sua primor
dial natureza, ficam sempre comprehendidos na regra geral da
extineção, como se vè da parle final do mesmo artigo S.", que não
pode ser mais explicito nas referidas expressões mainda quando
e&las obrigações ou prestações se achem convertidas posterior
mente em titulo especial.
Poi assim que o considerou c, por assim dizer, o mandou jul
gar 0 Supremo Tribunal de Justiça em aceordão de 5 de maio do
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1854, profeiitio em acfûo promovida pelas mesmas freirás d’Aroiica coiilra foreiros do concelho de lislarreja em ideiilicas cireuin^IdltCÍUS*
Fui assim que o julgou em ultima instancia a ilelai'áo de Lisboa
ein accordáo de 2C de jullio de 1859, proferido na inesma aci’áo,
que julgou exlinctos laes foros, com o luiuiamenlo de que, estimdo laes loros impostos em Ierras, que se acham dentro dos limites
das villas doadas ao convento e que forain todas concedidas ein
sua origem por cartas de doatiáo e couto, com ptevilegios, rega
lias e impusifòes, como ado de soberania e supermacia; estão
comprehendidos no citado artigo .'L®, e (|ue, ainda que as freirás
apresentem litulos de reconhecimento, aliás faltos das íormalidadcs
a laes documentos precisos, muito principalmente, quando se tra
cta de prazos ecclesiaslicos, para os quaes a escripluia primordial
de envestidura era da substancia do contracto, nem por isso se
deve deixar de considerar e 1er como certo que esses tilulos, bons
ou maus, são conversão do titulo genérico, (|ual adita doação é, e
que, posto aquella lei não delina o que seja tilulo genérico, coin
tudo para o caso, de que se Iracta, é bastante o exemplo que ella
dá no linal do mesmo artigo 3.“, onde nas palavras—«por cartas
de doação e honras ou por outro qualquer titulo genérico» — cla
ramente considera aquellas cartas como titulo genérico. D’onde se
conclue, continua o mesino accordâo, que, mostrando os documen
tos juntos que todas aquellas villas O'^f^i’itlas nas doações regias)
seus territorios, limites e previlegios luram concedidos e doados
originariamente pela corôa, por carta de couto, não pódem deixar
de considerar-se tilulos genéricos os litulos originaes da imposição;
e por tanto não pódem deixar de ser julgados exlinctos os foros
pedidos, por se acharem comprehendidos na parle linal do citado
artigo 3.® nas expressões «ainda (|iiandó estas obrigações ou pres
tações se achem convertidas em titulo especial.»
Eis 0 extracto do dito accordão, proferido n’uma questão exa
ctamente egual á de que .se trata. Além d’este, outros ha no mes
mo sentido. E, muito embora alguns baja lambem em sentido con
trario, comludo, como na doutrina, que expõem, e nos argumentos
e razões, com que a sustentam, 6 que está o seu valor e mereci
mento, hão de os primeiro.s, proferidos em processo, em que bem
se tratou a questão, preferir aos segundos, proferidos em proces
sos, que não foram insiruidos com os documentos precisos, ou es
tes não estavam traduzidos e nos lermos devidos, pelo que os jul
gadores nem d’elles tomaram conhecimento. — Sendo pois, certo,
como é de direito, citado artigo 3.® da lei de 22 de junho de 1846,
que se acham exlinctos os fóros... laudemios e Iodas as obriga
ções ou prestações impostas pelos reis d’estes reinos ou pelos do
natarios da corôa, como laes, por cartas de foral, de couto e hon
ras, ou por outro qualquer tilulo genérico, ainda quando estas
obrigações ou prestações se achem convertidas em titulo especial.
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tie direito ha de parecer que,—logo que se prove, como se prova
aló á evidencia, que as lenas d’Anuica, ein que se acliam impos
tos laes foros, foram doadas ao convento por carias de doafão e
conlo (lo I). Alfonso Henriques e de 13. Alfonso 3.“ e que, aléiu
d’isso, eram reguengos, de que já ailles se pagavam á corúa direi
tos reaes e onlros Irihutos, e tiveram foral dado por D. Mafalda,
om que se impunha o pagamento do quinlo, como se vó do de I).
.Manoel, que a elle se refere,—devem considerar-.se e.\linclos os
fóros n’essas ierras imposlos, como conversão d’aquelles antigos
direitos reaes, a que se referem as ditas doações, e do quinlo
imposto no dito foral; por assim se acharem manifeslamenle coinprehendidos na e.vlincção determinada no citado artigo 3.®; que
a nenlinm oulro caso pode applicar-se melhor de que ao do que
se Irada; ou, como já no e.vtraclo da sessão da camara dos srs.
Deputados de 27 de Julho de 1841, Diario n.® 176 d’aquelle anno,
com referencia a estes fóros do convenio de Aroura, se dizia «se
ha algumas pensões, que eslejam claramente abolidas pela sentença
geral do decreto de 13 de agosto de 1832, hoje artigo 3.® da lei
(le 22 de junho de 1846, são estas, porque nunca sahiram da corôa
nem d’aquelles donalarios.» Silva Ferrão, Foros e Doações Regias,
V. 1 .» a II. Will.
li, se assim não fosse, não podendo invocar-se nem mesmo
figiirar-se hypolhese alguma, a que melhor possa applicar-se aquella
óxlincção, conteria, aquelle artigo 3.®, sem applicação a caso al
gum, uma dis|)Osição ociosa, que não é permiltido siippôr nas leis.
I.ogo laes loros estão de direito e.\liuctos; e assim devem ser julga'los de fado.
•

DOCUMENTO N.” i

Doação e couto ao mostoîro d’Arouca por D. Aiïonso U*
em abril de 1132
T O R R E DO T O M BO C A S A 4 8
In dei nomine el individué triEm nome de Deus e da Trin
nilalis-palris, ülii el spirilus san- dade individua, Pae, Filho e Es
cti amen. Ego inl'ans Üominus pirito Santo amen. En o Infamo
Alfonsus bone memorie domini D. AlTonso, rielo do imperador
Adefonsi ispanie imperaloris ne- de Espanha I). Alfonso de boa
pos, comilis Ilenrici el regine Memoria, filho do Conde D. Hen
Tarasie filius dono el concedo rique e da Rainha I). Tliereza—
sive Kaulum fació tibi Moneo don e conceilo ou faço coulo a
Hodeiigis ad monaslerium quod li Moiiio Rodrigues para o mos
vocatur sanclus Pctriis do Arau- teiro que se chama «S. Pedro do
ca pro remedio animo mee e Arouca», para bem da minlia al
remissione peccalorum paren- ma e remissão de peccados dos
tum meorum el in lionorem Sau meus ascendenles; e em honra
d i Salvaloris o sancti Petri prin de S. Salvador e da Virgem San
ceps Aposlüloriun el insuper pro ta Maria e de "S. Pedro principe
imo Kaballo oblimo (®), Do el dos Apostóles, e além disso em
cautum fació ad moneslerium il Iroca de um bom cavado (*)'.
ium determinalum — incipit in Düu e faço coulo ao mosleiro as
Mcnseriin el indo ad Curugus el sim delimilado: Começa em Maninde per capnd de mauro el iiide sores e d’alii vae á Corugeira, e
ad sanctum jacobum el inde ad < d’ahi pelo Cabeço de Mouro, e
porlellam de barca el inde ad d’ahi a Santiago, e d’ahi á Porfontem de Gamarone el inde per tella da Barca, c d’ahi á foiile do
arrngium ilium de loero^ el inde Gamarão, e d'ahi pelo ribeiro do
per pavioluin el inde ail Houzam Toural, e p’ahi pelo Paivó e d’ahi
de Gudinum el inde reculum de à Bouce-Guedim, e d’ahi pela
sendino el inde per pennam Peno a Amarella, e d’ahi á Freiamareilam el iude illam freitam la (serra da) e d’ahi pela Penna
el inde por pennam malam, el Má e d’ahi alé onde se principiou.
inde unde priiniler iuooavimus,
Faço esle coulo do tal sorte
Ammodo (?) fació kantum il que tullo o que pertence ao rei,
ium tali modo til omnem rem il calumnia, karritel, fossadaria, re-:
lam que ad regem perlinet eal- galengo (ou regiiengo), demillo
lumniam, karrilellnm, fossada-; de mim e dou para aquellos que
riam, regalengum dimitió el do- habitarem no mosleiro o tenham
("( KaballsB, aegumlo Du Cange, muitas vezes se tomava no sentido de
cavalle proprio pava a guerra, que é o sentido que aqui llie quadra. T erras
tinha D. Affoiíso quantas queria, porque as ia conquistando aos mouros. O
que elle estimava era o presente de um magnico cavalle para levar diante
de si 0 inimigo.

no ut ilüs qui habitaverinl in
inmiasieriuin ilium habeaiu sem
per faciendi que voluerint.
l'il lioc faciü nullius getitis im
perio nec suadeiite arliculo, sed
propria mea volúntale et pro
amore cordis mei quam erga te
babeo.
Sic en die hodie sit frimissiinum teslamenlum ilium in perpeluum.
El lamen de hodie die vel
tempore quis hoc faclum meum
irrumpere voluerit vcl irrumperit lam de meis quam de extra
ñéis quisquís sit prius excominunialus et in palacio Gaenne
(®) habeal habitaculum, et iiisuper componat vobis aul qui vo
cera illius monaslerii pulsaverit
quingenlos soldos de plata et re
gie potestati aliotanlo.
Facta karta leslamenli sive
kaulum mense aprilio in Arauca
sul) Era millesima centessima
septuagésima. Ego infans domimis Alfonsus tibi Manió Roderigis
et uxori lue nec noc et mater tue.
Toda Venegas banc karlam
propria manu R-j—[-oboro.
Ego Ermigius monis curie Dapifer confirmo. Fernandus Captivus alferes infantis confirmo.
Egas Monis confirmo. Bernardos
colimbricensis episcopus confir
mo. Ugo portugaleusis episcopus

sempre fazendo o que quizerem.
E faço isto, não por mandado
de alguem ou sob qualquer coacção, mas por minlia livre von
tade e pela cordeal amisade que
le tenho.
E assim seja valida desde hojji
para sempre esta doação.
E se de boje em diante al
guem, quem quer que seja, lau
to dos meus como dos estranhos
violar ou quizer violar este uieu
acto, — primeiro fique excommungado e no palacio de Galiena (*) lenlia habitação, e ali'in
d’isso pague a vos ou a quem go
vernar no mesmo mosteiro q u t
nhentos soldos de prata, e oiilro
tanto ao Poder Real.
Feita esta carta do Doação ou
couto no mez d’Abril em Aroiiea.
1170. En o Infante D. Allbnso a
ti .Monio Rodrigues e á tua mu
lher e tamben! a tua mãe.
(Seguem-se as assignaluras e
confirmações segundo os costu
mes da época).

p oltiT U

confirmo..— ^1— .
ga|

l

Pro teslibus—Plagios testis.
Pelrus-testis—Monio-testis.
Menendus Cancellarios lufanlis
notuiL

(•) Era, segundo a mvthologia, um logar destinado ao supplieio dos condcninados. Vide o citado b u Gauge, á palavra Gahénna.
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D O C U M E N T O N." 2
Dcação de D. Affonso 3." so convento d’Arouca
em 20 d’Cutubro de 1257
In Chrisli nomine et ejus gra
tia Quoniain consuetuiiiiie que
pro lege siiscipitur el legis anclorilale diilisciinus quod acta
regiim et principiiin scripto comendari debeaiil ul comemiata
ab liominum memoria non déci
dant el omnibus prelerita presencialiler consislaiil. Idcirco ego
Alfonsus dei gralia rex 1‘orlngalie et comes llolonie nna cum
iixore mea Regina Dona Beatrice
illustris Regis Gaslelle el Legionis tilia molus spiratione divina
pro remedio anime mea el pa
ren turn meorum—do et concedo
voids done Maiori Marlins Abbatisse et conventui Monasterii de
Arouca cislerciencis ordinis et
omnibus snccessoribiis vesiris in
ipso Monasterio commorantibus,
totarn meam terrain de Arauca
cuín ómnibus tenis cultis et inciiltis el cum omid jure quod
ego ibi babeo iu bomiiiibus ibi
dem commoranlibus et omnia
Jura regalia que ego ibi babeo
et de jure habere debeo in tota
ipsa terra de Arouca cum omni
bus terminis suis iiovis et anliquis et cum ominbus ingressibus
et egressibus suis et cum monlibus, fonlibus, pascenis et aquis.
Kl coulo prefalo monasterio de
Arouca prefalum lieredilamentiim de terra de Arouca cum
quanto ego ibi babeo et de jure
habere debeo per términos et
loca inferius assignata, per que
loca et términos precepi erigere
palrones.
In primo quomodo dividilur

Em nome de Christo e por
Grapa d'Elle. Visto aprendermos
do costume, que se recebe por
lei e com a aucloridade de lei,
que os actos dos reis devesn
gravar-se em documenlos cscriplos para que as suas delerminafões se não aiwguem da me
moria dos homens, e as coisas
passadas permanepam presentes
a lodos— l’or isso eu Alfonso, por
graça de Deus rei de Portugal e
conde de Bolonha, junlamente
com minha inulber a rainha D.
Beatriz filha do illusirc rei do
Caslellae Leão, determinado por
inspiração divina para salvação
da minha alma e da de meus
antepassados,—dou e concedo a
vós D. Maior Martins Abbadessa
e ao convento do Mosteiro de
Arouca da ordem de Cistér e a
lodos os vossos successores, iiuo
morarem no mesmo mosteiro,
TODA A MINHA TKURA

d

’AUOI CA

com lodos os meus reguengos 0
com todas as terras cultas e incullas e com lodo 0 direi lo que
eu abi lenho sobre os homens
que abi moram, e lodos os di
reitos reaes, que abi lenho e de
direito devo 1er ein Ioda a mes
ma terra d’Arouca, com lodos
os seus lennos novos e antigos
e com Iodas as suas pertenças e
todas as suas entradas e sabi
das 0 com todos os montes, rou
tes, pastos e aguas,
K faço couto ao dito mosteiro
d’Arouca da referida herdade da
terra de Arouca com quanto eu
ahi lenho e de direito devo 1er
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terra saneie Marie cum terminis pelos termos e logares abaixo
(le Aroiica vi(loli(',el per mãinoarn designados, pelos quaes mandei
íJe líscuri.scata et cleiiuie vadit levantar marcos.
ad iiiamoarn de Valle Câpre et
Pi iineiramenle segundo a di
sod(*l ilji nua crux iiigradain po visão feita entre a terra de San
lca lacla et est potra nativa, et eia Maria e os lermos dc Arou
deinde vadit ad s[)ieam que vo- ca, a saber pela Máinoa de Fscatur lomba magna et in ipso cariz e d'abi á .Mámoa de Vai de
loco est unus palronus inter Son- Cabras onde está uma cruz feita
tello et l’onsa-folles; et deiiide em pedra nativa, e d ubi vai á
íjuornodo vadit per spicam inon- crista que se ebama Lomba,
tis nsqiiead lliivlum de Arda, et Gorda, e u’esso logar esta iim
(lividit cum Ferinedo per venam marco entre Sonlello e Ponsaipsins (luvis nsqne ad focem de fulles; e d'ahi conforme vai pela
Folgosino et diinde dividit cum cri'la do monte ab'; ao rio Arda,
Paiva de ipsa foce de Folgosino e divide-se com Fermedu ]ielo
qnomodo vadil ad Qnolnm quod leilo do mesino rio alé á foz do
vocalur de Colígalo Pelagi, et ibi Folgosinbo, e d’abi divide coin
sedet unus palronus, et de ipso Paiva da mesma foz dc Folgosipatrono vadil ad capud de Uey- nho conforme vae ató ao Culo
da, et i ! S t ibi in ipso loco posi- que se cbama de Goiifalo PelaiLis nnus palronus, et de *ipso gio onde esta mn marco; e d'esloco vadit ad Saxum quod voca se marco vae ao cabeim de lleylur de Abebis, et per ipsum lo da onde está posto um marcm
cum vadil ad slradam et deinde e d'esse logar vai ao .Seixo qno
vadil ad porlellam de Cerque- se cbama de Abelbas, e pelo
dello et de Monjon, et est ibi mesmo logar vai á estrada o
posilns nnns palronus, et per d'abi á porlella de Cerquedélo e
liic dividihir Aroiica cum sánelo de Moyño, onde está posto mu
Martino de Spiimca, cl deinde marco; e por abi divide-se Arou
vadil per spicam monlis U'i|ue ca com S. .Marlinbo da Fspiunca,
ad quotum de Graleiros, et de- e d'abi vai pela crista do monte
mersit panim et est ibi posilus alé ao Goto de Gallinbeiros, e
iinns patronus, et per ipsum lo afonda um pouco no' sitio onde
cum dividiinlur termini de Paiva está posto mn marco, e por este
et de Alvarenga et de Arouca. logar dividem-se os termos de
lît mando et concedo quod Paiva e Alvarenga e Arouca.
!í mando o concedo que os
termini de Arouca dividuntur
cum terminis de Alvarenga per termos de Arouca se dividam
nbi de jure debenl dividi, et com os termos de Alvarenga por
deinde versus terrain de Ala- onde de direito devem dividiifoens dividuntur termini d’Aron- se; c d’abi na direcfño da Ierra
ea qnomodo vadil de lîoiipa de de LafOes dividem-se os termos
Gniilino ad focein Aruylureyra de Arouca conforme vai de üouque vocalur de mancipiis, et exit ce-Guedim á foz de Arytureira
foris de ipso rivo et vadit dire que se cbama de escravos, e sae
cte ad quotum de Nabo, et de d'esle rio e vai directamente ao
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ipso loco vadit ad monlem ma{.Miiim que vocalur de Nabo qui
e.'l inter Caïulalial et Cabreyros,
et deinergil ad porlellam de
Saxo terra de Alfoem, et est ibi
jiositiis unus patronus, et deinde
((iioinodo vadit per spicam ipsius
montis ad campiiin plaïuim de
bando, et deinde quomodo va
dit ad ilium locum que vocatur
aguza<leiro, et deinde quomodo
vadit ad portellam de Antba, et
est ibi positus unus patronus, et
inter ipsum patronnai ctpetram
de Anilla vadit strada, et deinde
vadit ad capnd quod vocatur de
Seyxal, et de ipso loco vadit ad
capnd de Gesloso covo et sicul
dividit cum termino de Caambra, et exit de ipso Gesloso Covo
et vadit ad Lazarias, et deinde
ad quotum de Graleyro et dein
de ad quotum de .Monte Calvo,
et deinde ad pelram de coulo
]>rope villam de Caslineyra, et
sedet ibi in una pelra nativa una
crux et deinde vadit ad rivuin
de Caliama ad portum qui vocalùr de a h v a s , et deinde exiit
et vadit ad Seladam de Cortinas
et sedet ibi uniis patronus et
vadit inter ambos Borralliaes et
scdel ilii unus patronus et dein
de vadit ad midinnm de Cabancllas et deinde vadit ad porlel
lam de Chave, et sedet ibi unus
patronus, et deinde vadit ad .m a MOAM de Eucariscala ubi prius
incepi.
Do inquam vobis prefatis abbatisse et conventui prefati moiiasterii de Arouca et omnibus
successoribus vestris prefatum
liereditamentum et prefatum cautnm per supradictas divisiones
sicLit superius est expressum
quod habeatis illud vos et om-

Côto de Nabo, e d’este logar ao
monte grande que se chama do
Nabo, que esta entre Caudal e
Cabreiros, e afunda à porlella do
Seixo—terra de LafOes, onde está
um marco, c d’ahi conforme vai
pela crista do mesino monte ató
ao campo plano do Cando, e de
ahi conforme vai para aquelle
logar que sc chaîna Agupadouro,
e d’ahi na direcpào da porlella
d’Aiita, onde está um marco, e
entre esse marco e a pedra
d’Anla vae à estrada, e d’ahi vae
ao cabepo que se chaîna do Sei-,
xal, e do mesmo h>gar ao cabe
ço do Gestoso-Cüvo e assim di
vide com o termo de Cambra;
e sao do mesmo Gestoso-Covo o
vae ás Laceiras, c d’ahi ao Coto
de Graleyro e d’ahi ao de MonteCalvo, e d’ahi á pedra de Coulo
junto ao logar da Castanheira, e
e está ahi ein urna pedra nativa
urna cruz, e d’ahi vae ao rio
Caima ao porto que se cliama
de Arvas, e saliindo d’ahi vae á
Sedada de Cortinas onde está um
marco e vae entre ambos os
Dorralhaes, e está ahi uin mar
co, e d’ahi vae ao moinho de
Cabanellas, e d’ahi á porlella de
Chave, onde está um marco, e
d’ahi vae à .Mámoa de Escariz
onde comecei.
Dou, digo, a vós referida abbadessa e convento do referido
mosteiro d’Arouca e a todos os
vossos successores a dita herda
de e o dito couto pelas supradeclaradas divisões como supe
riormente está expresso para
que o lenhaes vós e todos os
vossos- successores que servi
rem a Deus no dito mosteiro
livre, quite e isento de todo o
direito Real, e desde este dia
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ties siiccessores vestii cleo servieiilos ill prefalo monasterio li
berum, qiiitum el aliragiiin ab
omno jure regali, el ab hac die
iuillero illud a ineo dominio el
ill vcslram poleslatem illud Ira
do jure lieredilario in perfeclum
pussideiiliim.
Ml hoc fado pro remedio ani
me mee el pareiiluin nieormn el
111 semper simus particeps iu bo
nis el iu oral oiiibus qiias Deo
l'ecerilis iu prefalo inoiiaslerio.
Si qiiis aulein lam de mois
propiiiqiiis quam de exlreneis
qui haiic doiiatioiiem meam el
caiiliim infriugere alemplaveril
tel in aliqiio dimiiinere volueril
non sil ei liciliiin, sede pro sola
lemplalione iram ilei omiiipoleutis el beads virgiiiis Mario el
omnium sanctorum incurral et
inaledictioiiem meain et oinniuin
projenitorum meoriun liabeat in
•.eteriuim, el insiiper pectet vobis sex raille solidos el domino
terre vel cni vestram voceni dedederilis aliiid tantum.
Caria isla donationis et couli
nicliilominus (sic) in suo robore
in perpetuum valilura, facta car
ia donationis et coud apud Colimbriam vigessima dia Octobris
Ilege mandante. lîra Miilesiina
JJucentesima Nonagésima Quinta.
Domnus Gonpalves Garsie signifer curie, Üomniis Egidiiis
Martini Maior domnus Curie, üomniis(Martinns Alfonsi lenens terram Sánele Marie, Domnus Alfonsus Lnpi lenens lerram Sausa,
Domnns Didanus Lupi lenens ler
ram Vizeo, Domnus Andreas l’eiv
nandi tenons ripam Minii, Marlinus Egieii lenens trasserain, Goot
calves Menendi lenens Panoyas
s=coufirmant,

liro-o do men dominio, e a vos
so dominio e poder o entrego
por direiío hereditario para sem
pre,
E fapo isto para salvapao da
minlia alma e da dos meus paes
e para que senipre participemos
das boas obras c oracoes que
(izerdes a Deus no dito mos
teiro.
Se porém alguem, tanto dos
meus parentes como dos extranhos tenlar violar ou qni/.er di
minuir ern alguma coisa esta
minha doafáo e couto, não lhe
seja isso perinilddo, mas só por
0 lenlar incorra na ira de Deus
omnipotente e da Ilemaventurada Virgem Maria e de todos
03 sánelos, e lenha a minha
maldição e d e todos os meus
progenilores para sempre; e.
além d’isso pague-vos seis mil
soldos, e ao dono da terra ou
áquelle que vos succéder outro
tail lo.
Esta carta de doação e couto
em sua (orina valerá para sem
pre coin inteiro vigor.
Feita em Coimbra aos 20 de
Oulubro por Ordem do liei.
Era 1295
(Seguem-se as confirmaedes c
assignaturas de leslemunhas na
fôrma dos documentos d’essa
época.)
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Dnmnus Marliiius Ardiiopiscopus Uiacarensis, Doiniius Alias
Kpiscopus Ulieluineiisis, Doiiiiuis
Kgeas Episcopus Colimbriceiicis,
Dommis Juliaiins Episcopus Porliigalensis, Domnus Marliiius Episcopus Ellioreusis, Oomiitis Uo(lericus Episcopus Egilariieiisis,
Doiniius Miilheus cleclus ViseiH
cis, Domiius Egeas Episcopus Lainecensis —coiifinnanl.
Tosles — Domnus Julianes de
Aveyro, Meiiendus Suarie de MeD
res, Julianes Soarii Couelius, Meiioiidus .Midiaeli lenens locum
super judex. Lupus lloderici vice-iiiaiur-duinus, Julianes I'crnaiidi vice-cancellarios leslis. l)oiniiiis Sleplianus Jolianis Cancellarius Curie. Doiiiinicus-I'elri nolarius curie nolavil.

Esie ducumenlo encoiilra-sc
na Torre do Tombo uo L.“ I
das DoafOes de D. AlTonso 3.",
a pag. 21

DOCUMENTO N." 3

Testamsnto da Rainha Santa Mafalda
Dom Luiz , poa Graça

de

Deus Rei

de

Portugal

e dos

Algar-

VES El'C.

l’afo saber que, liavendo-.Me requerido .Manoel José do Valle
Ouaresina, que no Archivo Nacional da Torre do Tombo se lhe pas
sasse por cerüdào o llieor do lestamenlo da Rainha Dona Mnfalda, feilo no anno de mil duzeiilos e cincoenla e seis e oblendu
dcspaclio do Guarda .Mor do dilo Archivo, na data do dia nove de
oulubro do anno de mil oitocentos setenta o 1res, em sen cumpri
mento se fez a busca necessaria, e entre os documentos recolhidos
do Mosteiro de Santa Maria d’Arouca foi achado o testamento pe
dido, o qiial tinha no cartorio d’aqiielle Mosteiro a marcação—Ga
veta terceira. Maço terceiro, Numero dois—e c do theor seguirile:

In Dei nomine. Sub era millesima ducentésima nonagésima
quarta. Ego Regina domna Maphalda plena sensu meo precognosccus fiiiem meum condo hoc testamentum raeuin sive mandam. In

n
pvimiá maiiilo scpeliii corpus meuni in .Monasterio ile Arouca et
inaiitlo il)i (loiniualjus sivo moiiialibus que ilti Deo servierint in
t)r.iliiie Cislercioiisi lolam liereditalein iiieain de Dauciis cum ipso
monasterio, quod moiiaslerium el lieredilalem tledit el diinisil milii
paler mens cl mater inea. Dimitió inquam sicot seriptum esl in
cariis suis el meis. Dimillo eiiam eis illam lieredilalem scilicet .Mo
lles el modielatem vallis de Condo el do Homicidio qiiam mild
dimisii .Mioiia doimia Orraca el lolam lieredilalem de Trepecio quam
eambiiei cum Monasleiio Ville Done de Hpiscopo. Ilcm meum psal
terium Donum quod me milriuil el mageslales meas parvas de
oDore el crucili.xiim de eDore parvum quod dedil mild mayisler
Templi Marlinus marlini. Hem dimilto eis lolam mcam capellam el
criicem majorem el ditados el Dracldum do argento cum omniDus
rèliqniis que ¡Didem invenli fiierint el crucili.\um magnum de eDore
el majesiales el proldDeo suD Denediclionc ct malediclione diclarum rdi(|uiarum quod nec aDDas aliquis nec aDDalissa nee vir iiec
millier possit alienare vel dividerc nec Iraiisferre nec auferre a
muiiaslerio de Arouca. Hem dimillo eis omnes Sarracenos meos
noiidiim forros el Clirisiianos quos iiiveiieriiit in morle mea el lo
lam mcam platam (|ue invenía fuerit in morle mea ad opus allaris
éjusdcm loci. Hem mando iDi omnes meas azemelas el omiics meas
vaccas, lam eas que sun in Ierra ile Araiica quam eas (|ue sunt in
Ierra de Sena cum omniDus meis oviDus quas liaDeo cum illis vacis.
Hem mando iDi duas sorlellias el 1res lapides sapliiros el reserveiilur in lliesauro iDi nec alibi alieneiilur nisi forte si iiecessc
fiieril sub venianl cum eis inlirmis. Hem mando meam ciilcilram
majorem moi leed el pulvinarde fru.v.l dividi el lieri inde euleilras
ill inlirmaria ct e.xlra non alieneiilur. llem mando Moiiaslerio Fratrum l’redicalorum de l’orlii criicem de ligno Domini el aiiro que
fuit de Salida Helena el os Sancli lilasii quod dederuiil milii liospilaiarii el diicenlos inoraDilinos veleres de illis quas debel milii
Doinnus Silvester de l’orlu de Firis el l'elagius jolianiiis fraler Domiiiici jolianiiis cappellani mei ad libros armarii el ceiiliim inodios
de pane ineliori de cellarlo meo de liaiiciis. Horn fralribus miiiorilius de Dorlu ceiiluin inorabiliuos veleres, quas milii debel Slepliamis Dordalliis de Dorlu. llem mando Monasterio de Tuas quanlain
lieredilalem babeo in Fornos el in Villa nova el in Canaveses el
casale de agro plano sed illud casale leneal Dominicus joliannis
capellanus meus in vila sua et post mortem suam reinaneal monaslerio de Tuas et mando eidem Monaslcrio omnes vaccas quas
babeo in montes de Damas ailianes et Delriím Salvali ol u.xorem
suam cum liliis suis. Hem mando quod doiiinu.s A. Delagii condam
decanus Lamecensis leneal ín vila sua lotam ineam lieredilalem de
Dio de Gallinis et posl inortem suam remaneal Monasterio de Tuias.
Hem mando do et dimitió ordini Calairavensi in DoiTugalia in Avis
lotam illain meam lieredilalem quam babeo in Ierra de Sena sien I
.seriptum esl in meis cariis el suis e.\ceplis vaccis cl ovibus omiii-
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Lus que sunt rnoneslerii de Arouca et mando cidcni loco de Avis
omiies equas quas liabeo in Aninana. llein do et diiuilto Ordini
liospilalis pali'onatiim ecclesie de Lauredu quantum ad me perlmef
cuín casali de Servicialia. Item do et dimilto Ordini de Templo
illam lieredilalcm, quam liabeo in breteande et quilo illis illos movabitinos quos debent milii, scilicet Irecenlos et mando do meo
casali de Uondim dari' unum morabilinuin ecclesie Sancti llarlini do
Mauris pro directo quod ibi liabent. item do et concedo vincam de
Valle locaia monasterio de Salzeda et inedietalem lotius mee lieredilalis quam babeo in Valle do Conde et in Ibunizio. Item do eccle
sie calliedrali de l’ortu quiiilanam mcam de Paacios de Goiol cum
sua seara et suis casalibus sicut in ineis carlis est assignalmn.
Item ecclesie catbedrali de Lameco mando cúsale Petri egee in
Laureda pro meo anniversario. Item mando Monasterio de Palacidlo
de Sausia meum casale Pelagii gousalui pro meo anniversario.
Item Monasterio Sancti Tbirsi de Ilipartue mando casale de Martino
menendi pro meo anniversario. Item Ville bone episcopi mando
quintanam de Gonlige cum sua beredate que ibi inventa ruerit.
Item Monasterio de Bauciis mando illos morabitinos de ecclesia de
Qufiones quos debet dare annualim et siiU pro illumiiianda lampade ibi. llesiduuin autem cxpendatur in utililate ipsius allaris et
iioc fíat annualim. Item Monasterio Alcobacie quito ducenlus áureos
quas inilii debebant et bibliam quam mibi dederunt dimitió eis.
Item Inranli domno Potro fralri meo meum rnomum et lapidem sapi
et aliam sortellam rnagnam zmaragdam. liem do Pelagio Gonsalui
illa quatonr casaba que tenet de me, et de illis det unum Dominico
Gonsalui et sit bonum et accipiat casale dornni Vincenllii pro illo.
Item Pelro dominici bomini meo do casale de Bamasallianes. llein
dominico jobannis clerico meo mando casale Garsie dominici in
Lauredo et alliud casale de Alberlira. Item Marie pelri de Porlu ca
sale de Cabelliana de Gundilaes. Item mando qiiod post mortem
ineam Dominicus suerii sit slalim forms. Item mando casale do
Outeiro Dominico gonsalui de Pelagio egee. Item Jobanni gonsalvi
casale de Guiar. Item mando quod illud casale quod do Marie petri
de Porlu post mortem suarn slalim redeat ad Monaslerium d’Araiica. Item quod superius dixi de manda germani mei Infantis Domni
Petri sic mulo et declaro. Mando ei meum momum optimum quadralum et aliam pelram quadralam et similiter aliam petram de
sigillo quas defero ad collum et unum speculum oblimum et babel
virtulem contra paralisim et unum corallura optimum et unam mazanam alambre oplimam. Item quod illud casale quod dedi Magistro V. per imprestimonium qui ambulat cum fratre meo quod leneat ipsum in vita sua el post mortem ipsius remaneal monasterio
de Arauca. Hem mando doinne Orrace sancii sorori nice crucilixiim
mourn de tabula el quatuor laucas et unas cuntas de crislallo et
corallis quod ducat me ad memoriam et umim librum boraruin
Beale Marie cooperlum do argento. Item domue Eldare pelri unam
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Unagcslalom de el)ore vaille bonam el linas contas de corallis cl
de eri.'tallis et quatuor laucas seriei et uiuiiu vas viireuin opliiniim
et unuin gueebe oplimum quod ducat me ad inemoriam. Item
Doiniie .Majori suerii quatuor laucas seriei cl unas cuntas de corallo
el crislallo o])limas el unuin super capul ad üliaiii suam barrado
cum amo. Ilein sorori mee Duinne Coiislauce mandiim speculum
meum fciidil de melioriluis que vidi el quatuor laucas scrici et 1res
cabos de auro ot aliufar ct unam mazaiiam de alambre quod ducat
me ad memoriam el sil mibi lalis sicul ego de ipsa conlido. Omnium
(|iie supradicla sunl luiei comissários sive (eslameularius constituo
Domnain Orracam saucii sororein meam el Üomnam bldaram consanguiueam meam el .\balissam de Arauca et priorein fratrum predicalorum de l’orlu et Gardiaiuim íratrum minonim ejusdem loci,
et rogo dominas supradiclas el IVatres prenótalos quod amore Del
el pro conddenlia quam do ipsis babeo quod apponi faciant sigilla
sua ill isto meo teslaraeulo et omnia lideliter e.xequaulur. Rogo
landem carissimum consobrinum meum IJoinnum Alplionsum Re
gem Rorlugalie quod ipse pro benediclione mea el bonilale sua
derendal el e.Kpellat omnes adversari vel impediré volenles islam
ordinalionem leslamenli mei ct cum requisitus fiierit ab e.xeculoribus Regem clemenlie cljuslicie se oslendat.—Ultimo volo quod
isli teslamenlarii supradicli recurranl semper ad consilium in dubiis
domni A. pelagii condam Decani Lamccensis. lusuper rogo meum
.sobrinum Carissimum Regem Porlugalie supradiclum quod gralanter reeipiat illud quod ei legavi in carta quara sibi misi el pro
benediclione mea mandam et lestamentum meum suprascriptum
facial cuslodiri sicut ipse vellel quod manda sua servelur quando
anima ejus migraverit e.x hoc mundo et commendo sibi animam
meam. llem omnibus suprádiclis complelis mando quod lolum quod
rcmanserit de meo heredilamenlo Mione Domne Orrace lam in
spirilualibus quam iu temporalibus remaneat pro anima mea .Mo
nasterio de Arouca.
E não se dizia mais no dito leslamento da Rainha Dona .Mafalda,
que vae aqui tresladado a rogo do supplicanle, e Ih’o Mandei dar
n ’esta com o sello das Armas Reacs, o qual valerá quanlo em Di
reito pode valer. Dada n esla Córte, Muilo Nobre e Sempre Leal
Cidade de Lisboa, aos onze de Outubro, El-Rei o Mandou por Anto
nio d’Oliveira Marreca, Guarda Múr do Archivo Nacional da Torre
do Tombo, Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil oito centos setenta e tres. Esta vae escripia em treze laudas
do papel. Pedro Marianno Alonzo a fez. E en João Pedro da Costa
Rasto a iiz escrever e subscrevi. 0 Guarda-Mor—Antonio d’Oliveira
.Marreca.—
Tem collado o sello das Armas Reaes do Archivo Nacional da
Torre do Tombo.
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DOCUMENTO N." 4
XJE D .

lÆ ^IS T O E L

(UEFORMA DO DA R A IN IIA SANTA MAFALDA)

D.)ji Li i z , p c n G u a c a
VES ETC.

de

De e s U e i

de

I’u u t l g a l

k dos

Al g a d -

Fafo saber que liavondo-Me requerido Mannel Josó do Vallo
Quaresma que 110 Archivo Nacional da Tune do Tombo se llie pas
sasse por cerlidáo o leur do Toral dado á villa de Arenca em vmie
(le dezembro de mil qninhenlos e Ircze; e oblendo despacho do
guarda .Mór do dite archivo, na dala do dia vinte e oilo do n)c/, de
oulubro do anuo de mil oitocentos selenla e (res, em sen cumprimenlo se buscarão os livros respcclivus, e no livro de Foraes no
vos da comarca da üeira, a Ibllias setenta e tres. Toi achado o dito
foral, e he do leur seguinte:
Fornll dado aa villa de arouca, dado pela Rainha dona
mafalda — Uoin Manoel per graj'a de Déos lUd de l’orlugal e dos
Algarves daquem e daiem maar em Africa Senhor de Guiñé e da
Conquista Navegarão c comercio da lilhiopia Arabia Dersia e da
ludia—A quaiitos esta nossa carta de Foral dada á Villa de Arouca,
virem, fazemos saber que per bem ilas diligencias e isames (|ue
em nossos lleiiios e Seidiorios mandamos geralmenle Taxer pera
juslincafam e dccrarai'áo dos Foraes d’elles; C per alguQs senteiifas e determinaiOes que com os do iiosso conselho e Letrados fezemos: Acordamos que as rendas e dereilos se devem by darecadar
na forma seguinte; Burgo novo — Mosira-se pelo ditto foral seer
aforado o burgo novo darouea em termo ile villa meãa a foro do
quinto vinle e cinquo casaaes pello quail Toro os moradores da
Ierra ora nam pagam somente pagam pellos prazos particulares
que cada hum tem segundo for declarado em suas seprisluras se
gundo as quaes mandamos que se levem ao diante sem outra
mudaiifa assy nas contidas dos pagamentos como nos tempos que
sam obrigados a pagar. K na dita maneira lie Ioda a terra afo
rada pellos ditos novos emprazamentos sem se pagar de ne
nhum a delia 0 quinto segundo 0 forait salvo tuna lata que fog
de diogo brandam sogro dafomsso m artins de que paga 0 q u in 
to d ’etla— Soldos que mandam pagar.-—li, pagam mais pellos
quatro soldos que se. mandam pagar de cada casa pello dito foral.
E assy pello soldo que se mandou pagar dos outros moradores que
nam tevessem casaaes hum rreall por cada soldo de seis ceptis o
rreall E 0 ilinheiro dos ditos soldos se paga per rrepartii‘am emlre
os herdeiros dos ditos casaaes segundo amdam em rreparlii’am
com as heranças da dita terra do quail denheiro compriram em
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cada um anno per sesta feira de lava pees cem paaes de rreall e
dose savres ou por elles vinte e quatro caybos de pescado d’aveiro
pera darem aas freirás do dito [noesteiro segundo eslaa per avemfa
amiiga de inuilo lempo e assy se compriraa au diante. K quanto
aos caminhos que eram obrigados faser com suas bestas assy se
compiirraa segundo o foral=a saber—o mais lomgo fosse a cam
bra ou a seea ou a boufas e dar-llie-am manlimenlos pera os lioines e cevada pera as bestas lí isto huma vez no anno seui outro
premio K se mais vezes os ancor mester ho moesteiro ou pera mais
longe nam os constrangeram senam por seu preço e a sua vontade.
K tem mais o dito moesteiro no burgo de cima casaes e herdades
<|ue eslam per seus aforamentos e prazos e nam leva by outros fo
ros da mesma te r r a = Femío==K o gado do vemto einbos os luga
res sera do moesteiro quando se perder segundo nossa liórdenaçam
com declaração que a pessoa a cuja maào ou poder fòr teer ò dito
gado 0 venha seprever com as pessoas pera ysso hordeuadas a dez
dias primeiros seguintes sob pena de lhe seer demandado de furto
~—Tabaliães=\i a pemsam dos tres tabaliaães que servem em
ambollos burgos quando se nam quitar pagará cada hum tresenlos
e oylcnta Iteaes = .Vontados — .Nam se levaram montados na dita
terra per que os moradores delia eslam em vizinliaiiça com seus
eamaicaãos e usaram buns com outros per suas posturas do concelho.— Maninhos—Os maainbos nam se daram senam em camara
pollo sesmeiro da abadesa sendo primeiro chamadas todallas pes
soas comarcaãos dos ditos maninhos que digam se os maninhos
que se asy Uequere lie das pertemças doutros casaaes ou suas
saydas e logramentos porque emiam nam se daram taaes mauinlios.
— E qiiamdo nam ouver impedimento pera se daram dar-se-am se
gundo seus comarcaãos e ussamça jerall da terra dos semelhantes
^ D iz i m a das sentenças—l*or quanto pollo foral antigo dado aa
dita villa foy posto por dereito reaall a dizima das sentenças comdenatorias por tamtu lio nosso mordomo que na dita villa ouver
rreceberá com seu seprivam quaesquer semtenças comdenatorias
que se na dita villa ouverem do ezecutar E de quallquer cantidade
de que se lizer a dita e.xecuçam e eintrega levará o dito mordomo
a dirima aa custa do comdenado porem se da tall semtença seja
paga a dizima em outra parte polia dada delia nam se pagará mais
outra dizima na emzecuçam posto que seja feita pollo dito mordomo
E se a parle çomdenada quiser pagar bo comtbudo na semtença
amle de seer penhorado por cila nam pagará a dita dizima nem se
pagará ysso mesmo se o mordomo por afeiçam ou por negligencia
semdo rrequerido ou por outro algum rrespeilo nam quizer faser
a dita emzecuçam nem menos levará a dita dizima o porteiro alcayde ou meirinho se a tall emzecuçam fizer os quaaes somente
averam por seu trabalho ou salairo que devem daver per nossa
ordcnaçam.=i'’orç(is=E as forças seram ysso mesmo do moesteiro
ou do meirinho se lhas lei.\ar=a saber=quamdo forem primeira-

26
meule julgadas pellos jiiizes e lomado aa posse o forpado levaram
soseinla e qualio ireaes cem livras aa cusía do forpador e nam
doulra m a n e ira = C fu w s = ií levará mais o inoesleiro de quallquer
vaca ou porco que se veinder a pesso ou lalho no apoiigue ou fura
delle hum soldo o quail arrecadará o dilo comcellio li assy a por
tagem (lo hurgo do mordomado de cima por quamto dá ao dilo
inoesleiro por anuo mili e oylocenlos rreaes por ludo, e se mais
.ireiuler será pera o dilo comcelho=Pena darm a —E leva se mais
pollo inoesleiro de quem lirar arma nove rreaes E quern ferir qnorenla e ovio lleaaes e meo E de morle de homem cenlo e quorenla
rreaes. E o meirinho da Ierra levará mais das dilas penas ou malelicios as armas E mais pera chegar cada huma délias cenlo e
quoremla lleaaes levará o dilo meirinho o quail levará de quallquer
ouiro malelicio sem sangue cernió e quoremla rreaaes e mais as
armas perdidas com decrarapara que as pessoas que pagarem os
cernió e quoremla rreaaes acima decrarados da (lila morle e san
gue nam pagaram a dila pena E perderam somenle as armas pera
o alcaydc. E cada huma das dilas penuas se nam levaram com es
tas limylapoõcs=a saber=quamdo apunharem espada un quallquer
üulra arma sera alirar nem os que sem proposito em llei.va nova
tomarem paao ou pedra poslo que üzerem malí. E poslo que de
proposito as lomcm se nam fezerem mal com ellas nam pagaram
liera a pagará mopo de quinze anuos e d’ahy pera baixo nem mu
lher de quallquer hydade nem os que castigando sua mulher e lillios e escravos tirarem samgue com bolelada ou punhada nem
ijuein cm dcfendimenlo de sen corpo ou aparlar e eslremar oulros
em arroydo tirarem armas poslo que coin ellas lirein sangue iicm
escravo de quallquer ydade que sem ferro lirar sàngue— Poi tagem
= E arrecadará mais o dilo comeelho a porlagem do mordomado
do burgo do fumdo de villa ineàa por quamlo paga por ella em
hum anno sele cernios rreaaes rremda pouco ou muyio. E o que
sobejar será do comeelho a quail porlagem se arrecadará na dita
terra na maneira seguinlc=l)ecraramos primeirameiile que a porlajem que se ouver de pagar na dita villa ha de seer per homens
(le fora della que by Irauxerem cousas de fora a vemder ou as
comprarem hy e lirarem pera fora da dila villa e lermo a quail
])orlagem se pagará desta maneira, a saber=Pam vinho cal s a l =
Ue lodo Irigo cenleio cevada milho paympo avea. E de fariiiha de
cada hum déliés e assy de cal ou de sali ou de vinho ou venagre
e litihapa. E de quallquer fruila verde cnlramdo melooes e orlalipa.
= E assy de pescado ou marisco se pagará por carga mayor = a
saber=cavallar ou muar de cada hua das ditas cousas hum rreall
de seis ceplis o rreall. E por carga menor que he d'asno meyo
rreall. E por coslall que hum homem pode Iraser aas costas dous
ceplis, e dhy para bai.xo era quallquer cantidade em que se vom(Icrem se pagará hura ceplil. E oulro lamió se pagará quamdo se
tirar pera fora. Porem quem das ditas cousas ou de cada huma
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tlellas comprar e lirar pera fora pera seu uso c nam pera vemder
cousa que nam cliegue a moyo rreall de porlagem segumdo os
sohredii.os prepos dcssa lall iiain pagará portagem nem o fará sab e r= li poslo que mais se nam deciare adiante neste foral a carga
mayor nem menor decraramos que sempre a primeira adiçam e
asemto de cada liuma das ditas cousas ó de besta mayor sem mais
se decrarar—a saber=pollo preço que nessa primeira será poslo
sentenda logo sem se liy mais decrarar que o meio preço dessa
carga será de besta menor. K o quarto do dito preço per coinseguiinle será do dito coslali. K ipiamdo as ditas cousas ou outras
vierem on forem em carros ou carretas pagar-se-á por cada uma
delias duas carregas mayores segundo o preço de que forem, lí
quamdo cada lina das carregas deste forall se nam vemdereiu lo
rias começando-se a vemder pagar se-á delias soldo ao livra se
gumdo vemderem e nam do que licou por vemder.=C'oítstis de
que se nam paga p o rtagem ~ .\ qual portagem se não pagará de
todo pam cozido queijadas, bixcoyto farelos nem de ovos nem leite
nem de cousas delles que sejam sem sail. Nem de prata lavrada
nem de vides nem de canas nem de carqueija tojo palha vasoyras
nem de pedra nem de barro nem de leniia nem de liervà nem das
cousas que se comprarem da villa pera o termo nem do termo
pera a villa, posto que sejam pera vemder assy vezinlios como
estrangeiros, nem das cousas que se trouxerem ou levarem pera
alguma armada nossa ou feita per nosso mandado, nem dos man
timentos que os caminhantes comprarem e levarem pera sy e pera
fuas bestas, nem dos gados que vierem pastar a alguns lugares
pasamdo nem estamdo, salvo d’aquelles que liy somente vemde
rem des quaaes entam pagaram polias leys e preços deste forall
= E decraramos que das ditas cousas de que assy mandamos (pie
se nam pague portajem se nam lia de faser saber— E’n sa mouidci
quail portagem ysso mesmo se nam pagará de casa moviila
assy indo como vindo nem outro nelium direito per quallquer no
me que 0 possam chamor, salvo se com a ilita casa movida leva
ram cousas pera vemder porque das taaes cousas pagaram porta
jem bonde somente as ouvereuj de vemder, segundo as cantinas
neste forall vão decraradas c nam doutra m aneira=Pasajem —
Nem se pagará de nenhumas mercadorias que ao dito logar vie
rem ou forem de pasajem pera outra parte assy de noyte como de
dia 0 a quaesquer oras, nem seram obrigados de o fazerem saber,
nem emcorrerain por ysso em nehuma pena poslo que hy descar
reguem c pousem. Ë se by mais ouverem (ieslar que outro dia
todo por aigua cousa cmtam o faram a saber dhy por diamle, pos
to que nam ajam de vender. Dos fn iilo s pera /'ora—Nem se pa
garam a dita portagem os que levarem os fruitos de seus bees
moves ou de raiz ou levarem as rrerndas e finitos de quaesquer
outros bees que trouxerem darrendamento ou de rremda=Cousas
dadas em pagamento—^ gíi\ das cousas que alguas pessoas forem
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dallas em pagamento de suas lenças casamentos suercees ou man
timentos posto que as levem pera v e n d e r s íiado = E pagar-se-á
mais de cada cabefa de gado vacuum assy grande como pequeno
hum Reall E de porco meyo rreall E de carneiro e de lodo outro
gado meudo dous ceptis — üesía 8 = E de besta cavallar ou muar
dous rreaaes E de besta asnall lium Reall=*/!,’scravos=E de escra
vo ou escrava ainda que seja parida seis Iteaaes E se se forrar
dará o dizimo da sua alforria porque se resgatou ou forrou—P a 
nos—E pagar-se-á mais por carga mayor lodoüos panos de lãa li
nho seda e algodam de quallquer sorte que sejam assy delgados
como grosos E assv da carga de lãa ou linho liados oyto Reaaes lí
se a lãa ou linho forem em cabello pagaram quatro Reaaes por
carga —Coirama—E os ditos oylos Reaaes se pagará de toda coyraina cortida E assy do calçado e de lodallas obras delle—Vacarys
-—E outro tainto da carga dos coyi'os vacarys curtidos e por curtir
E por qualquer coyro da dita coyrama dous ceplis que se não comtar em carga—Azeite Cera—E outros oyto Reaaes por carga mayor
dazeyte cera mel sevo umlo queijos secos manteiga salgada pez
irezina breu sabaão alqualram — Forros— E outro tanto por pelles
de coelhos cordeiros e de qualquer outra pellelaria e forros—Marçaiia espccearia— E da dita maneira de oyto rreaaes da carga
mayor se levará e pagará por todallas marciarias especiarias boti
carias e liinluras. E assy por lodallas suas seinelhanles—Melaes—
E outro tamto se pagará por toda carga daço estanho e por lodollos outros metaaes e obras de cada hum (telles de quallquer sorte
(jue sejam—Ferro—E do ferro em barra ou inaçuco e de quallquer
obra delle grosa se pagará quatro Reaaes por carga mayor—Cou
sas delle—E se for limada estanhada ou envernisada pagará oyto
Reaaes com as outras dos metaaes de cima — Cousas (jue sc com
pram sem portagem — E quem das ditas cousas ou de cada hua
delias comprar e levar pera seu usso e nam para vemder nam
pagará portagem nam pasamdo de coslall de que se ajam de pagar
dous Reaaes de portagem, que á de ser de duas arrovas e meya
levando a carga mayor deste forall em dez arrovas e a menor em
cinquo. E o costall por este rrespeilo nas ditas duas arrovas e
meya — Fructa seca — E pagar-se á mais por carga mayor destas
outras cousas a tres Reaaes por carga mayor—Castanhas—de toda
fructa seca—a saber—caslaidias e noz(?s verdes e secas e damcxeas pasadas ameiidoas pynhôes por britar avellaãs boletas mos
tarda lemtilhas. E de todollos cutios legumes secos g das outras
cargas a esse respeito. E assy de cebollas secas e alhos porque os
verdes pagaram com a fructa verde hum rreal—Çumagre—E casca
e çumagre pagaram os tres Reaaes como estoutros de cima—Telha
— Mallega—E por carga mayor de quallquer telha ou tigeilo e ou
tra obra e louça do barro aimda que seja vidrada e do rregno e
de fora delle se pagaram os ditos tres Reaaes — Obra de pào — E
outros tres Reaaes por carga de lodallas arcas e de todo a louça e
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«bra de paao lavrado c por lavrar — lîsparlo — li oulro lamió por
lodallas cuusas follas desparlo palma ou junco assy grosas como
delgadas — K assy de sabua ou fuinclio — E as ouïras cousas conllieudas iio dilo forall saín escusadas aqui por que dalgumas delias
nam lia memoria que se usem nem levem—lí as ouïras sum sopridas por leys e ordenafões do nossos Regnos.— Enlrailas por
terra— lí os que Irouxerem mercadorias pera vemder se no proprio
lugar liornde quiíercm vemder ouver Remdeiro da poiiagem ou
ollicial delia fazer-lho^am saber ou as levaram aa praça ou açougue,
do dilo lugar ou nos rresyos e saydas delle qual mais quiserem
sem ncliuma pena. E se liy nam ouver Rendeiro nem praça des
carregaram livremenlo liomde quizerem sem nebuma pena, com
íanlo que nam vemdam sem lio iiolilicar ao rrequcrcdor, se o by
ouver, ou ao juiz ou vynlaneiro se liy se poder acliar, E se hy neliuns delles ouver nem se podeiem emlam achar nolifiquemuo a
duas Icslemunhas ou a Ima se by mais nam ouver. E a cada hum
delles pagaram o dilo direilo da portagem que por este forall man
damos pagar sem nehuma mais caulella nem pena—Descaminha
dos—E nam ho fazendo assy descaminharam e perderam as mer
cadorias somenle de que assy nam pagarem o dilo direito da por
tagem. E nam ouïras nehumas nem as bestas nem carros nem as
outras cousas em que as levarem ou acharem. E poslo que hy seja
riendeiro no lall lugar ou praça se chegarem porem despois do sol
])Oslo nam faram saber mas descarregaram homde quizerem, com
tanto que ao oulro dia alce moo dia ho notifiquem aos olliciaes da
dita portagem priymeiro que vemdam sob a dita pena. E se nam
houverem de vemder e forem de caminho não seram obrigados a
nehuma das ditas rrecadaçooes seguindo que no lilollo da pasagem
Uca declarado— Sayola per terra—E os que comprarem cousas
pera Icrar pera fora de que se deva de pagar portagem podellasliam comprar livremente sem nehuma obrigaçam nem deligencia.
E somenle anle que as tirem pera fora de lall lugar e termo arre
cadaram com os olliciaaes a que pertencer sob a dila pena de des
caminhado. E os privilligiados da dita |)ortagem, poslo que a nam
ajam de pagar, nam seram escusos destas dcligencias destes dous
capitolios airas das emtradas e saydas como dilo lie sob a dita pe
na. — Priuillegiados da portajem —As pessoas eclesiaslicas de lodollos moesleiros as.-;y dhorneus como de raolheres que fazem voto
de profissam. E os clérigos de ordes sacras. E assy os beneficiados
de ordes menores posto que as nom tenham que vivem como clé
rigos c por taaes forem ávidos— todollos sobreditos sam yssemios
e privillegiados de pagarem nehuma portagem ussagem nem coslumagem per quallquer nome que a possam chamar assy das cou
sas que vemderem de seu bees e beneficios como das que com
prarem, trou.verem ou levarem pera seus ussos ou do seus benefi
cios c casas e familiares de quallquer calidade que sejam assy per
mar como per terra — E assy o seram as cidades villas e lugares
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(le nossos rregnos que tem privillegio de nam pagarem—a saher
—a cidade de Lisboa e Gaya do porlo—Povoa de vaizim—Giiymarùaes—braga— barcellos—Prado—pon le de lima—Viana de lima—
camiuba— Villa nova de cerveira—Valletifa—Morifam—Craslo leboreiro—.Miranda—Bragança—Frei.to—o azinlioso—Mogadonro—An
ciães—Chaves—Monforle do Rio livre—Monlalegre— Castro viceiite
— A cidade da guarda—formello—Pinbel—Caslelt Rodrigo—Almei
da—Caslel Mendo— Villar mayor—Sabugal— Sortclba—Covilliãa-^
Monsanlo— Portalegre—.Marvão—Arrondies—Campo mayor—Fron
teira—Monforle—Villa Viçosa—Elvas -Olivença — A cidade devora
—Moiitemor o novo—Moiisaraz—Beja—Moura—Nondall —Almodouvar—Odemira—K assy seram privilligiadas qnaesquer pessoas ou
ouïras lenas ou lugares que nossos privillegios liverern e os mos
trarem ou 0 trellado delles em publica forma a aliem dos acima
conllieudos— 1Î assy e seram os visinlios da dila villa e lermo es
cassos da dila porlagem na mesma villa nem seram obrigados a
fazerem saber de liyda nem de vinda — 1Î as pessoas do ditos lo
gares privilligiados nam tiraram mais o trellado de seu privillegio
nem Irazeram somenie Iraram certidam feila pello seprivam da
camara c com o sello do comcelbo como sam vizinhos daquello
lugar. E posto que aja duvida nas dilas cerlidoões se sam verda
deiras ou daqnelles que as presenlam—poder-llies-liam sobre ysso
dar juramento sem os mais deterem posto que se diga que nam
sam verdadeiras—E se dispois se provar que eram falssas perderá
0 seprivam que o fez ho otficio e será degradado dous anuos pera
cepla. E a parte perca em dobro as cousas de que assi emgaiiar e
sobnegou aa porlajem, arnetade pera a nossa camara e a oulra
pera dita portajem. Dos quaes privillegios usaram as pessoas nelles
contlieudas pelas dilas cerlidoões, posto que nam vam com suas
mercadorias nem mandem suas procuraçooes, comíanlo que aque
las pessoas que as levarem jurem que a dita certidam lie verda
deira e que as taaes mercadorias sam daquelias cuja lie a certi
dam que apresentaram— Pena do foral— Vj quallqucr pessoa que
for contra nosso forall levando mais dereilos dos aquy nomeados
ou levando destes mayores contidas das aquy decraradas lio ave
rnos por degradado por hum aniio fora da Villa e lermo, e mais
jugará de cadea trinta rreaaes por hum de lodo o que assy mais
levar pera a parte a que os levou, c se a nam quizer levar sejam
amelade pera os cativos e a oulra pera (juem o acusar. E damos
poder a quallqucr justiça homde acomlccer assy juizes como vimlaneiros ou quadrilheiros que sem mais processo nem hordem de
juizo sumariamente sabida a verdade comdenem os- culpados no
dito caso de degredo. E assy do diidieiro alee contida de dois mill
Ueaaes sem apelaçam nem agravo e sem disso poder conhecer
almo.\arife nem contador nem outro oíficiall nosso nem de nossa
fazenda em caso que hu aja, e se o senhorio dos dilos dereilos o
dito forall quebramlar per sy ou per outrem seja logo sopemsso
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(U'IIps o (la jurdifam do dito logar se a lever em qiianlo nosso
iiieicò l'or, lí mais as pessoas que eiii seu uoine ou por elle o fczerein cmcorram lias ditas penas, li os almo.iarifes e.scprivaães e
oliíeiaaes dos dilos dereilos que o assy nom coinprirein perderam ■
logo os dilos olíicios e tiain averain mais outros. E porlanlo man
damos que lodallas cousas conllieudas neste forall que ims poemos
por Ic}' se cumpram pera sempre, do theor do quail mandamos
fazer 1res, hum delles pera a dita villa de Arouca o. ouiro pera o,
senhorio dos ditos dereilos, e outro pera nossa torre do Tombo
pera em lodo o lempo se poder tirar qualiquer duvida que sobro
ysso possa sobrevir. Dada na nossa muy nobre e sempre leal ci
dade de Li.xboa aos vinte dias do mez de dezembro da era do nas
cimento de nosso Senhor .lesus Cbrislo de mdl e quinhentos ç trese
anuos. E soscriplo pello dito fernam de pina em homze folhas. E
não SC dizia mais no dito Foral que vae aqui trasladado a rogo do
siipplicaiile, e ilTo .Mandei dar nesta com o sello das Armas lleaes,
a qual valerá quanio em direito pode valer. Dada nesla córte,
muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa, aos seis dias do mez
de novembro. El-Itei o mandou por Antonio d’Oliveira Marreca,
guarda Mfir do archivo Nacional da Torre do Tombo. Anuo do Nascimenlo de Nosso Senhor Jesus Cbrislo de mil oiiocenlos setenta e
1res.—Esla vae esciipta em vinte e nove laudas de papel — João
José d’Azevedo Nelo a fez. E eu João Pedro da Costa Basto a íiz
ciscrevcr e subscrevi. 0 guarda-raór Antonio d’Oliveira Marreca.

■------•'vSí
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D O C U M E N T O N.“ 5

Acc:rdão d3 2B dc julho ds 18S3
EsTARnr.j.v. — Ap p e u -.aç.vo c ív e l . — Ap p e l l .v ntes , J osé Valente
■ J orge e jie l h e r .— Appelladas , a Abbadessa e mais religicsas
1)0 CONVENTO

d 'A r OLCA.

Accordam em Relafão que menos bem julgada foi pelo juiz de
primeira instancia na senteiifa appellada a 11... Porquanto e.vamiiiaiido os autos signanler os documentos a II... e 11... e cotejan
do estes com os líemais constantes do appenso não póde jamais
duvidar-se que tanto as Villas de Antúã e Arouca, com seus limi
tes dentro dos quaes-se acham as terras em que se dizem impos
tos os foros pedidos, como o mosteiro e territorio de Bouças e
Villa de Villar de Saneie com todas as suas pertenças que se diz
lerem sido dados em troca por aquelles, todos foram concedidos
na sua origem por cartas de Doação e Couto com previlegios,
regalias e imposições como acto de soberania e superraacia : e
ainda que os Autores apresentem (e.x 11. 16) o titulo do reconhe-

cimento implicilo e fallo ilas formalidatles a laes documentos muilo
principalmente qtiando se Irada de prasos Kclesiaslicos, para os
quaes a escriptura primordial e da investidura é da sulislaiicia do
contracto, nem por isso dove todavia dci,\ar de considerar-se e
ler-se como certo que aqtielle titulo bom ou mau é cunuersão de
titulo (jenerico. E posto que a lei de 22 de junho de 1840 não de
fina o que seja tiliilo genérico, comludo para o caso de que se Ira
d a c bastante o exemplo que a inesma lei dá no üm do arl,® d / ’,
onde chama ás Cartas de Foral e de Conlo e Honras titulo genéri
co; d’onde se segue que moslrando-se como jii se indicou dos alludidos documentos que todas aquellas Villas,—seus territorios—
limites—previlegios—^.jurisdicfão etc.—forain concedidos e doados
oriçjinariamcnte pela Corúa por Carlas de Conlo, os lilulos originaes da imposii"'io nún podein dei.xar de considerar-se genéricos, o
por isso 03 toros pedidos lambem não podem deixar de julgar-se
oxlinctos, por se acharem comprehondidos na disposifão do art.'’
3.® da cilada lei do 22 de junho de 1846 na parte linal do artigo
nas palavras — ainda quando estas obrigações ou prestações se
achem convertidas posteriormente em titulo especial.
l’or estes fundamentos e pelo mais ponderado nas leiifões ven
cedoras revogão a senteiifa appellada, julgam procedente e não
provada a acpão proposta no libello a I I . . . , absolvem os Reos do
pedido e condemnam as .Autoras nas custas c sem multa attenta a
disposifão do art.® 828 § un.® da Ref. Jud. Lisboa 26 de julho de
185'J.—Godinlio—Campos Henriques—.Moura Cabral—Sá Vargas—
-Amado— Novaes—Silva Lobo.
•Accordam os do Conselho no Supremo Tribunal de Juslipa que
não tomam conhecimento do recurso por não ser caso d’elle, eiri
vista dos autos e disposições da lei.
de julho de 1861. Basilio Cabral, Mellq e Qarvalho, Aguiar,
Visconde de Fornos.
Fui presente—Sou^a,

tP c iiç iû o s <]iie iiie e i'a iii v c n c i m c i i t Q
«le NÎO c l e j u l l i o r tc

i iq

j\.c c o v < ltio

Te .n' çâo no CoNSEL'iEtno Moura Cabral
(Primeiramente discute questões preliminares, c entrando na
questão diz assim);
Allcndendo a que não podendo à face dos autos duvidar-se,
(como reconhece muito bem o douto Sr. Juiz Relator em sua ten
ção a fl. 295) que os foros que se pedem tiveram origem na carta
de doação e couto a fl. 57 dada ao convento das AA. por Ll-Rei
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D. Alïoiiso 3.® ó consequente que lambem se não pode duvidar que
elles tiveram origem em lilulo genérico, e se acham como tais
comprehendidos na exliucpao decretada no art.® 3.® da mencionada
lei de ‘22 de juidio de 1840 para qtiaesquer obrigações cu presta
ções de qualquer denominação que sejam, impostas pelos Iteis
d’estes reinos ou pelos Donatarios da Coròa como lais por Cartas
de Foral, de Couto e Honras ou por outro qualquer lilulo genérico,
ainda quando estas obrigações ou prestações se achem convertidas
posteriormente em titulo especial.
Atlendendo a que em vista d’esta declaração da lei é forçoso
reconhecer que os foros que as AA. pedem, lendo origem no lilulo
genérico de Carla de Doação e Couto 11, ,õ7, conservam sempre a
sua natureza, que supposlo o convento Donatario convertesse esse
titulo genérico em lilulos especiais, fazendo prasos de certas e
determinadas propriedades, e impondo-lhes certas e determinadas
prestações ou foros, esses tilulos especiais, qual o de 11. IG queso
Yc ter sido o que fez poso no animo dos illustres signatarios do
Acc. de 11. IGü, hem como no do muito digno Sr. Juiz Delator a
11. 2G.Õ, não deixam de estar comprehendidos na disposição liual
do citado art.® 3.® da Lei de 22 de junho ile 1846, lendo sido n'esse
de 11. 16 convertido o titulo genérico anlerior por virtude d o qiial
o cenvento das AA. havia insliliudo o praso e imposto os foros, e
íicando por isso comprehendido (como diz o Acc. do Sup. Trih. de
Just, a 11. 189 na regra geral da e.\tiiicçào decretada no final de
aquelle artigo ñas palavras aainda quando estas otnigaçoes ou
prestações se achem convertidas posleriormeiitcem lilulo especial.»
Altendendo a que leudo os DD. satisfeito a prova que Ihes era
exigida pelo | 3.® do art.® 22.® contra a posse em que as AA. de
sejam ser inaulidas, visto lerein os mesmos RD. provado que o
lilido especial de emprasamenlo a 11. 16 lem a sua origem no lilulo
genérico de 11. 57 e foi d’elle conver.são, não é a elles mas aos
AA. que incumbe a prova exigida no art." 22 ® § 2.®.
Altemlendo finalmente an mais que dos autos consta e se acha
ponderado por parte dos RD. nas allegaçoes de 11. 106, 11.. . , 11...
em resposta às de 11.. . e I!.,. por parle lias AA., lorna-se supér
fluo e desnecessaiio deter-me em mais considerações para poder
concluir, votando, como (salvas novamenle todas as considerações
de acatamento devido aos muito doutos Srs. juizes que vão detencionar antes de mim)—voto que se revogue a sentença appellada
a 11. 102 na parle em que se não acha prejudicado o conhecimento
e decisão da mesma, para o elfeito de se julgar, como julgo, im
procedente e não provada a acção proposta no libello de II. 14;
ab.solvendo conscguinlemente os RR. do pedido; e condemnando as
AA. nas custas; sem multa, alienta a disposição do art. 828 § un.
da Ref. Jud,— Lisboa, 16 d’Abril de 1859.
M oura Cabral.

Tenção

do Jl i /.

Campus Henriot.ds

Salvo 0 respcilii aos (ioutus jp.íT-.es que Icncioiiaram om
.2.®
e 3.'^ ¡'jirar. o meu vulo é iul.eirairuuile coiironue cnn o do snr.
Moura Caliral, tiào só a respeito d'aqiieiles pontos que se a 'óani
prcimürados pelo Acc. de 11... e 1 1 . . e de que p<w isso o Triuonal nào pode conhecer, nias lambem a respoilo do ueppicio priiUMpa!.
examinando o docnmenlo a (1. 37 e os mais cm que abunda
este processo, nào ” osso deixar de me convencer de que os liens
de que se pedem os furos eram da Corúa e os mesmas foros foram
impostos [)i/i- liluio penerico, posio que convertidos imslcriormenlo
em liluio especial, e por isso estão exlinctos pelo art. 3.® da Lei
de
de Juidio de I Sãtí.
Mais me convenço d esta minha opinião confrontando com a
especie dos antes as regras paiai a applicação da referida lei,
sipnanler a do n.® 1." 's
do uri. 2:2.®.
Concordo portanto inleiramenle com o Sr. Jui/, .Moura Cabral,
'.isboa, 17 de luiio de tSõb.
Assignacl0—Campos Henriques.

Tenção DO Jn;: Axeado
Iiephis do Acc. de f>. !80 çne negon ãs AA. e conceden aos HR.
as revistas pedida^^ do Acc. de 0 . . . . parece-me. (¡no esto passou
em jiugodo quanlo ;,s mesmas AA. para o elleilo ilc não poderem
cbter mua d e c mais faviuavel do que a do dito Accordiu).
E como este tem o seu fuiidanonlo na natureza de iiens ua Co
roa, que lais cons. ieron os cm .jiio se dizem impeslos os leres
(, -e se pedt .ri. ó cviiieníe quanto a mim lia a averiguar e de< idir
se esses fóros foram on nào oiiginuriamento im[io.slo.s por titubo
especi.a! on geneiicu.
HxiU.jiiados os autos, signanter os dncmnenlos de íl. .. o H ...
e cotejados estos com es demais doenmoiitos coii.-aaiiles (io ; npen.-o
é pa;-a rnim sein duvida (|u.e iaiilo as villas de Aiiliià c Arouca
eem seus limites, dentro dos quais se acham as terras eiu que se
dizem impostos os fóros pedidos, como o mosteiro e lerrilmios de
líoiiças c villa de Villar de 8r,ude cem Iodas as suas pei louças, que
se diz lerem sido dados em troca por aquelles, (o quer o fossem
ou uào liberalmeiile doades), todos elles foram concedidos ua sua
origem por caria de doação e eoiilo com previlegios — regalias e
isempç.ães romo aclo de soberania c supremaeia: pelo que ainda
que as AA. apreseiilem fex (1. 10) o eelebre titulo de rcceiibedmeulo (por assim dizer) impiicilo e fallió das firmaliíiades iiecessaries a lais dccumciitos, muito principalmente quando se truta do

i;vasos cdeíiastico? para os quais a cscriptura primordial c (la invcslidtira-l'i (la siiLslaiicia do contracto, nom por isso devo coiiliido
(loi::ar do coiisiderar-sc e tcr-S(í como certo qiie aqiielkí liado, bom
ou ma;:, (3 coiivorsão.de titulo goiierice.
l’o.'lo qiKí a Lei (br -2i de jmilio d (3 18it) iião dcliiia o quo seja
tiliilo m^iierico, contudo para o caso de que se Irada basla-nos u
exemplo que a mesma lei dá no Hm do seu art. o.^'. onde cliaina
as Carlas d(' l'oral c de Couto e Honras — titulo "encrieo; d onde
to segue qim moslraiido-se, como já se indicou, dos documentos
alludidos, que Iodas a(|iiellas villas, seins lerritorios, liiniles, previlegios, jiirisdifõ(‘s etc. foram concedidos c doados origiiiariameiilc
p(da Coi’(')a por Cartas do Couto, os títulos originais da impo^ip^^o
não podem deixar do eonsidevar-sc genéricos, e )uir isso os fóros
pedidos lamliem não podem deixar de julgar-sc exlinctos por se
adiarem comprehendidos na disposição do art.
' da citada lei de
■22 de junho de 18 :G.
qnanio me parece dizer para fnn’amentar o meu volo; por
que a materia e,-la esgotada c desenvolvida amplamenle por mua
e outra parle.
1’orlanto, salvo o rnnilo respeito que triluilo aos doutos juiz
relator o aos mais jnizes, que .'ào de certo contraído ao meu.—
coii!ormo-me com o voto dos illustres jiiizes (jue leiieionaram em
i." e .‘i.® logar, excepto á muita legal em (|ue coiidemiiaria as AA.
poKpie não vejo que a lei aiiliga ou moderna as isente d'dia.
Lisboa 18 de jmilio de ISuÓ.
Amado,

Ti:;:r,Ão nu J n z Gomviio
Não lendo sido -^ignalario do Acc. de I!. . . annuliado pelu bup.
Trill, dl' Ju.-I. a (1. . . . e .unsiderandu me por isso lialulilado para
leiiidonar solire o filijen i principal cuia maioria se aclia mais am
pla e inagi'lraimenle dcrciivuivida [idos beneméritos'juizes que
me procedi UI. e sondo ocíumi it*pelir o (p:e esta dicto, uno o meu
\(j!o ao d(is seiilioies Mmiia Caira!, CampO' lu'iiiiqims. com os
quais s .11 plciiameiite conidrine, liem como com o do sr. Amado
(menos nu ¡larle em que condomiui as AA. iia miilla'i e emn o do
sr. Lopes, sal’ o a muila coitsidci,'Ção que Iriludo ús opiniões dos
ve.sjieclivos ler‘.'ionaules (|ue voCo-am em sciilido coiilraido.
i.islioa 2 de jidlio de Í85*J.
G odíiiho,
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A Relação de Lisboa tom ou conhecimento d’este recurso em
vista do Accordão do Suprem o Tribunal de Justiça, que se
segue :

Acc, do Sup, Trib. de 5 de maio de 1854
«Que tendo os juizes da Relafão do Porto nas suas tenfòes ven
cedoras, qiie deviam servir de fundamento ao accordão recorrido,
considerado bens da Coroa af|iielles dc que os 2."‘ recorrentes pe
dem os foros, coiicordamlo em que na especie dos nulos se verifica
uma troca de bens da Corôa por ouiros bens da Coroa, não podia
em tal caso ser outra a consequência a deduzir e decisão a dar,
que não fosse a revogarão total da senlenfa de primeira instancia
para irem conformes com o que »e acha determinado no art.® 3."
da G. de Lei de 22 ile junho de 184G, sem que obste esse docu
mento do reconhecimento do foro ou pensão requerido pelo pro
curador do mosteiro e tombo com que os 2 .““ recorrentes se julgam
habilitados para pedir e haver esse fôro ou pensão que no mesmo
se referisse embora convertido em titulo especial, porque cmno á
face dos autos tem a sua origem om titulo genérico, nem houvo
facto que lhe fizesse perder a sua primordial especie, ficou sempro
comprefiendido na regra geral da e.vtincfão como e.\pressamenle
determina o final docitaito artigo nas palavras aaimia quando estas
obrigaj-des ou prestapoes se achem convertidas posteriormente em
titulo especial».
lí se pois ó esta a especie dos autos, como elles mostram ser
evidente, também ó errada a applicação dos artigos citados na 2 .‘*
tenção, adoptada pela seguinte, e accordão de que vem interposto
0 presente recurso e a violação e.xpressa do art. 3.® da mesma lei.
Concedem portanto revista aos primeiros recorrentes, e pelos
mesmos fundamentos a negam aos segundos, e mandam que o
processo bai.\e á Relação de Lisboa afim de se dar cumprimentq
a lei»
5 de maio de 1834.
(Assignados)—Basilio Cabral —F errão— Mello e Carvalho (ven
cido)—Cardoso (vencido)—Ribeiro Saraiva.
Fui presente—Rangel,
Estes Accordãos e tenções foram copiados fielmente de uma
carta de sentença passada pelo escrivão de um dos officios do Tri
bunal da Relação de Lisboa Rodrigo Josó Dias Lopes de Yasconcellos,
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