Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

Código de referência dos livros

Data/Fólio(s)
15.11.1596, fl. 1v

18.11.1596, fl. 2

18.11.1596, fl. 2v

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

25.11.1596, fl. 3

25.11.1596, fl. 4

06.12.1596, fl. 4v

13.12.1596, fl. 5

Título/Assuntos

Obs.

Compra que António Rodrigues fez a Francisco Gonçalves, o Livro muito deteriorado,
Namorado de alcunha, de um chão para pôr vinha além da especialmente até ao
ribeira.
fólio 23, o que não
permite a leitura de
partes do texto.
Compra de 10 alqueires de trigo a retro que comprou Martim
Parreira para os órfãos filhos de Martim Eanes, a Manuel da
Costa de Vale do Poço.
Compra do moinho que comprou António Soveral, morador na
Corte dos Madeiros a André Vilhana, o qual está na Zambujeira
na ribeira da Adega, pela importância de 45 000 réis.
Compra que fez Miguel Fava a Francisco Gonçalves e sua
mulher do termo de Santiago, de um quinhão de terra e casas
onde ele comprador morava na herdade dos Quartilhões e a
quarta parte da courela da Verinha, a dos grandezes, pelo preço
de 9…. (ilegível) 000 réis.
Compra que fez Manuel Estaço da Represa para os filhos de
Mateus Esteves, que morara na Fonte dos Narizes, dos quais
era tutor, a Bartolomeu Pires e a sua mulher, de oito alqueires
de trigo impostos na sua herdade na Zambujeira, por 1500
réis…(ilegível).
Compra que fez António Álvares da Castanheira, como
procurador bastante de Manuel Fernandes Ferreira, em pregão
na Praça, de um quinhão de terra no Vale da Bouça, deste
termo, que fora de Pêro Soveral, por 1000 réis forros da sisa.
Compra de casas por Belchior Ferreira a Manuel Soares,
sapateiro, situadas na Rua do Pombal, pela quantia de 17 000
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13.12.1596, fl. 6

03.01.1597, fl. 6v

03.01.1597, fl. 7

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

22.12.1596, fl. 8

11.01.1597, fl. 9

06.03.1597, fl. 11

10.03.1597, fl. 11v

10.03.1597,fl. 12

réis forros para o vendedor.
Compra da posse da herdade da Luberna que fez Gonçalo
Estaço, na Praça em pregão, por execução de uma divida que
João Álvares, morador na dita herdade e seu senhorio, tinha
para com o referido Gonçalo Estaço, pelo preço de 10 000 réis.
Compra em pregão de umas casas feita por Bartolomeu Luís da
Algeda, situadas na Algeda da Serra, e que haviam sido de João
Álvares do Moinho d’El Rei e que foram compradas por
autoridade de justiça. Preço ilegível.
Compra de courela e quinhão de horta, nas hortas da Algeda,
que comprou Rodrigo Soveral da Algeda em pregão na Praça e
que eram bens tomados à penhora de João Álvares do Moinho
d’El Rei, pelo preço de 20 000 réis forros para o comprador.
Compra que fez Martim Parreira, morador junto a esta vila,
para Catarina, órfã de Martim Eanes, por autoridade do Juiz dos
Órfãos, de 10 alqueires de trigo de foro a retro a Estaço Pires,
morador em Corte do Freire, impostos na mesma herdade, por
preço de 15 000 réis, a 1500 réis o alqueire.
Compra que fez Manuel Alvares, lavrador e morador no termo Importante referência
desta vila, de uma vinha nas várzeas desta vila junto do castelo ao Castello (Cerrado do
dela e da banda de aquém da ribeira, a António Rodrigues Castelo).
Rangel por 11 000 réis forros da sisa e mais custos.
Compra que fez Brites Gonçalves, dona viúva moradora nesta
vila, a Eva Rodrigues, da Silveira, de 11 alqueires de trigo a retro
em cada ano impostos na herdade da Silveira, a 1500 réis o
alqueire, totalizando 16 500 réis.
Compra que fez Manuel Alves da Ribeira dos Corvos a Gaspar
Luís, morador na Adeguinha, de uma courela de vinha na várzea
desta vila na cerca do Lamarão, por 12 000 réis (?).
Compra que fez Manuel Alves da Ribeira dos Corvos a João Luís,
morador na Zambujeira, de duas courelas de terras de pão,
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11.03.1597, fl. 13

14.03.1597, fl. 14

18.03.1597, fl. 14v

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
22.03.1597, fl. 15v

24.03.1597, fl. 16v

11.04.1597, fl. 17

11.04.1597, fl. 18

feitas e por fazer, na Ribeira dos Corvos, chamadas do Montado
e Orvalho, por 3 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues da dos Franciscos, termo de
Santiago do Cacém, a Isabel Rodrigues, viúva, mulher que foi de
Brás Nunes, de uma courela de terra que está no termo desta
vila em A dos Franciscos, que foi de Duarte Fernandes, pai da
dita Isabel, por preço de 12 000 réis.
Compra que fez Leonor Dias, viúva, moradora nesta vila, a
André Luís, morador nesta vila, de dez alqueires de trigo de foro
em fatiota que tinha na herdade e moinho de baixo de Arcão,
termo desta vila, por 20 000 réis.
Compra que fez Vicente Álvares da Corte do Touro a Gaspar
Gonçalves morador no Farrobo, termo da vila de Santiago do
Cacém, de uma morada de casas térreas constituídas por casa e
câmara, que tinha nesta vila na rua de São Domingos, por 9 000
réis.
Compra que fez Luís Gomes da Ameira a João Francisco,
hortelão, morador nesta vila, de umas casas térreas que eram
casa e câmara, detrás da igreja Matriz desta vila, por 18 000
réis.
Compra que fez Bartolomeu Rodrigues do Aleidão a Bartolomeu
Pato, seu cunhado, da posse da herdade de Vale de Martim
Afonso, termo desta vila, com o encargo do foro, por preço de
1000 réis (?).
Compra que fez Pedro Fernandes, morador na Freixieira, termo
desta vila, a António Fernandes, seu cunhado já defunto,
morador que foi no termo da vila de Alcácer, por 36 000 réis (?).
Compra que fez Bastião Gonçalves Figueira, morador junto de
Santa Margarida, termo desta vila, a Mateus Gonçalves,
morador na Ervideira, termo da vila de Santiago do Cacém, de
uma vinha de um milheiro na várzea desta vila, por 16 500 réis.

Confrontavam do
levante com Rossio do
Concelho.
Pelo comprador
apresentou-se António
Cristóvão, de Vale de M.
Afº de Baixo.

3

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)
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17.04.1597, fl. 19v

05.05.1597, fl. 20
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08.05.1597, fl. 21

14.05.1597, fl. 21v

16.06.1597, fl. 22v

16.06.1597, fl. 23

Compra que fez Gonçalo Calado, escrivão dos órfãos nesta vila e
nela morador, a Gaspar Gonçalves, mamposteiro, morador no
Farrobo, termo da vila de Santiago do Cacém, de 10 alqueires
de centeio de foro a retro que ele tem na herdade da Ameira
em que vive Luís Gomes, assim como Gaspar Gonçalves havia
comprado a Alonso de Sarabia, morador que foi nesta, por
preço de 10 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves, hortelão, morador nesta
vila, de uma vinha na várzea desta vila, além da ribeira e do
moinho de Gil Vaz, a João Gonçalves da Brunheira, termo desta
vila, por 22 000 réis.
Compra que fez Luís Gonçalves, mancebo solteiro morador em
Vila de Covas do termo desta vila, a André Calado, seu irmão,
de um pedaço de vinha na várzea da vila, de além da ribeira e
do moinho de Gil Vaz, que era a quarta parte da vinha que ficou
de Vasco Gonçalves seu pai e comprador, por 5 000 réis.
Compra que fez João Nunes, lavrador e morador na Algeda,
termo desta vila, a Pêro Fernandes, seu vizinho, também
morador na Algeda, de um quinhão de terra na courela do
Penedo, no sítio da Algeda, místico com ele comprador, por
preço de 8 000 réis.
Compra que fez António Rodrigues, lavrador e morador nesta
vila, de uma vinha além da ribeira a Domingos Afonso, moleiro,
morador na Caniceira, termo desta vila, por preço de 20 000
réis.
Compra de um moio de centeio a retro que comprou Jorge
Pinela a seu cunhado Brás Mateus, ambos deste termo,
impostos na herdade das Ameiras, aforada a António Gonçalves
morador nela, por preço de 60 000 réis.
Compra de umas terras das Ameiras que comprou Brás Mateus,
lavrador e morador no Monte dos Patos, a Jorge Pinela do
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quinhão e direita parte que Jorge Pinela herdou de seu sogro
João Mateus e de sua sogra Aldonça Pires e era o quinhão onde
eram moradores Rui Dias e António Gonçalves, por preço de 60
000 réis.
16.06.1597, fl. 24

17.06.1597, fl. 24v

21.06.1597, fl. 25v
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

29.07.1597, fl. 26v

06.08.1597, fl. 27

11.08.1597, fl. 28v

18.08.1597, fl. 29

Compra que fez Jorge Pinela, morador em Corte Pequena, de
uma vinha nas várzeas desta vila no caminho do Zambujal, a seu
cunhado Brás Mateus, por preço de 30 000 réis.
Compra que fez João Pires da dos Franciscos, termo de Santiago
do Cacém, de uma courela de terra e casa no termo desta vila a
Francisco Dias Luzio, junto da herdade da dos Franciscos por
preço de 10 cruzados.
Compra que fez João Salema, morador na vila de Alcácer do Sal,
como tutor de Manuel, órfão filho de Bartolomeu Fernandes de
Andrade, defunto, na herdade de riba do Azinhal, termo desta
vila de 10 alqueires de trigo de renda, por preço de 14 000 réis,
para o dito órfão.
Compra que fez Fernão Gentil, castelhano, a Leonor Rodrigues,
a Couta, mulher que foi de João Martins, de uma vinha nas
várzeas no caminho do Zambujal, por preço de 30 000 réis.
Compra que fez João de Medrano, de Santiago do Cacém, em As confrontações não
pregão na Praça desta vila, de metade de umas casas que foram permitem identificar a
de Alonso de Sarabia, que ficavam na vila na Rua de Gil Vaz e rua.
metade de uma vinha que pertencera ao mesmo e que ficava
nas várzeas, no sítio do Lamarão. João de Medrano tomara-as
em Praça por execução em virtude de uma sentença que
houvera contra Leonor Rodrigues, por preço de 21 000 réis.
Compra que fez Fernão Gentil a André Rodrigues do Aleidão,
termo desta vila, de uma vinha na várzea no caminho do
Zambujal, por 25 000 réis.
Compra de umas casas na Rua do Pombal que comprou Estevão
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20.08.1597, fl. 29v

20.08.1597, fl. 30v

25.08.1597, fl. 31
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
27.08.1597, fl. 32

29.08.1597, fl. 33

01.09.1597, fl. 33v

01.09.1597, fl. 34

Andrés dos Murtais a António Pires, que foi porteiro nesta vila,
por preço de 18 000 réis.
Compra de Manuel Pais, rendeiro da Comenda, filho do
rendeiro dela (sic), de metade de umas casas que haviam sido
de Alonso de Sarabia, por execução e arrematação, as quais
tomou à penhora a sua mulher, mais a metade da silha do
borracha que estava perto da vila, por 17 000 réis.
Compra que fez Pêro Carvalho desta vila a seu avô Persival Igreja de São Sebastião
Martins de uma vinha junto desta vila detrás de São Sebastião,
que partia da banda do norte com o arneiro de Gonçalo Calado,
do sul com Rossio desta vila, do levante com João Mateus e do
poente com Rossio do Concelho, por preço de 2 000.
Compra de Rui Dias do Funchal, termo de Santiago, a Manuel
Afonso de Alcácer, de uma terra que ele tinha no Viso, termo
desta vila, por 48 000 réis.
Compra de 11 alqueires e quarta de centeio de foro, em fatiota,
para sempre que comprou João Gonçalves, filho de Gonçalo
Estaço, a Pêro Dias da Atalaia, os quais 11 alqueires e quarta o
dito Pêro Dias tinha de foro na herdade da Ameira, onde ele
dito comprador era senhorio da posse da referida herdade, por
15 770 réis.
Compra que fez Manuel Afonso de Alcácer do Sal a Brás Mateus
de um moio de centeio a retro na sua herdade das Ameiras,
termo desta vila, por 60 000 réis.
Compra de um quinhão de terra sita na courela do pomar
velho, em Vila de Covas, que era a terça parte da dita courela,
termo desta vila, que comprou Martim Vaz, lavrador e morador
no mesmo sítio, a Inês Pires Gandeza, por 11 000 réis.
Compra que fez Diogo Dias, morador nas Texugueiras, termo
desta vila, a seu cunhado António Luís, de metade de um pomar
e um quinhão na herdade da Feiteira, por 6 600 réis.
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10.09.1597, fl. 36v

12.09.1597, fl. 37v
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13.09.1597, fl. 38

13.09.1597, fl. 39

15.09.1597, fl. 39v

30.09.1597, fl. 41

Compra que fez Gaspar Gonçalves, hortelão e morador nesta
vila, na Praça dela por arrematação em execução que ele havia
[feito] a Vasco Pires, pedreiro nesta vila morador, de umas
casas junto do Poço Novo, por 3 000 réis.
Compra de 12 alqueires de trigo a retro em cada um ano que
comprou Isabel Rodrigues dos Murtais a Bartolomeu Pato dos
Aleidões, na sua herdade do Aleidão que havia sido de
Bernardo Amado, por 18 000 réis.
Compra de uma vinha que estava aquém da ribeira nas várzeas
das vinhas junto do Chaparral, que comprou Afonso Eanes
Figueira a Marcos Lopes de Setúbal, por 26 000 réis.
Compra de 2 milheiros de vinha, nas várzeas desta vila, que
comprou Fernão Gentil a Manuel da Serra, morador nesta vila,
por 22 000 réis.
Compra de umas casas que comprou Manuel Dias, morador Rua de Gil Vaz/Igreja de
nesta vila, a Manuel Afonso de Alcácer [do Sal], situadas na Rua São Domingos
de Gil Vaz, confrontando do norte com rua pública, do sul com
azinhaga que ia sair ao adro de São Domingos, do levante com a
mesma azinhaga que saía desta vila para o adro da dita igreja e
do poente com casas de Miguel Martins e com outros, por 30
000 réis.
Compra das casas que comprou Brás Mateus a Manuel Dias Rua da Olaria
desta vila, situadas junto das casas do prior Tomé de Torres, por
60 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Fernandes a retro a Manuel Afonso de
Alcácer de umas casas e fornos de poia de cozer pão, situados
na Rua Longa desta vila, e que eram 2 fornos de pão e 2 casas
térreas, por 25 000 réis.
Compra que fez Diogo Fernandes, morador nesta vila, a António
Rodrigues da Aderneira e a sua mulher, de 16 alqueires de trigo
a retro impostos nas suas terras da herdade da Aderneira, que
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01.10.1597, fl. 42

01.10.1597, fl. 42v

02.10.1597, fl. 44

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

02.10.1597, fl. 44v

06.10.1597, fl. 45v

23.10.1597, fl. 46

25.10.1597, fl. 46v

03.11.1597, fl. 47v

era a 4ª parte da mesma, a 1 500 réis o alqueire, o que somava
24 000 réis.
Compra que fez Brás Mateus, morador na herdade dos Patos
deste termo, a Ambrósio Salgado da Silveira de um quinhão de
terra na Corte do Freire, por 20 000 réis.
Compra que fez Brás Mateus, morador na herdade dos Patos, a
Manuel Rodrigues do termo de Santiago, morador na herdade
dos Serrões, de todo o quinhão e direita parte que ele tinha na
herdade de Corte do Freire em que vivia João Fernandes, com a
metade das casas dela, por 20 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Estaço da Brunheira a João Parreira,
seu irmão, morador nesta vila, de uns quinhões de terras que
ele tinha na Brunheira, na courela da Sovereira do Marco, que
era de quatro quinhões e outro quinhão na dita Brunheira na
courela do Cabacinho, por 50 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Estaço da Brunheira a Bartolomeu
Gonçalves da Anisa, termo desta vila, de um quinhão de terra
na Brunheira, termo desta vila, na courela da Silveira, por 20
000 réis.
Compra que fez Noutel Fernandes, morador nesta vila, a
Belchior Rodrigues, sapateiro, também morador nesta vila, de
uma vinha na cerca das vinhas do Pombal, junto desta vila, por
7 000 réis.
Compra que fez Tomé da Costa, morador nesta vila, de um rego
(?) de quintal a Estêvão Nunes e a sua mulher, moradores nesta
vila, que tinham detrás de sua casa, por 5 000 réis.
Compra que fez o padre Prior da Matriz desta vila, Tomé de
Torres, de um pedaço de quintal a Manuel Dias da India,
morador nesta vila, por 5 000 réis.
Compra de umas casas por Domingos Álvares, irmão de Pêro Terreiro do Poço desta
Álvares, mancebo solteiro de fora, a Diogo Martins Rascão, vila
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07.11.1597, fl. 48

15.12.1597, fl. 48v

29.12.1597, fl. 49

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
31.12.1597, fl. 50

07.01.1598, fl. 50v

Sem dia e mês. 1598

20.01.1598, fl. 51v

morador nos Tagarrais, termo desta vila, as quais estavam na
rua de Francisco Lopes desta vila, por 8 000 réis forros para o
vendedor.
Compra de 15 alqueires de trigo que comprou Jorge Pinela, de
Santiago, a Manuel Gomes da Silveira, impostos na herdade da
Silveira, por 15 000 réis.
Compra de um quinhão de terra por Rodrigo Eanes da Silvestra
a Jordão Afonso, filho de André Jorge deste termo, que ele
tinha na Silvestra, que era todo o quinhão que lhe pertencia por
herança da parte de sua mãe, por 9 000 réis.
Compra que fez Diogo Fernandes desta vila de quinze alqueires
de trigo a retro a Manuel da Costa de Vale do Poço, impostos
na mesma herdade, no seu quinhão, cuja herdade estava mista
e por partir com ele comprador, irmãos e mãe, por 22 500 réis.
Compra de uma vinha nas várzeas desta vila, na estrada do
Zambujal, que comprou Fernão Gentil, morador nesta vila, a
Manuel Frazão de Santiago, filho de Manuel Vogado, e que
constava apenas de um milheiro, pelo preço de 16 000 réis.
Compra de umas casas, na Rua do Loia desta vila, que fez
Francisco Dias, Tesoureiro da Matriz, a Gabriel Nogueira,
barbeiro desta vila, que partiam do norte com quintal da Sala
da Ordem, do levante com casas de Pêro Gonçalves, do sul com
rua pública que ia para São Pedro e do poente com casa de
Estêvão Nunes que servia de lagar e que também foram do
Loia, por preço de 13 000 réis.
Compra que fez António Soveral, da Corte dos Madeiros, a
António Fernandes, mancebo solteiro da Ribeira dos Corvos, de
8 alqueires de trigo a retro na sua herdade do Pomar na Ribeira
dos Corvos, termo desta vila, por preço de 12 000 réis.
Compra que fez Pêro Fernandes, da Ameira, de um quintal
tapado junto da igreja Matriz a João Francisco desta vila, por

Referência a terras de
Fraústo Fava (Barradas).

Até aqui o Juiz Ordinário
foi João Fernandes

O Juiz Ordinário passou
a ser Mateus Estaço.
Referência à Sala da
Ordem.
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27.01.1598, fl. 52v

07.02.1598, fl. 53

07.02.1598, fl. 53v
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12.02.1598, fl. 54

27.02.1598, fl. 55

09.03.1598, fl. 56

preço de 20 cruzados.
Compra de Marcos Amado do termo de Santiago de um foro de
1 quarteiro (15 alqueires) de centeio, em fatiota, para sempre
em cada um ano a Bartolomeu Rodrigues do Aleidão, na sua
herdade de Vale de Coelheiros que confrontava a norte com
silha da Misericórdia, do levante com capela de Vale de Martim
Afonso, do sul com a mesma herdade de Vale de Martim
Afonso e do poente com terras das Porqueiras e silha de Miguel
Martins e outros, por preço de 20 500 réis.
Compra de Bartolomeu Luís a Brás Mateus, deste termo, de 48
alqueires de trigo a retro na sua herdade dos Patos na qual ele
era morador, por 72 000 réis.
Compra que fez Luís Álvares, tendeiro morador nesta vila, de
uma vinha na cerca do Pombal a Mem Gonçalves, também
desta vila, por 6 000 réis.
Compra que fez Manuel Lopes desta vila de metade da herdade
e casas da Silha Centeia a Bernardo de Crasto do Canal por 13
500 réis.
Compra de Duarte Fernandes, estalajadeiro,
morador na vila de Alcácer do Sal, de metade da herdade de
Corte Vazio aos filhos de André Rodrigues da mesma herdade e
nela moradores, que era todo o quinhão que os ditos
vendedores herdaram de sua mãe Maria Rodrigues, por 70 000
réis.
Compra de Bartolomeu Pato a Pêro Mateus do Aleidão, seu
cunhado, de todo o quinhão e direita parte de casas e terras
que ele tinha nos Aleidões, que herdara de Bernardo Amado e
de sua mulher Brites Figueira (ou Fernandes), sogros dele
vendedor, e que constituía metade da herdade onde o
comprador era morador e que estava por partir com ele, por 34
000 réis.
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20.03.1598, fl. 58

25.03.1598, fl. 59

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

30.03.1598, fl. 59v

31.03.1598, fl. 60

01.04.1598,fl. 60v

Compra de umas casas que comprou Carlos Millones, mercador
nesta vila, a Sebastião Rodrigues, alfaiate, e a seu cunhado
André Cardoso, situadas na Praça desta vila, por 38 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz desta vila a Estêvão Andrés dos
Murtais de 30 alqueires de trigo a retro em cada um ano na sua
herdade dos Murtais em que era morador, por 45 000 réis.
Compra que fez Estêvão Dias, alfaiate, morador nesta vila, de
umas casas em que morava o padre Luís Roubão, vendedor,
situadas na rua da Misericórdia e que partiam do norte com
casas de Leonor Dias, do sul com casas de Bartolomeu Cardoso,
Juiz dos Órfãos desta vila, do levante com rua pública e do
poente com a outra rua pública que era a rua do Hospital, por
preço de 70 000 réis.
Compra que fez Brás Rodrigues, carpinteiro e morador nesta
vila, a Lázaro Rodrigues, a sua mulher Branca Carvalha e a Jorge
Rodrigues, filhos de Vicente Serrão, já defuntos, de um pedaço
de vinha com uma oliveira, no Pombal nas vinhas da areia, por 1
200 réis.
Compra que fez o padre Luís Roubão, morador nesta vila, de um
pedaço de vinha nas várzeas desta vila que era a terça parte de
toda a vinha, bacelo e chão que ficou de Brás Nunes, que estava
mista e por partir com os órfãos seus filhos, a Sebastião
Pinheiro e sua mulher Isabel Rodrigues, por 22 000 réis.
Compra que fez o padre Luís Roubão, morador nesta vila, de um
pedaço de vinha junto a São Domingos. Confrontava, a norte,
com a Azinhaga das Vinhas de Alonso Sarabia e quintal de
Manuel Dias e Manuel Gonçalves Fialho e, do Sul, com vinha de
Alonso Sarabia e, do poente, com estrada que ia desta vila pelo
lado de São Domingos para a ribeira e, do levante, com vinha
do mesmo Sarabia e com outras. Vendedores: Manuel Soares,
sapateiro, e sua mulher, Susana Mateus.

Rua da Misericórdia e
hospital antigo (anterior
ao de 1603).

Vinhas que existiam no
Cerrado da Areia
(entrada poente da
vila).
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01.04.1598,fl. 61

18.04.1598,fl. 62v.
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

20.04.1598,fl. 63

16.05.1598,fl. 64

Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Baltazar Rodrigues Viçoso, morador em Corte
Pequena, a Mateus Vaz e sua mulher, Filipa Rodrigues,
moradores em A dos Lagos, termo de Santiago do Cacém e a
Manuel Mateus e sua mulher, Maria Gonçalves, também
moradores no termo de Santiago. Comprou a cada um deles o
seu quinhão de terra que tinham na herdade de Corte Pequena,
que estava por partir com ele, comprador, e com André
Mateus, irmão dos vendedores e com outros.
Preço: 16 000 réis = 8 000 réis a cada um.
Compra que fez o prior Tomé de Torres de umas casas na Rua
de São Domingos, no canto da Rua Direita,“onde chamão hos
tres ventos”, a Gaspar Rodrigues, desta vila. Confrontava a
norte com casas que foram de Pêro Fernandes; a sul com a Rua
Direita; a levante com casas que foram de Bastião Gonçalves e
fornos de João Mateus e a poente com a Rua de São Domingos.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez António Soveral, da Corte dos Madeiros, a
Manuel Rodrigues, dos Carrascais, e a Diogo de Loures, ambos
cunhados e a suas mulheres, de dois quinhões de terras, mistos
e por partir, na Herdade da Amendoeira, onde chamavam a
Courela do Lameiro, no sítio de Vila de Covas.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Fernandes, de Alcácer do Sal, a
Manuel Afonso, da mesma vila, de 28 alqueires de foro de
centeio, na herdade da Ameira, termo desta vila de Grândola.
Confrontava, a norte, com terras de Francisco Lopes; do
levante, com terras do Pascoal e do Sul, com Sesmarias de
António Marques e do Genrinho; do poente, com a Herdade da
Ameira de Brás Rodrigues e com outros.
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01.06.1598,fl. 65

01.06.1598,fl. 66

01.06.1598,fl. 66v.
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
13.06.1598,fl. 67

17.06.1598,fl. 67v.

25.06.1598,fl. 68

11.07.1598,fl. 69

Preço: 40 000 réis.
Compra que fez o padre prior Tomé de Torres a André Cardoso,
mancebo, solteiro, filho que ficou de Baltazar Cardoso, morador
nesta vila, de uma vinha, nas várzeas desta vila, além da ribeira
dela.
Preço: 35 000 réis.
Compra que fez Carlos Millones, italiano, morador nesta vila de
Grândola, de um pedaço de terra, para vinha, a Brás Mateus.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, escrivão dos órfãos nesta vila,
a Diogo da Costa, da Corte do Touro, termo desta vila, de 6
alqueires de trigo a retro, nas suas terras de Corte do Touro.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Gonçalves, hortelão, a António
Marques, almocreve, de uma vinha nas várzeas da vila, além da
ribeira.
Preço: 33 000 réis.
Compra que fez Duarte Fernandes, de Alcácer, a Pêro de
Morais, também de Alcácer, de três quarteiros de pão de trigo
de renda em cada um ano para sempre, no Azinhal, termo
desta vila, com suas pitanças. O Azinhal confrontava, a levante,
com Corte Vazio; a poente, com Bouças; a norte, com Vale de
Joana e a Sul com o Azinhal da Algeda. Preço: 90 mil réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz, morador nesta vila, a Ana
Gentil, da vila de Alcácer do Sal, de um moio de trigo de renda
em cada ano, com suas pitanças de 4 galinhas e duas canadas
de mel, que ela tinha na Herdade do Azinhal, termo desta vila.
Preço: 118 mil réis.
Compra que fez Gonçalo Pires, desta vila, a António Rodrigues,
filho de Gaspar Álvares, de uma vinha nas várzeas desta vila d’
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além da ribeira, junto dela. Preço: 22 mil réis.
13.07.1598,fl. 69v.

Compra que fez o padre António Carvalho a Manuel Santos de
uma vinha, nas várzeas desta vila, da banda d’aquém da ribeira.
Preço: 30 mil réis.

13.07.1598,fl. 70.

Compra que fez António Rodrigues, das Ferrarias, termo desta
vila, a Brás Fernandes, desta vila, de uma casa de morada e um
chãos com alicerces já feitos, para duas casas, nesta vila, no
sítio do Pombal. Preço: 9 mil réis.
Compra que fez André Luís do Cidrão, na Praça desta vila em
pregão no Juízo dos Órfãos, da posse da herdade do Pascoal,
termo desta vila, que ficou de Fernão Rodrigues do Pascoal, já
defunto. A herdade do Pascoal confrontava a norte com terras
da Daroeira e Venda Nova, do levante com terras de André
Gonçalves e outros, do sul com terras de André Dias e outros e
do poente com terras da Ameira de Luís Gomes.
Preço: 26 000 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, mulher de Jorge Martins do
Cidrão, já defunto, a seu cunhado Gonçalo Jorge, de 16
alqueires de trigo a retro em cada ano na sua herdade no
Cidrão.
Preço: 24 000 réis.
Compra que fez Gaspar Dias, sapateiro, morador nesta vila, de
uma vinha na várzea desta vila além da ribeira acima do moinho
de Gil Vaz, na guarda do Rosmaninhal, a André Rodrigues, Telles
de alcunha, morador no Almagede, termo da vila de Santiago
do Cacém.
Preço: 20 000 réis.
Compra de umas casas nesta vila, na Rua de Francisco Ferreira,
que fez Simão Fernandes, hortelão, a Belchior Rodrigues,

13.08.1598,fl. 70v
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

27.08.1598, fl. 71

01.09.1598, fl. 72

02.09.1598, fl. 74
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sapateiro, ambos nesta moradores, por preço de 10 000 réis
livres de sisa para o vendedor.
07.09.1598, fl. 74v

Compra que fez André Mateus de Corte Pequena, em pregão na
Praça desta vila, de um quinhão de terra na herdade das
Texugueiras, misto e por partir com outros herdeiros, que havia
sido de André Raposo desta vila, já defunto, para um órfão de
Gaspar Raposo, de quem ele era tutor.
Preço: 5 500 réis.

23.09.1598, fl. 75

Compra que fez Martim Parreira, deste termo, de 20 alqueires
de trigo a retro a Manuel Lopes desta vila, no seu quinhão da
herdade do Monte dos Patos, onde ele comprador era
morador.
Preço: 30 000 réis.

05.10.1598, fl. 75v

Compra que fez Lopo de Loures a António Luís, ambos deste
termo, de uma courela de terra no sítio de A dos Corvos, onde
chamavam A do Murzelo. Preço: 8 000 réis.

09.10.1598, fl. 76v

Compra que fez Estêvão Dias a Gaspar Gonçalves, o Velho do Perante António do
Hospital, de 350 cepas de vinha na várzea desta vila, de aquém Soveral, Juiz Ordinário.
da ribeira.
Confrontações: norte com vinha do padre António Carvalho, do
sul com levada do moinho de Gil Vaz, do levante com vinha de
Estêvão Nunes e do poente com vinha dele comprador.
Preço: 5 000 réis.

16.10.1598, fl. 77

Compra que fez Manuel Martins, almocreve, a Beatriz Lopes,
viúva, mulher que ficou de André Raposo, de uma vinha nas

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
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vinhas das areias do Pombal.
Confrontações: norte com o valado e arneiro que estava na
estrada de Montalvo, do sul entestava com o valado da estrada
de Apaúl que ia do Pombal, do poente com vinha de Bastião
Pinheiro e do levante com vinha de Manuel Santos e de Noutel
Fernandes, o caixeiro.
Preço: 9 000 réis
22.10.1598, fl. 77v

Compra de Luís Pires, morador em Corte do Fundo, de uma
vinha nas várzeas desta vila a Gaspar Dias, sapateiro, também
desta vila.
Preço: 20 000 réis.

03.11.1598, fl. 78

Compra que fez Rodrigo Soveral da Algeda de 15 alqueires de
centeio a retro a Pedro Afonso da mesma Algeda, para os filhos
de João Luís nas suas terras da courela da Lapa.
Preço: 15 000 réis.

03.11.1598,fl. 78v

Compra que fez Roque Fernandes de uma vinha atrás de São Confrontava do poente
Domingos ao padre Luís Roubão.
com o adro da igreja de
Preço: 10 000 réis.
São Domingos.

09.11.1598, fl. 79v

Compra que fez Brás Magro da Represa de uns quinhões de
terra nas courelas da Eira Alta e um quinhão na courela das
Silveirinhas, a António Rodrigues Rangel do termo de Ferreira.
Preço: 3 800 réis.
Compra que fez João Parreira desta vila a Rui Dias do Canal e a
sua mulher, de uma vinha nas várzeas desta vila ao longo da
estrada do Zambujal.
Preço: 10 000 réis.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

22. 11.1598, fl. 81
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25.11.1598,
fl. 81v

Compra que fez Fernão Sanches, físico desta vila a António Pires Médico
Arcalaus (?) de uma vinha e horta nas vinhas e hortas da areia,
junto a esta vila.
Preço: 10 500 réis.

03.12.1598, fl. 82

Compra que fez o próprio escrivão das sisas, tabelião Baltazar
de Araújo, a Vasco Pires desta vila, de uns chãos e casas no
Rossio do Pombal defronte de São Pedro.
Preço: 8 500 réis.

14.12.1598, fl. 83

Compra que fez o padre Luís Roubão a Bastião Pinheiro desta
vila e a sua mulher Isabel Rodrigues, de uma vinha, bacelo e
chãos para vinha, nas várzeas desta vila, da banda de além da
ribeira.
Preço: 22 000 réis.

04.01.1599, fl. 83v

Compra que fez Manuel Lopes, o moço, morador nesta vila, a Juiz Ordinário: Manuel
Diogo Nunes de Lisboa, mancebo solteiro, de uma vinha nas da Serra
várzeas além da ribeira que ele vendedor herdara de sua mãe
Branca Nunes.
Preço: 58 000 réis.

14.01.1599, fl. 84v

Compra que fez Jorge Martins, do termo de Santiago do Cacém,
a António Luís desta vila, de um pedaço de vinha nas várzeas
além da ribeira.
Preço: 12 500 réis.

18.01.1599, fl. 86

Compra que fez André Magro, do termo de Santiago, de 3 Partiam a norte com
courelas todas juntas no sítio da Corte do Touro, com o encargo terras da Penalva.
de pagar delas anualmente 14 alqueires de trigo e um púcaro
de manteiga à capela de Nossa Senhora da Consolação de Gonçalo Teixeira,

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
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21.01.1599, fl. 87v

Alcácer.
alcaide nesta vila.
Preço: 42 000 réis.
Compra de um quinhão de vinha na várzea, aquém da ribeira, Referência a Fernão
situado na vinha de Baltazar Rodrigues Viçoso, seu sogro, que Gentil, castelhano.
comprou João Martins de Água Ferrenha, termo desta vila, a
Luís Álvares desta vila.
Preço: 4 750 réis.

21.01.1599, fl. 88

Compra que fez Luís Álvares desta vila de 2 quinhões de vinha
nas várzeas, no sítio do Zambujal, um a Ambrósio Salgado deste
termo e outro a Beatriz Gonçalves desta vila.
Preço:11 500 réis.

09.02.1599, fl. 89

Compra que fez Afonso Pires Fava a Diogo Gomes, mancebo
solteiro, morador nos Enxacafres, termo desta, de um quinhão
de terra e casas na herdade dos Enxacafres, mista e por partir
com o próprio Afonso Pires e com outros herdeiros.
Preço: 5 500 réis.

09.02.1599, fl. 89v

Compra que fez João Luís da Ribeira dos Corvos, termo desta Juiz Ordinário: Jorge
vila, a Manuel da Lança e a sua mulher Inês Fernandes, do Pinela
termo de Santiago, de uma courela de terra no termo desta
vila, onde chamavam Pampilhais.
Preço: 10 000 réis.

09.02.1599, fl. 90v

Compra que fez João Luís, o moço, a Bartolomeu Rodrigues, de
2 quinhões de terra e casas na herdade de Pampilhais que era
todo o quinhão que aí tinha o vendedor.
Preço: 50 000 réis.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
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10.02.1599, fl. 91v

Compra que fez André Mateus, desta vila, a seu irmão
Domingos Mateus, de metade de uma vinha nas várzeas que
lhes ficou de seu pai, localizada na estrada do Zambujal.
Preço: 13 000 réis.

18.02.1599, fl. 92

Compra que fez Manuel Vaz do monte dos Murtais a Pêro
Falagre, do termo de Santiago, de um quinhão de terra na
herdade dos Murtais e de outro quinhão na herdade de Corte
Quadrada, onde era moradora Brázia Gonçalves, irmã dele
comprador, e que comprara também a João Falagre deste
termo, morador na Corte Quadrada, outro quinhão de terras na
dita herdade do monte dos Murtais, e que comprara a sua irmã
Brázia Gonçalves dois quinhões de terra na herdade dos
Murtais, que ela havia herdado por falecimento de seus filhos
menores Manuel e Gonçalo.
Preço: 740 réis.

12.03.1599, fl. 94

Compra que fez Vicente Gonçalves de Várzea Raposa de 1500 Referência a Fraústo
cepas de vinha vivas a Mem Gonçalves desta vila, nas várzeas Fava das Barradas.
aquém da ribeira.
Preço: 29 000 réis.

25.03.1599, fl. 94v

Compra que fez Belchior da Cunha da vila de Alvalade a Manuel
Martins da mesma vila, de 20 alqueires de trigo a retro aberto
no moinho da Piteira e suas terras, na ribeira da Anisa, termo
desta vila.
Preço: 22 000 réis.

26.03.1599, fl. 95

Compra que fez Mateus Gonçalves da Ervedeira, termo de

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
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Santiago do Cacém, de um pedaço de chão no sítio de Apaúl
para 3 milheiros de vinha, a Brás Mateus, dentro da sua cerca
de Apaúl.
Preço: 10 500 réis.
26.03.1599, fl. 96

Compra que fez António do Soveral, morador na Corte dos
Madeiros, a Mateus Lopes, solteiro, morador na Zambujeira, de
10 alqueires de trigo a retro impostos nas suas terras da
Zambujeira, termo desta vila.
Preço: 15 000 réis.

29.03.1599, fl. 96v

Compra que fez Simão Fernandes, hortelão desta vila, a
Baltazar Gonçalves, morador junto à vila, de um quarteiro de
centeio a retro na sua herdade do Arneiro de João Dias.
Preço: 15 000 réis.

09.05.1599, fl. 97

Compra que fez Martim Fava na Praça desta vila para os filhos Manuel da Serra – Juiz
de Diogo Fava, seu irmão, Maria e Bastião, dos quais era tutor, Ordinário.
a André Pires do Barranco, termo de Santiago do Cacém, do
quinhão que ele tinha na herdade dos Castelhanos e courelas
anexas (Zorreiros, Lagos e Alcaçarias e vinha da Adega), e que
era a parte que ele herdara de Luísa Rodrigues, sua cunhada,
que estavam mistos com os quinhões que os ditos órfãos aí
tinham.
Preço: 11 000 réis.

11.05.1599, fl. 98

Compra de um quinhão de casas, terras e rossios que comprou
Vicente Álvares da Corte do Touro a Gaspar Rodrigues da
Zambujeira, na herdade que foi de António da Costa na Corte
do Touro, mista e por partir no dito sítio.
Preço: 4 400 réis.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002
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17.05.1599, fl. 98v

Compra de Fernão Gentil, desta vila, a Jorge Luís e a sua mulher Referência às casas da
Maria Gonçalves, da metade das casas que estavam pegadas Ordem.
com ele comprador e que eram duas casas e um quintal, mistas
e por partir. Confrontações: norte com ele comprador, sul com
quintal das casas da Ordem, do levante com a Praça da vila e do
poente com os chãos dos órfãos filhos de Gonçalo Calado.
Preço: 7 500 réis.

27.05.1599, fl. 99

Compra de Fernão Gentil a Manuel da Serra, morador nesta
vila, de uma vinha nas várzeas desta vila e que era um milheiro,
pouco mais ou menos.
Preço: 20 000 réis.

27.05.1599, fl. 99v

Compra de Diogo Dias, depositário dos bens de raiz desta vila e
recebedor deste livro, a Manuel Rodrigues da Corte, de um
quinhão de casas e quintal que era a 3ª parte das casas e
quintal que estavam na Rua do Hospital.
Preço: 5 000 réis.

29.05.1599, fl. 100v

Compra de Gonçalo Calado, escrivão dos órfãos desta vila, de
10 alqueires de centeio a retro a Simão Parreira da Anisa,
impostos na herdade da Ameira de Luís Gomes, termo desta
vila.
Preço: 10 000 réis.

14.06.1599, fl. 101

Compra que fez António Soveral, morador na Corte dos
Madeiros, de uma courela de terra sita na Ribeira dos Corvos,
deste termo, com sua casa e câmara, a Leonor Dias, viúva, aí
moradora.
Preço: 10 000 réis.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

21

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

22.06.1599, fl. 103

Compra de umas casas feita por João Seco, castelhano que
então vivia nesta vila, a Lourenço de Arede, desta vila, situadas
na Rua do Italiano.
Preço: 20 cruzados.

03.07.1599, fl. 103v

Compra de Gaspar Rodrigues, desta vila, de um pedaço de chão
para vinha dentro da cerca do Zambujal que possuía dimensão
para 8 milheiros de vinha, a Brás Mateus Pato deste termo.
Preço: 28 000 réis.

03.07.1599, fl. 104v

Compra que fez João Gonçalves dos Aleidões, termo desta vila,
de umas casas de morada (casa, câmara e quintal), localizadas
na Rua do Pombal, a Domingos Correia, mancebo solteiro da
vila de Sines.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves a Catarina Fernandes
Janeira, moradora na vila do Torrão, de um pedaço de horta na
horta de Apaúl, denominado Horta de Cima, que a mesma havia
herdado por morte de um seu neto, filho de Gonçalo Gomes e
de Felipa Jácome, que morreu nesta vila.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Manuel Pires a Manuel Lopes, ambos desta
vila, de 50 alqueires de centeio no seu monte da Sesmaria,
termo desta vila.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez António Rodrigues, desta vila, a Brás Mateus,
deste termo, de um pedaço de chão para 4 milheiros de vinha
dentro da sua cerca do Zambujal, na várzea das vinhas.

13.07.1599, fl. 105

19.07.1599, fl. 106

23.07.1599, fl. 107
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26.07.1599, fl. 107v

30.07.1599, fl. 108v

02.08.1599, fl. 109v

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00002

27.08.1599, fl. 110

31.08.1599, fl. 110v

09.09.1599, fl. 111v

Preço: 10 000 réis
Compra de Luís Eanes dos Algares de umas casas e de um
pedaço de quintal nesta vila a Gonçalo Teixeira, morador na
mesma vila, situadas junto dos rossios do Poço Novo.
Preço: 20 000 réis
Compra que fez Pêro Gonçalves de Maceira a Jerónimo Afonso
e sua mulher Maria Carvalha, de um quinhão de terra situado
na dos ___, termo desta vila.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Martim Vaz de Vila de Covas a Simão Parreira e
a sua mulher Isabel Pereira da Anisa de um quinhão de terra
que estava na herdade que havia sido dos grandezes e do
pomar velho, misto e por partir com outros herdeiros, e que era
toda a direita parte que os vendedores tinham herdado de seu
sobrinho Joane, filho de Bento Martins.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez André Magro da Corte do Touro, termo desta
vila, a Maria Nunes do mesmo sítio de um quinhão na terra dos
Alhos.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez Rodrigo Eanes, lavrador e morador em a
Silveira, termo desta vila, a Vicente Gomes e a sua mulher
Catarina Gonçalves do termo de Alcácer do Sal, de uma courela
de terra no sítio da Silveira.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez João Nunes, mancebo solteiro morador no
termo desta vila, a Bastião Rodrigues da Várzea da Mó e a sua
mulher, termo de Alcácer do Sal, de um quinhão de casas e
terras no sítio de Corte Vazio para Bárbara, sua sobrinha, filha
que ficou de Baltazar Martins, de quem era tutor.
Preço: 6 000 réis.
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Compra que fez o padre António Carvalho, do hábito de
Santiago, beneficiado na Matriz desta vila, a João Francisco de
Azeitão, de uma vinha nas várzeas desta vila no sítio da
Regueira da Fonte, que o vendedor herdara com sua mulher
Joana Jorge, e a comprava com a sua novidade.
Preço: 28 000 réis.
Compra que fez André Mateus do Funchal, termo de Santiago,
de um quinhão de terra e casas na herdade de Gonçalo Andrés,
a Maria Dias e à sua filha órfã, mulher e filha que ficaram de
Brás Pires do dito termo.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves a Baltazar de Araújo, tabelião
que redigiu este termo, de umas casas e chãos no Rossio do
Poço Novo desta vila.
Preço: 10 500 réis.
Compra que fez Manuel Álvares, lavrador e morador na Ribeira
dos Corvos, termo desta vila, a Bastião Gonçalves, mancebo
solteiro, de um quinhão de terra, casas e vinha na herdade do
monte do Silveiro e de outro quinhão de terra na herdade que
chamavam do Murzelo.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez Manuel Álvares, lavrador e morador na Ribeira
dos Corvos, termo desta vila, a António Fernandes e a Manuel
Fernandes, moradores no mesmo sítio, de um quinhão a cada
um numa courela da herdade do Carvalho, também deste
termo.
Preço: 6 000 réis (3 000 por cada quinhão).
Compra que fez o padre António Carvalho, beneficiado da igreja
Matriz desta vila, a Leonor Rodrigues do Viso, de uma vinha
junto de São Domingos.
Preço: 30 000 réis.

Referência a chãos que
estavam dados
(provavelmente pela
Câmara).
Juiz Ordinário e das
Sisas: Manuel da Serra.
Até aqui Jorge Pinela.
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Compra que fez António Rodrigues, escrivão da Câmara de
Santiago do Cacém, a Cristóvão Rodrigues do Lousal, termo de
Santiago, de 10 alqueires de trigo de foro a retro na courela da
Azinheira Alta, no termo desta vila de Grândola.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez António do Soveral, de Corte dos Madeiros, a Confrontavam do
Lopo de Loures, ambos deste termo, de um retro de 5 alqueires poente com terras da
de trigo impostos nas suas terras no sítio da dos Cavacos.
Aderneira.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez João Gonçalves dos Aleidões a sua irmã Brázia
Gonçalves, de um quinhão de terra nas Pedras Alvas, um
quinhão no Pomar Velho, outro quinhão de rossio nas Casas
Velhas do Aleidão e ainda outro de oliveiras e zambujeiros que
estavam dentro das terras de Bartolomeu (?) Pato.
Preço: 1 400 réis.
Compra que fez António Gonçalves do Cidrão a João Vaz do
Viso, de uma casa e chão nesta vila.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Catarina Calada da Venda Nova, viúva de
Domingos Dias da Aderneira, em pregão na Praça desta vila, a
André Martins da posse da herdade da Venda Nova.
Confrontações: norte com terras de Vale do Guizo e Arcão,
levante com terras da Ribeira do Sado e da Água Derramada, sul
com terras de André Gonçalves da Silha e do poente com terras
da herdade do Pascoal e da Daroeira.
Preço: 60 000 réis.
Compra que fez Fernão Gentil, desta vila, a Baltazar Rodrigues
Viçoso, deste termo, de um pedaço de chão e vinha nas várzeas
das vinhas desta vila.
Preço: 10 800 réis.
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Compra que fez [André ?] Mateus da Algeda, termo desta vila, a
Domingos Nunes dos Barros, filho de Tomé Nunes, de umas
casas na aldeia dos Barros .
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, tutor de seu sobrinho Pêro
Calado, órfão filho de Manuel Calado, defunto, das 3 partes de
toda a terra do Brejo de Rui Gago a Mem Gonçalves e sua
mulher, moradores nesta vila, mistas e por partir com outro
quinhão que era do dito órfão e as comprava para o mesmo.
Confrontações: norte com terras da Pernada do Marco e vinha
por meios matos com direcção ao levante, até à Sovereira Só, e
daí ia da banda do levante até à Silha do Testo que era de
Gaspar Rodrigues e ia partindo da banda do sul com terras das
Barradas pela Lagoa do Banho e ia pelas ditas confrontações até
à lagoa do Ta____ e confrontando com terras de António
Rodrigues das Ferrarias até entestar e acabar da banda do
poente de se meter no Vale da Seiceira.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Maria Gomes, viúva de Estêvão Dias, com o seu
marido, em vida do mesmo, de uma vinha nas várzeas da vila,
no sítio do Lamarão, a Gaspar Martins.
Preço: 1 800 réis.
Compra de Maria Gomes, viúva do defunto Estevão Dias,
moradores nesta vila, a Domingos Mateus, morador no termo
desta, de uma vinha nas várzeas da vila com 600 cepas.
Preço: 10 000 réis.
Compra de uma vinha de mil cento e tantas cepas vivas nas
várzeas desta vila, que fez Francisco Carvalho, morador no
Pombal desta vila, a João Dias de Pampilhais.
Preço: 23 000 réis.
Compra que fez Manuel Luís, lavrador e morador na herdade

Juiz Ordinário e das
Sisas – Martim Parreira
de Andrade

Terras e arneiros dos
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11.04.1617, fl. 4
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das Ferrarias, de um foro em fatiota de 15 alqueires de centeio, moradores desta vila.
pagos para sempre em cada um ano na herdade de Mem
Gonçalves situada nas charnecas do caminho de Alcácer do Sal,
a Simão Vaz e a sua mulher Inês Mateus, moradores na
Tabueira, termo desta vila. Confrontações: norte com as
Ameiras, nascente com as Milharadas, sul com terras e arneiros
dos moradores desta vila e poente com Barradas e Vale do
Poço.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão, morador nesta vila, a
João Dias, morador na herdade de Pampilhais, termo desta vila,
de 15 alqueires de trigo de renda a retro aberto pagos em cada
um ano na dita herdade.
Confrontações: norte com herdade da Adega, levante com
herdade de Castelhanos, sul com terras de João Luís, o velho, e
do poente com terras de Fraústo Pires, defunto.
Preço: 22 500 réis.
Apareceu presente um requerente e disse que Brás Fernandes e
sua mulher Maria Henriques, moradores em Setúbal, tinham
comprado a Beatriz Chanoca, igualmente moradora em Setúbal,
e a seus filhos Sebastião da Costa , Rui Cotemo e a suas filhas, 7
alqueires de trigo de foro pagos em cada um ano na herdade de
João Espada deste termo, no sítio do Aleidão.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Luís Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, a Estêvão Martins, morador no termo de Ferreira, de
uma vinha de 1 500 cepas, partida e demarcada, nas várzeas
desta vila além da ribeira.
Preço: 24 000 réis.
Compra que fez Manuel Mendes, morador nos Lousais Velhos,
termo desta vila, a Cristóvão Rodrigues, morador no Parral,
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termo de Santiago do Cacém, de um quinhão de terras misto e
por partir na courela da Azinheira Alta.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz, morador na Corte do Fundo,
termo desta vila, a André Estaço, seu irmão, de um quinhão de
terras na dita herdade do seu pai.
Preço: 7 000 réis.

Confrontava a poente
com terras das Barras.
Juiz Ordinário e das
Sisas: Vicente Ribeiro de
Pina

Compra que fez Maria Sovereira a Ambrósio Salgado. Apareceu
Bartolomeu Barradas, morador nesta vila, e disse que Maria
Sovereira, órfã de António do Soveral, morador em Corte dos
Madeiros, tinha comprado a Ambrósio Salgado, por via de
execução no Juízo dos Órfãos, um pedaço de terra e umas casas
no sítio da Silveira que havia sido do dito Ambrósio Salgado.
Preço: 8 720 réis.
Compra que fizeram Estêvão Vaz e seu cunhado Bastião
Rodrigues, moradores no termo desta vila, de um quinhão de
terras na herdade dos Castelhanos, misto com eles
compradores, a Margarida Luís, sua sogra, mulher de Bastião
Rodrigues, ausente.
Confrontações: norte com Pampilhais (?) e Horta Velha, levante
com Casolas, sul com terras de André Jorge e poente com a
ribeira.
Preço: 33 000 réis.
Compra que fez Brás Fernandes, morador na vila de Setúbal,
tintureiro, a Diogo Nunes de Parada de Setúbal, de 15 alqueires
de trigo de renda pagos em cada um ano, de foro perpétuo nas
terras das Fontainhas dos Aleidões em que era morador João
Espada, termo desta vila. Confrontações: norte com herdade
das Ferrarias, levante com terras dos herdeiros de Simão da
Costa e sul com terras das Bouças.
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05.06.1617, fl. 8v

07.06.1617,
fl. 9

Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Bastião Luís, morador em Corte do Fundo,
termo desta vila, a Luís da Silva, morador no Carvalho, de 1
milheiro de vinha nas várzeas desta vila da banda do sítio do
telheiro velho.
Preço: 15 000 réis.
Apareceu presente Duarte Barradas e disse que Bárbara Afonso
Barradas, moradora nesta vila, tinha comprado a Diogo Nunes,
morador nesta vila, 1 milheiro de vinha nas várzeas desta vila
no sítio do Chaparral.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Miguel Martins, morador nesta vila, na Praça
da mesma, por via de execução na fazenda de Pêro Álvares,
mercador morador nesta vila e dela ausente, de umas casinhas
que eram suas e de sua mulher, que eram duas casinhas térreas
e um pedacinho de quintal na Rua da Misericórdia desta vila.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez o padre Barnabé Afonso Barradas, prior e Rua da Amoreira.
morador nesta vila, a António Rodrigues, lavrador e morador na
Rua da Amoreira desta vila, de metade de todo o arneiro de Curral do Concelho.
vale de Murteiras, assim misto, que foi de João Calado e de
Paulo Nunes, o qual estava ao curral do concelho.
Confrontações: norte com Vale de Murteiras, levante com
estrada de Alcácer, sul com rossios do curral do concelho e
poente com estrada de Montalvo e vinha de Rui Dias Santos.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez o padre António Ferreira, para sua sustentação,
a Agostinho Rodrigues, ambos moradores nesta vila, de um
quinhão e terras do Moinho de Baixo, na Ribeira de Arcão,
termo desta vila.
Confrontações: norte com o Pedrogão, levante com o Pisão
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03.07.1617, fl. 11
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Bravo, sul com a Freixeira e poente com a Diabrória.
Preço: 48 000 réis.
Compra que fez o padre António Ferreira, morador nesta vila, a Do levante confrontava
André Martins, morador na Sesmaria dos Barros, termo desta com a Ribeira da Adega.
vila, de uma courela de terra chamada o Monte das Oliveiras,
no sítio da Zambujeira.
Preço: 11 000 réis.
Compra que fez Alonso Gomes, mercador, a Miguel Martins,
ambos moradores nesta vila, de uma morada de casas na rua da
Misericórdia que foram de Pêro Álvares.
Confrontações: norte com a travessa do Concelho que ia para o
Poço Velho, a casa de baixo do nascente com casa e chão que
foi de Rui Dias Santos, do sul com casas e quintal dele Miguel
Martins, que foram de Pêro Álvares, e do poente com rua
pública.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Afonso Vaz Louzeiro, morador nesta vila, a Luís
da Silva e a sua mulher Ana Mateus, de um quinhão de casas
misto nas casas em que ele comprador vivia, situadas na rua
dos Escudeiros, que haviam sido de Manuel Estaço, e um
milheiro de vinha na várzea desta vila.
Preço: 43 000 réis.
Compra que fez Beatriz Vaz, moradora em Corte do Fundo, a
sua filha Catarina Estassa, moradora no termo de Santiago,
viúva que ficou de Manuel Soveral, de um quinhão de terra
misto e por partir na herdade da Corte do Fundo, que era todo
o quinhão e direita parte que lhe ficara de seu pai João da
Guerra.
Preço: 9 500 réis.
Compra que fez Beatriz Vaz, viúva da Corte do Fundo, a sua
filha Maria Estassa e a seu marido Diogo Peixeiro, moradores no
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05.07.1617, fl. 13

10.07.1617, fl. 13v

10.07.1617,
fl. 14

termo da vila de Santiago, de um quinhão de terras, casas e
rossios, misto e por partir, na herdade de Corte do Fundo, que
era a legítima que havia herdado de seu pai João da Guerra.
Preço: 9 500 réis.
Compra que fez a supra Beatriz Vaz a Manuel da Costa e a sua
mulher Francisca Rodrigues, filha dela compradora, de um
quinhão de terra, misto e por partir, na herdade de Corte do
Fundo.
Preço: 9 500 réis.
Compra que fez Miguel Martins, morador nesta vila, a Afonso
de Brito, morador em Alcácer do Sal, de 10 alqueires de trigo de
renda a retro aberto, pagos em cada ano na herdade da
Panasqueira, termo desta vila, onde era lavrador Manuel
Gonçalves.
Confrontações: norte com a Brunheira e Cabacinho, poente
com o Lousal Velho, sul com o Lousal Novo e Serôdios e
nascente com Luberna e Bairos.
Preço: 15 000 réis.
Apareceu Gaspar Rodrigues da Anisa e disse que João Gago, Martim Parreira de
morador em Aljustrel, tinha comprado a Domingos Pinheiro, Andrade: Juiz Ordinário.
morador no termo de Panoias, uma courela de terras com um
pedaço de chão e mortório que foi vinha, no sítio dos Bairos.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Manuel Soveral, lavrador e morador no Monte
da Figueira, termo desta vila, a André Estaço e a sua mulher
Maria Dias da Algeda, de todo o quinhão de terras, misto e por
partir, que eles tinham no Monte da Figueira, onde vivia.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, morador no Canal, termo
desta vila, a Bastião Fernandes, morador nos Padrões, de duas
courelas de terra no Pardieiro da Serra.
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Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho a Domingos Fernandes Olaria desta vila.
Gigante, homem viúvo, ambos moradores nesta vila, de um
cerrado de oliveiras e vinha, junto desta vila, detrás da olaria
desta vila.
Confrontações: norte com azinhaga do Concelho e quintal seu,
sul com cerrado de Duarte Pestana, levante com a referida
azinhaga e do poente com quintal dos herdeiros de Francisco
Lopes e de João Gago.
Preço: 29 000 réis.
Compra que fez António Fernandes do Canal, termo desta vila, Chousos na aldeia do
a Manuel Rodrigues, morador em Vale do Vidal, termo desta Canal.
vila, de um chão em que ele comprador tinha feito umas casas
em que vivia na aldeia do Canal e de um chouso que já estava
tapado.
Preço: 2 800 réis.
Compra da Casa da Santa Misericórdia a Estêvão Vaz e a sua
mulher, moradores na herdade dos Castelhanos, termo desta
vila, sendo a Misericórdia representada pelo seu provedor João
Dias Paião, de 15 alqueires de trigo a retro aberto, pagos na dita
herdade (metade dela). Confrontações: norte com terras de
Diogo Luís e João Luís de Pampilhais, levante com Casolas e
Horta Velha, sul com terras de André Jorge do Cidrão e poente
pelo corrente da água da ribeira da Adega.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Pêro Soveral, morador no Lousal, termo desta
Vila, a seu irmão João Rodrigues, também morador no termo
desta Vila, ambos filhos de João Rodrigues, o velho da Algeda,
de um quinhão de terra, misto e por partir, na courela do
Pereiro, no sítio da Algeda.

Misericórdia

Confrontava ao Norte
com a estrada do
Algarve.
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Preço: 5 500 réis.
Compra que fez João Dias Paião, morador nesta Vila, a
Bartolomeu Lopes e a sua mulher Maria dos Reis, moradores no
termo da Vila do Torrão, de 12 alqueires de trigo de renda a
retro aberto que eles tinham e lhes eram pagos anualmente nas
terras da Adega, termo desta Vila, que foram de André
Rodrigues e de que era ao tempo lavrador, senhorio e pagador
Bastião Rodrigues da Adega.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, lavrador e morador
em Corte Vazio, termo desta Vila, a Francisco Nunes, homem
pardo, morador no termo de Alcácer do Sal, na ribeira de
Palma, freguesia de São João, filho que ficou de Jorge Nunes e
de Leonor de Mendonça, de todo o quinhão de terra e rossios
mistos nas ditas terras com outros quinhoeiros, que
constituíam três quinhões na herdade de baixo da vinha.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves a Pêro Soveral, ambos
moradores nesta Vila, de metade das casas e terra, mistas com Casas da Ordem
outra metade que era de Manuel Soveral das Casolas, na
travessa do Poço Novo.
Confrontações: norte com casas de Jerónimo Fernandes,
nascente com quintal da Ordem, sul com quintal de Constança
Mendes e poente com o chão do Poço Velho.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez Maria Luís, moradora no Outeiro do Cidrão, a Refere uma vinha da
Mateus Dias Pato, morador em Corte Chã, freguesia de São Misericórdia.
Francisco, do termo de Santiago, de 1 500 cepas de vinha na
Várzea desta Vila, no sítio de Apaúl.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Alonso Gomes, marceiro, a Afonso Vaz
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09.10.1617, fl. 21

Louzeiro, ambos moradores nesta Vila, de dois milheiros de
vinha no sítio do Furadouro das várzeas desta Vila.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Leonor Gonçalves do Lousal, representada por
Brás Afonso, a Álvaro Fernandes dos Bairos, de umas casas na
aldeia dos Bairos.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez Isabel Gomes, viúva, a Vicente Ribeiro de Pina,
ambos moradores nesta Vila, de uma morada de casas no
Terreiro do Poço Velho, que eram três casas térreas.
Preço: 27 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta Vila, a
Francisco Soveral da Corte dos Madeiros, termo desta Vila, de
15 alqueires de trigo de renda a retro aberto, pagos nas terras
da Corte Pequena.
Confrontações: norte com terras de Bartolomeu Rodrigues,
nascente com Martim Fava, do sul com as terras de Vila de
Covas e do poente com terras da Corte do Touro.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Jorge Martins, morador na Herdade da Ameira,
a Jorge Pires Gaioso desta vila, de 5 alqueires de centeio de foro
e renda, em fatiota, que ele tinha na Herdade das Ameiras, de
que ele comprador era foreiro, e lhos pagava de foro com a
posse de 16 alqueires de centeio que o dito Jorge Pires tinha
dado a retro a Brás Afonso, e pela posse do foro a retro e pelos
5 alqueires de foro na Herdade da Ameira [sic].
Preço (pela posse foro): 15 500 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves Figueira, morador na Corte
Quadrada, termo desta Vila, a Manuel Cristóvão, morador em
São Bartolomeu do termo da Vila de Santiago do Cacém, da
posse de um quinhão de terras que ele tinha na Herdade de
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Diogo Pires do Aleidão, mista com os restantes herdeiros de
Diogo Pires, nas terras a que chamavam das Bouças.
Confrontações: norte com a Corte Quadrada, levante com
terras de Pêro Mateus, sul com terras da Atalaia de Manuel Vaz
e Estreito e do poente com terras de Francisco Pires dos
Murtais.
Preço (da posse e dos nove alqueires de trigo a retro que nelas
tinha): 3 000 réis.
Compra que fizeram conjuntamente para ambos Paulo Nunes e
Isabel Gaspar, dona viúva, moradores nesta Vila, a Inês
Gonçalves, viúva, e a seu genro Pêro carvalho e sua mulher
Maria Gonçalves, moradores nesta Vila, de uns fornos de póia
de cozer pão, com uns chãos por diante, na rua do Barreiro e da
Igreja.
Confrontações: norte com rua de António Ferreira que é a do
Barreiro, nascente com travessa do Concelho, sul com casas da
vendedora Inês Gonçalves e poente com quintal de André
Martins.
Preço: 19 500 réis.
Compra que fez Catarina Mateus de Corte Pequena, a Brás
Mateus Pato, seu irmão, de um porco de foro perpétuo que ela
era obrigada a pagar anualmente na Herdade das Ameiras de
Riba de que era lavrador Manuel Estaço.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho a Gonçalves Estaço, mancebo
solteiro, ambos moradores nesta Vila, de 3 alqueires de centeio
de renda e foro em fatiota para sempre, que ele tinha de renda
e foro e que se lhe pagavam anualmente na Herdade da
Aroeira, termo desta Vila de Grândola, onde viviam João Calado
e sua mãe, Catarina Calada.
Confrontações: norte com o Pisão do Freixo e Venda Nova, sul e

A Rua do Barreiro
corresponde à actual
Rua Afonso de
Albuquerque.
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poente com Pascoal e Enxota Tordos.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez o Padre António Ferreira, freire do hábito de
Santiago, a Domingos Gonçalves e a sua mulher Catarina
Rodrigues, ambos moradores nesta Vila, de um forno de póia
de cozer pão no Rossio da Rua da Igreja e na Rua do Barreiro,
junto e misto, que fora de Pêro Carvalho dos Fornos. Tratava-se
de metade da casa dos Fornos e de um pedaço diante do forno
pequeno.
Confrontações: norte com chão do forno grande, chegando o
chão do forno pequeno à frontaria da rua dele dito Padre.
Preço (pelo forno e chão do forno pequeno): 10 000 réis.
Compra que fez Isabel Cristóva, viúva de Vicente Luís, a seu Juiz Ordinário e das
sogro, Estêvão Luís da Horta Velha, da posse da dita Herdade da Sisas, Manuel Calado
Horta Velha.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros de Matias da
Costa e sul com terras da Adeguinha, com Domingos Dias e o
Carrasqueiro.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez o Padre António Ferreira, morador nesta Vila, a
Paulos [sic] Nunes de um forno de poia de cozer pão com um
pedaço de chão, pegado a outro forno que ele comprou a
Domingos Gonçalves, os quais haviam sido ambos de João
Bravo Velho (?).
Confrontações: levante com a travessa de António Pires ao
longo do lagar de João Fernandes.
Preço: 17 000 réis.
Compra que fez Manuel da Costa da Alcaria, termo desta vila, a
André Martins, alfaiate, a Pêro Soveral e a João Soveral,
herdeiros de Simão Vaz da Corte Pequena, de uma courela de
terra em Corte Pequena onde chamavam a Casa Velha.
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Preço: 9 000 réis.
Compra que fez João Álvares, lavrador em Vale de Moinhos,
termo desta vila, a Pêro Andrés, homem viúvo morador neste
termo, da herdade de Vale de Moinhos, a qual tinha certos
alqueires de obrigação de foro que se pagavam a certos
herdeiros (sic).
Confrontações: norte com terras dos herdeiros de Rodrigo
Eanes, levante com terras dos herdeiros de António Mendes,
sul com Corte do Touro e poente com terras de Lourenço
Gonçalves.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Duarte Barradas, morador nesta vila, a André
Rodrigues, morador em A do Roncão, termo da vila de Santiago
do Cacém, de 10 alqueires de trigo de renda a retro aberto que
ele tinha nas terras de Jorge Rodrigues Pássaro da Zambujeira,
termo desta vila, que ele Jorge Rodrigues pagava a ele André
Rodrigues anualmente.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Álvares, lavrador e morador em Vale de
Moinhos, aos herdeiros de João Fernandes Valadão. A compra
fora efectuada em vida de João Fernandes Valadão, morador
que havia sido nesta vila, e reportava-se a 9 alqueires de trigo
de renda e foro que ele vendedor tinha anualmente na herdade
de Vale de Moinhos. Confrontações: norte com a Silveira,
levante com terras dos herdeiros de António Mendes, sul com
terras da Corte do Touro, pelo barranco de Vale da Vinha, e do
poente com terras de Lourenço Gonçalves da Botinha.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Simão da Costa da vila de Sines, na Praça desta
vila em pregão por via de penhora e execução por dívidas a Brás
Martins, de umas courelas de terra, casas e vinha, como pai,

Trespasse de foro de
trigo.

Jorge Pires – Juiz
Ordinário e das Sisas.
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curador e administrador que era de sua filha Antónia Raposa,
herdeira de seu avô João Rodrigues, situadas no sítio de
Padrões e foreiras ao arrematante Simão da Costa.
Preço: 30 000 réis
Compra que fez Pêro Gonçalves da Serra, lavrador e morador
em Corte do Freire, a Lázaro Rodrigues, solteiro, e a Manuel
Rodrigues, seu irmão, casado, moradores no termo desta vila,
de um quinhão de terra com oliveiras e pereiros junto à fonte
da Corte do Freire, misto e por partir com ele, dentro da
herdade da Corte do Freire.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Manuel Luís, lavrador e morador nos Algares,
termo desta vila, a Heitor Nunes Raposo e a sua mulher Ana
Dias, de um quinhão de terras misto e partir na dita herdade
dos Algares, que era todo o quinhão que aí tinham fora o
quinhão que haviam vendido a André Dias de Nicolau.
Confrontações da herdade dos Algares: norte com Vale de
Gavião, levante com terras das Lousas de Margas (?), sul com
terras da Corte e do poente com terras de André Dias.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez André Dias, morador em Nicolau, termo desta
vila, a Heitor Nunes Raposo, morador nesta vila, de uma courela
de terras que ele e sua mulher Ana Dias tinham na herdade dos
Algares que foi de Luís Eanes e a que chamavam a courela do
Vale da Loba.
Confrontações: norte e levante com herdade dos Algares,
poente com Adeguinha e sul com terras do Vale da Palha, dele
comprador.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez João Luís, o Velho, morador na Silvestra, a
Manuel Martins, mercador, morador nesta vila, de 30 alqueires

Courela das Casas;
Courela da Eirinha;
Quinhão dos Barros do
Pardieiro.
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de centeio de renda a retro aberto, pagos em cada ano dentro
da sua herdade de Água Derramada, termo desta vila.
Confrontações: norte com Venda Nova, levante com Caniceira,
sul com terras de Manuel Lopes e do poente com o monte do
allimo.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez João Álvares, de Vale de Moinhos, a António da
Costa, solteiro, filho de Gaspar Rodrigues, moleiro, de 5,5
alqueires de trigo de renda e foro perpétuo pagos em cada um
ano na herdade de Vale de Moinhos de que ele era lavrador, e
que o dito António da Costa herdou de seu pai e mãe.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Duarte Barradas, morador nesta vila, a João
Álvares de Vale de Moinhos, de 10 alqueires de trigo de renda a
retro aberto pagos anualmente na herdade de Vale de
Moinhos.
Preço: 15 000 réis.

Nas confrontações
refere que a poente
Vale de Moinhos
confrontava com a
Penalva.

Compra que fez João Martins, morador na Machieira do Cidrão,
termo desta vila, a Agostinho Rodrigues Estaço, morador nesta
vila, de 1500 cepas de vinha nas várzeas desta vila da banda de
além da ribeira no sítio das Ladeiras, dentro da cerca dele
Agostinho Rodrigues e de seu sogro Manuel Martins.
Preço: 24 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a
Sebastião Gonçalves Figueira de Santa Margarida, de 5
alqueires de trigo de renda a retro aberto, pagos anualmente
dentro das suas terras e herdade de Santa Margarida.
Preço: 7 500 réis.
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Compra que fez Estêvão Pires Ichoa, morador nesta vila, a
Bento Marques, alfaiate, e a sua sogra Maria da Costa,
moradores nesta vila, de 10 alqueires de trigo de renda e foro
fateusim perpétuo e uma galinha de foro, pagos anualmente
nas terras e casas do Viso, termo desta vila.
Preço: 18 000 réis.
Apareceu presente Jorge Fernandes do Sado e disse que seu pai
Martim Fernandes, morador na Ribeira do Sado, termo de
Alcácer, tinha comprado a Manuel Afonso, morador em São
Mamede da mesma ribeira do Sado, 2 milheiros de vinha na
várzea das vinhas desta vila, além da ribeira.
Preço: 40 000 réis.
Jorge Fernandes disse também que seu pai havia comprado a
Gomes Fernandes, morador nesta vila, 1 milheiro de vinha no
mesmo sítio, pegado aos outros dois acima referidos.
Preço: 20 000 réis.

A sul confrontava com
Aipo e a poente com a
Corte do Fundo.

Ribeira do Sado
São Mamede
António Dias, oleiro.
Licenciado Gaspar
Nunes

Como as partes eram de fora pagaram sisa inteira.
Compra que fez Gaspar Martins, morador nos Padrões, termo
desta vila, a João Soeiro, do termo de Beja, de uma courela de
terra denominada do Porto das Pedras, no sítio dos Padrões.
Confrontações: norte com Água da Ameirinha, levante com o
Forno da Cal, sul com terras de Sines e poente com as mesmas
terras que eram de Simão da Costa.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez João Vaz, lavrador, morador no Vale de João
Lourenço, de quatro courelas no sítio da Zambujeira, termo
desta vila, ao padre António Ferreira. Uma denominava-se
Monte das Oliveiras e tinha casas e oliveiras, outra Terra da
Hortinha, outra A de Alcácer e a derradeira era a dos Raposos
da Cabeça do Ouro.
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Preço: 42 000 réis.
Compra que fez João Martins Carvalho, morador no Cidrão, a
António Pires, morador na Ribeira dos Corvos, de um retro de 5
alqueires de trigo pagos em cada ano nas suas terras da Ribeira
dos Corvos.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues, mercador morador nesta
vila, de uma vinha de dois milheiros de cepas que estava além
da ribeira, nas várzeas desta vila, a Francisco Soveral da Corte
dos Madeiros.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão, morador nesta vila, de
30 alqueires de centeio a retro aberto pagos anualmente, a
António Luís, morador na Anisa, termo desta vila, dentro da
herdade e terras da Cansadinha.
Confrontações: norte com Parreirinha, levante com Ribeira do
Sado, sul com herdade da Assencada e poente com terras da
Anisa.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Miguel Fava (ou Martim?), morador em Vila de
Covas, de uma courela de terras no sítio de Pampilhais a que
chamavam a Horta do Fialho, termo desta vila, a Bastião
Rodrigues Carrasqueiro, morador em A dos Castelhanos, termo
desta vila.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez João Luís da Ameira, termo desta vila, a Manuel
Rodrigues Brandão e a sua mulher Catarina Rodrigues, de uma
casa térrea e quintal situada no Barreiro desta vila.
Confrontações: norte com fornos de Gaspar Domingues, o
quintal dela confrontava do levante com Rossio do Concelho,
sul com rua do Barreiro e poente com casas dele vendedor.
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Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Manuel Jorge do Cidrão a Fernão Pires desta
vila, de uma casa térrea na Rua Longa, abaixo das suas casas.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Sebastião Dias, morador no Farrobo, termo
desta vila, a Domingos Luís do Farrobo, da courela da Eira, com
suas casas e rossios no sítio do Farrobo.
Confrontações: norte com terras dele comprador, levante com
terras dos Tagarrais, sul com terras dele comprador e poente
com terras das Texugueiras.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Luís (ou Dinis?) da Silva, morador em Corte
Pequena, termo desta vila, a Afonso Vaz Louzeiro, morador
nesta vila, de um quinhão de terras na herdade da Corte
Pequena, composta por quatro quinhões.
Preço: 38 000 réis.
Compra que fez Diogo Luís Corvo, morador nesta vila, a Lázaro
Rodrigues, morador nos Quartilhões, termo desta vila, de 11
alqueires e quarta de centeio de foro e renda, pagos em cada
um ano dentro das terras e casas da herdade da Freixeira,
termo desta vila.
Confrontações da herdade da Freixeira de Baixo: norte com
Diabrória, levante com a Ameira, sul com terras da Ameira da
Amoreira e poente com Freixeirinha.
Preço: 15 350 réis.
Apareceu presente Brás Afonso Sarábia e disse que comprara a
Ana Peneda, moradora nos Bairos, uma morada de casas no
referido lugar que consistiam em três casas térreas.
Preço. 10 000 réis.
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Apareceu presente Romão Chainho, morador nesta vila, e disse
que havia comprado, com licença do Juiz dos Órfãos, para seu
sobrinho Cipriano Mestre Chainho de quem era tutor, 10
alqueires de trigo de renda a retro aberto pagos anualmente
em mão de Luís Soveral, morador no termo de Santiago do
Cacém, nas terras que ele tinha no sítio do Aipo, que eram a
courela do Monte da Palha e a courela de Nicolau.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves a Sebastião Dias do Juntaram um novo
Farrobo, de 15 alqueires de trigo de renda a retro aberto pagos caderno com nova
anualmente dentro das terras e casas do Farrobo, termo desta numeração.
vila.
Confrontações: norte com terras de Manuel Soveral, levante
com terras de Aleixo Fava, poente com Texugueiras e sul com a
Adega.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Cristóvão Luís da Adeguinha a Bárbara Dias,
viúva deste termo, de uma casa térrea no referido local.
Confrontações do chão da casa: norte por detrás dos rossios da
aldeia, nascente com casas de Bastião Soveral, sul com rua
pública das casas todas e do levante com casas do Pacheco e
outros herdeiros.
Preço: 4 040 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves a Luís Soveral,
morador nas Casolas, termo desta vila, de um quinhão de casas
com seus chãos nesta vila, na Travessa do Poço Novo no beco
do poente.
Confrontações: norte com casas de Jerónimo Fernandes,
nascente com casas e quintal da Ordem, sul com quintais de
Manuel Fernandes e de Constança Mendes e poente com
Rossio do Poço.
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Preço: 4 500 réis.
Compra que fez Domingos Fernandes, mancebo solteiro,
morador nesta vila, a seu irmão João Fernandes, órfão, em
pregão, na Praça desta vila, de metade de umas casas com seu
quintal, situadas atrás da igreja, que estavam mistas com ele
comprador.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves, morador nas Ameiras, a
António Colaço, morador na Ribeira do Sado, de uma vinha de
1500 cepas na várzea desta vila da banda de além da ribeira.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez João Gago Raposo, morador em Aljustrel, a Jorge Pires Gaioso – Juiz
Fernão de Mena, Francisco Rodrigues e Manuel Rodrigues, Ordinário e das Sisas
todos irmãos casados e filhos de Manuel Rodrigues dos Bairos,
já defunto, de uns quinhões de terra com suas casas e rossios
nas courelas e terras da aldeia dos Bairos.
Preço: 69 125 réis.
Compra que fez João Gago Raposo, de Aljustrel, a Gonçalo Pires
de Vale de Joana, de uns quinhões na courela do Vale do
Campo, courela da Moita Grande e courela do Pilriteiro, todas
nas terras dos Barros, e também de um quinhão que ele houve
de João Martins, seu cunhado, situado nas mesmas terras. Cada
um destes quinhões era a 8ª parte das ditas courelas.
Preço: 11 000 réis.
Compra que fez João Gago Raposo, de Aljustrel, a André
Álvares, morador na freguesia de São Romão do termo de
Alcácer, e a sua mulher Luzia Rodrigues, de uns quinhões de
terras mistos, nas terras e courelas dos Barros e que eram toda
a sua herança que ficara de Manuel Rodrigues e Isabel Vaz.
Preço: 13 500 réis.
Compra que fez João Gago Raposo, de Aljustrel, a Jorge Pires e Santa Marinha de
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sua mulher Catarina Vaz, moradores em Santa Marinha do Melides
termo de Santiago, de uns quinhões de terra nos Barros,
herança que houveram dos pais de Catarina, referidos na
transação supra.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez o mesmo a André Dias e Francisca Rodrigues,
moradores na freguesia de Santo André do termo de Santiago
dos seus quinhões na herança dos pais dela, Manuel Rodrigues
e Inês de Meira.
Preço: 26 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Luís Neto, morador nesta vila, a
Pêro Álvares da Corte do Touro, de um olival no termo desta
vila junto às vinhas da várzea, no sítio do Zambujal.
Confrontações: norte com a ribeira, levante com a mesma
ribeira e olival que foi de Gaspar Mateus, sul com chão de João
Carvalho e poente com vinha de João Vaz Estaço.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Luís Neto, morador nesta vila, a
Pêro Álvares da Corte do Touro, de uma vinha de 1500 cepas,
nas várzeas desta vila da banda do Zambujal, na estrada da
banda do Chaparral.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Pêro Fernandes, alfaiate, morador em Melides, Melides
termo da vila de Santiago do Cacém, a Fraústo Rodrigues do
Rombo, termo desta vila, de 13 alqueires de trigo de renda a
retro na herdade de Corona de Estêvão Eanes.
Preço: ilegível.
Compra que fez João Gonçalves, da Ribeira dos Corvos, a Luís
Gonçalves, da Cabeça do Cardo, de 10 alqueires de trigo de
renda a retro aberto pagos anualmente nas terras da Cabeça do
Cardo.
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Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues Frayão a João Vaz Estaço,
morador nesta vila, de uma vinha e cerca de vinha e oliveiras de
mais de 10 000 cepas, no Zambujal desta vila.
Preço: 135 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, morador em Corte
Vazio, a Julião Soveral e a Domingos Lopes, filho e genro de
Martim Eanes, defunto, morador que foi no referido lugar, de
todos os seus quinhões de terras, casas e rossios que eles
tinham nesta herdade, mista e por partir, da freguesia dos
Barros.
Confrontações da herdade de Corte Vazio: norte com Corte
Vazio de Riba, levante e sul com terras dos Barros e poente com
terras da Panasqueira.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez Manuel Afonso, solteiro e morador nos
Quartilhões na courela das Eiras, a António Dias do Marmeleiro,
termo de Santiago do Cacém, que era todo o quinhão que este
e sua mulher Francisca Delgada tinham na dita courela.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Afonso Gomes, morador nesta vila, a Beatriz de
Alvelos, viúva desta vila, de 500 cepas de vinha posta com um
pedaço de chão, nas várzeas desta vila, da banda de além da
ribeira.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Vicente Gonçalves, da Várzea Raposa deste
termo, a Manuel Rodrigues Nobre, da do Rombo, termo desta
vila, de 10 alqueires de trigo de renda a retro aberto pagos
anualmente dentro das suas terras e casas que ele tinha na do
Rombo.
Confrontações da herdade do Rombo: norte com a Dalva,

Referências a outro
olival.

Marmeleiro – Freguesia
de Melides.
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poente com a Fonte Tinta, sul com terras de Manuel Rodrigues
e Pêro Fernandes e nascente com terras de Bartolomeu Duarte
das Fontainhas.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Manuel Luís, morador nas Ferrarias, a Pêro
Cristóvão e a sua mulher, moradores nos Canafrechais, termo
de Santiago do Cacém, de 5 alqueires de centeio de foro pagos
anualmente na herdade de Mem Gonçalves, junto desta vila.
Confrontações: norte com as Ameiras, levante com as
Milharadas, sul com o Vale de Murteiras e poente com as
Barradas.
Preço: 6 500 réis.
Compra que fez Diogo Luís Corvo a Bastião Rodrigues da Adega,
termo desta vila, de 12 alqueires de trigo de renda a retro
aberto pago anualmente dentro das suas terras da Adega.
Confrontações: norte com o Farrobo, levante com a ribeira da
Adega, sul com Pampilhais e poente com terras de Pêro
Cristóvão.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues Frayão, morador nesta vila,
a Gaspar Mateus, morador nas Ladeiras, termo desta vila, de
um pedaço de terra para pôr vinha na dita herdade das
Ladeiras, cercado sobre si.
Confrontações: norte com vinha do comprador que havia sido
de João Vaz Estaço, nascente com chão do olival da Corte do
Touro, sul com vinha de Manuel Martins e poente com terras
do dito Gaspar Mateus.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez Sebastião Rodrigues, morador na Adega, termo
desta vila, a Felipe Rodrigues, morador no mesmo local, de uma
courela de terras denominada do Outeiral, diante das casas da

Canafrechais -Freguesia
de Melides.

Juiz Ordinário e das
Sisas – Jorge Pires
Gaioso.
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Adega, e de metade da terra do Ribeiro.
Preço: 28 500 réis.
Compra que fez João Fernandes, sapateiro morador no Terreiro
do Poço desta vila, a Catarina Nunes, viúva de Manuel Raposo,
de todo o seu quinhão de casas que ela tinha nas casas do
Terreiro do Poço Novo, que ela herdou com seu marido Manuel
Raposo, que era a metade de todas as ditas casas e quintal. O
comprador era proprietário da outra metade.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto a Manuel Luís dos Algares
de uma vinha nas várzeas do Canal.
Confrontações: com outras vinhas.
Preço: 21 000 réis.
Compra que fez Francisca Nunes Chainha a João de Vilhana, Fundadora do Hospital
deste termo, de 40 alqueires de trigo de renda a retro aberto da Misericórdia.
pagos anualmente, nas suas terras na herdade do Nicolau de
que era lavrador.
Confrontações: norte com o Viso, nascente com o Lousal Velho,
sul com terras dos Almagedes e poente com terras de João
Soveral Velho.
Preço: 60 000 réis.
Compra que fez Manuel Amado, que até aí havia morado nos
Barros, a Maria Dias, viúva e moradora no Pombal, de uma casa
com seu chão por diante que já tinha sido casa e que estava na
rua do norte de São Pedro desta vila.
Confrontações: norte com casas de Francisco de Araújo e
Aldonça Martins, nascente com rua pública, sul com quintal de
Jerónimo Amado e poente com o mesmo quintal.
Preço: 9 500 réis.
Compra que fez Baltazar Rodrigues de Porches, termo de
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Alcácer do Sal, a Águeda Rodrigues, viúva, moradora que foi em
Garcia Menino, de uma vinha de 2 000 cepas na estrada do
Zambujal, da banda do Chaparral.
Preço: 37 000 réis.
Compra que fez António Colaço da Ribeira do Sado a Agostinho
Rodrigues desta vila de 1250 cepas de vinha no sítio do
zambujal, da várzea desta vila.
Preço 21 300 réis.
Compra que fez Manuel Dias, do Moinho d’ El Rei, a Gomes Juiz Ordinário e das
Fernandes Corvo e a seu filho, Jorge Gomes, moradores nesta Sisas - Francisco
vila, de um milheiro de vinha, nas várzeas desta vila, além da Rodrigues Frayão.
ribeira, no sítio da Cerca.
Preço – 20 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, a
Bastião Pires Fava, morador no Pomar de Domingues Esteves,
de 10 alqueires de trigo de renda a retro aberto, pagos
anualmente nas suas terras, no dito sítio.
Preço - 15 000 réis.
Compra que fez Bastião Pires Fava, deste termo, a Luís
Rodrigues, morador nesta vila, de uma courela de terra, junto
da Adega, denominada Pereiro dos Pegos.
Preço – 12 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, morador nesta vila, a Isabel
Rodrigues e a seus herdeiros, que ficaram de Belchior
Rodrigues, seu defunto marido, de 10 côvados de chão de
quintal situados entre o quintal de André Martins, alfaiate, e as
casas dos fornos que foram de Francisco Ferreira. Também
comprou: metade de todo o quintal velho das casas do ausente,
no mesmo sítio e uma casinha térrea na rua da igreja. Todos
estes bens estavam mencionados em autos de penhoras e nos
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autos de venda e arrematação por execução, feitos em pregão
na Praça desta vila.
Preço – 5 500 réis.
Compra que fez Noutel Fernandes, o velho, morador no Pombal
desta vila, como curador que era dos filhos de Manuel da Costa,
seu filho, para os ditos órfãos, a João Soeiro, morador no termo
de Beja (Pêro Guarda?), e a sua mulher, Catarina Fernandes, de
10 alqueires de trigo a retro aberto, pagos anualmente, no
moinho da Ameira, de que era possuidor Sebastião Nunes,
genro de Francisco Lopes, morador que havia sido desta vila.
João Soeiro possuía 30 alqueires de renda no moinho da
Ameira, dos quais só trespassou 10.
Preço – 15 000 réis.
Compra que fez Noutel Fernandes, o velho, morador no Pombal
desta vila, a João Soeiro, morador no termo da cidade de Beja
(Pêro Guarda?), de 20 alqueires de trigo de renda a retro
aberto, pagos anualmente, no Moinho da Ameira, termo desta
vila.
Preço – 30 000 réis.
Compra que fez Paulo Nunes, morador nesta vila, a Inês
Gonçalves e a seu filho Domingos Gonçalves, de umas casas que
eram casa e câmara, situadas na rua do Barreiro, junto aos
fornos velhos do Namorado.
Preço – 9 000 réis.
Compra que fez o padre prior Barnabé Afonso Barradas a André Juiz Ordinário e das
Vaz e a sua mulher, Catarina Carvalha, moradores na Atalaia, Sisas – Pedro Gonçalves
termo desta vila, de um pedaço de chão e terra situado nos Serra.
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Mortórios, detrás da olaria de António Dias, com uma oliveira e
Olaria.
alguns zambujeiros.
Confrontações – do norte, sul e poente com chãos de Bárbara
Afonso Barradas e do levante com chão dele próprio.
Preço – 2 000 réis.
Compra que fez Baltazar Martins, dos Padrões, termo desta vila,
a Bastião Fernandes, também morador nos Padrões, de uma
courela de terra no referido sítio, denominada a Courela do
Porto dos Bairos (Barros).
Confrontações – norte com terras de Bernardo de Crasto;
nascente e sul com courela de Gaspar Martins e poente com
Brás Martins.
Preço – 10 000 réis.
Compra que fez Manuel Carrasqueiro, morador no Almagede,
termo de Santiago do Cacém, a Francisco Rodrigues, morador
em Corte Pequena, de uma morada de casas, situadas na rua
Longa desta vila.
Preço – 17 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, de Corte Vazio, termo
desta vila, a João Martins, do mesmo sítio, de todo o seu
quinhão de terras e foro de 5 alqueires e meio de trigo que ele
tinha na mesma herdade de Corte Vazio, que era toda a
herança que ele aí tinha.
Confrontações da herdade de Corte Vazia – norte com herdade
de Corte Vazia de cima; levante e sul com terras dos Barros e
poente com terras da Algeda e Panasqueira.
Preço – 34 000 réis.
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Compra que fez Manuel Fernandes, Procurador do Número
desta vila, e sua mulher, Briolanja Rodrigues, a Manuel Amado,
morador que havia sido nos Barros e que à época vivia nesta
vila, de 1 milheiro de cepas de vinha no sítio das vinhas, entre a
ribeira e a estrada do Zambujal.
Confrontações – norte com Bartolomeu Barradas e Manuel
Calado, sul com vinha dos herdeiros de Jorge Martins das
Casolas, nascente com vinha do Pinela, das Ferrarias, e do
poente com vinha de Diogo Raposo.
Preço – 20 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, morador nesta vila, a António
da Costa, solteiro, filho que ficou de Gaspar Rodrigues, moleiro
da Zambujeira, de uma vinha no sítio da horta de João
Marques, o rico.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Afonso Gomes, marceiro e mercador morador
nesta vila, a Jorge Pires Gaioso, morador em São Lourenço,
termo desta vila, de um cerrado pomar de vinha e oliveiras
situado junto da igreja de São Domingos.
Confrontações: norte com o adro de São Domingos, nascente
com estrada pública, sul com terras dos herdeiros de Luís Vaz e
poente com cerrado de João Dias Paião e outros.
Preço: 45 000 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, morador no termo desta
vila, a Luís de Freitas Mascarenhas, morador em Alcácer do Sal,
de 10 alqueires de trigo de renda na herdade do Canal de Baixo,
termo desta vila.

As confrontações são
apenas com outras
vinhas. Não há
indicação mas devia
situar-se na várzea.

Juiz Ordinário e das
Sisas – Francisco
Rodrigues Frayão
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Confrontações da herdade do Canal de Baixo: norte com Vale São Barnabé
do Vidal, levante com São Lourenço, sul com terras da Corte e
dele comprador e do poente com terras de São Barnabé.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez António Gil, homem trabalhador morador Estalagem velha
nesta vila, a Estêvão Gomes, trabalhador desta vila, de umas
casas e um quintal na rua do Barreiro, onde foi a estalagem
velha.
Confrontações: norte com quintal dos herdeiros de João
Fernandes Valadão, nascente com rua pública, sul com rua do
Barreiro e ponte com quintal dos referidos herdeiros.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Baltazar Rodrigues Viçoso a seu sogro Diogo Hospital velho
Dias, de metade de umas casas situadas na rua do Hospital
desta vila, onde ele comprador vivia havia anos e que estava
mista com outra metade que era dos órfãos, filhos do dito
Diogo Dias.
Confrontações: norte com casas dele comprador, nascente com
rua pública, sul com casas do hospital velho e do poente com
quintais de entre as casas desta herança e os de Cipriano
Mestre.
Preço: 12 500 réis.
Disse que comprara também a seu sogro, uma cerca de pomar,
vinha e terra no caminho de Apaúl.
Confrontações: norte com charnecas de outros herdeiros,
levante com vinhas das Areias, sul com a estrada de Apaúl e
poente com cerca do vendedor.
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Compra que fez o padre António Ferreira, freire do hábito de
Santiago, a António Gonçalves, homem trabalhador morador
nesta vila, de uma casa, câmara e quintal, na rua do Barreiro
desta vila.
Confrontações: norte e levante com Francisco Fialho e sul e
poente com ruas públicas.
Preço: 11 000 réis.
Compra que fez Bento Álvares a Miguel Martins, ambos
moradores nesta vila, de umas casas na Rua Longa.
Confrontações: o quintal delas partia a norte com casas de Ana
Dias, nascente com fornos de André Mateus, sul com rua
pública e poente com quintal e casas de João Fernandes de
Horta.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão, morador nesta vila, a
Simão Fernandes, morador na Ameira deste termo, de 20
alqueires de centeio de renda a retro aberto, pagos anualmente
na herdade e terras das Ameiras.
Confrontações: norte com terras das duas herdades das
Freixieiras (Freixeiras); levante e sul com herdade de João Luís e
poente com herdade de Jorge Martins.
Preço – 20000 réis.

Arrependeu-se o
comprador e se lhe háde tornar o dinheiro da
sisa.
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Compra que fez Diogo Raposo a Isabel Estassa, ambos
moradores nesta vila, de 1500 cepas de vinha nas várzeas desta
vila, da banda de além da ribeira.
Confrontações: norte com vinha de Pedro Pestana, nascente
com o chão da Ordem, sul com vinha de Isabel Estassa e poente
com vinha de Manuel Gonçalves Gamito.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Manuel Gonçalves, morador em Corte do
Freire, a Sebastião Dias do Farrobo, de um milheiro de vinha
além da ribeira, no sítio da vinha do Amado.
Confrontações: a norte com vinha da Fava, nascente com vinha
de João Correia, sul com vinha do padre [António] Ferreira e
poente com valado da vinha do Amado.
Preço – 20 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, morador em Corte Juiz ordinário e das sisas
Vazio do termo desta vila, a João Francisco, morador nesta vila, - Pedro Gonçalves [da
de dois milheiros de vinha, dentro da sua vinha e cerca, no sítio Serra].
das Areias.
Confrontações: confronta por todos os lados com vinha do
vendedor João Francisco. Preço – 18 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves a Pedro Moreira,
morador no Torrão, de um quinhão e horta na Horta de Apaúl
(junto desta vila), mista e por partir. Preço – 20 000 réis.
Compra que fez Manuel Jorge, do Cidrão, a Tomé Luís, de dois
quinhões de terra nas courelas do Armarginho e Vale de
Lumeiras, mistos com outros herdeiros, que partem pelas
confrontações declaradas na carta de venda. Preço – 13 500
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réis.
Apareceu presente um requerente, por parte de Jerónimo
Amado, que disse que o mesmo, morador na cidade de Lisboa,
havia comprado a Maria Dias, tecedeira, um pedaço de chão
para quintal, junto das casas da dita Maria Dias, na Rua do
Norte do Pombal.
Confrontações: norte com a casa de Maria Dias, levante com
rua pública e sul com quintal do mesmo Jerónimo Amado.
Preço – 500 réis.
Comprou também a Manuel Amado e a sua mulher, moradores
que foram nos Barros e nesta vila, uma metade de quintal
pegado ao supra referido, situado nas traseiras das casas dele,
Jerónimo Amado e das de Maria Dias. Confrontações – norte
com quintal de Francisco de Araújo, que foi de Diogo Raposo,
poente com quintal dos herdeiros de Francisco Ferreira e sul e
levante com quintal do comprador.
Preço – 2 000 réis.
Comprou ainda a Diogo Raposo e a sua mulher, Maria Calada,
outro pedaço de quintal, junto aos acima ditos.
Confrontações – norte e nascente com quintal do comprador,
sul com rua pública e do poente com quintal e casas dos
herdeiros de Francisco Ferreira.
Preço – 2 000 réis.
Apareceu presente Bárbara Gonçalves, das Casolas, e disse que
ela e seu marido, Jorge Martins, já defunto, haviam comprado a
Manuel Soveral, das Casolas, metade da courela mista das
Casolas e na outra metade da dita courela haviam comprado
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aos filhos do dito Manuel Soveral: Luís Soveral e Maria
Sovereira, dois quinhões de terra. Preço – 26 000 réis.
Apareceu presente Gaspar Martins Parreira, tutor de Beatriz e Myllides (Melides)
Maria, órfãs, filhas de Bartolomeu Gonçalves, defunto, que foi
morador no Canal. Por ele foi dito que havia comprado para as
órfãs, na fazenda de Miguel Martins, tutor que fora das ditas
órfãs, por dívida que ele lhe devia a elas e se lhe tomavam por
execução os seguintes bens de raiz: 10 alqueires de trigo a retro
por preço de 15 000 réis impostos nas terras de Estaço Mateus,
de Corte Galego; 7 alqueires de trigo a retro por preço de 9 750
réis impostos nas terras de Baltazar Rodrigues Viçoso, no
Afeital; 7 alqueires de trigo de foro por preço de 14 000 réis
impostos nas terras do mesmo Baltazar Rodrigues Viçoso, na
Corte Pequena; 5 alqueires de trigo a retro por preço de 7 500
réis impostos nas terras de Bastião Soveral, da Corte dos
Madeiros; 5 alqueires de trigo a retro por preço de 7 500 réis
impostos nas terras de Manuel Rodrigues, filho de Gonçalo
Afonso, da dos Corvos; 5 alqueires de trigo a retro impostos nas
terras de Manuel Gonçalves, da Panasqueira, que vendeu o
genro de Vasco Correia, por 7 500 réis e 15 alqueires de
centeio, que vendeu André Esteves de Melides ao dito Miguel
Martins, no moinho e terras de João Fernandes Valadão.
Preço:66 250 réis.
Compra que fez Romão Chainho a Gomes Fernandes, ambos
moradores nesta vila, de 6 alqueires de centeio de renda a retro
aberto, nas suas terras e arneiros, junto desta vila em Vale de
Murteira, que eram todas as que estavam cercadas.
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Confrontações: norte com silha de Nossa Senhora, levante com
a estrada de Alcácer, sul com terras e vinhas de moradores
desta vila e do poente com terras dos herdeiros de João
Fernandes Valadão e com outros.
Preço – 6 000 réis.
Compra que fez Noutel da Costa, da Dalva, a Manuel Rodrigues A herdade do Rombo
Nobre da posse da herdade do Rombo, do termo desta vila com confrontava a sul com
o encargo dele pagar dois retros que estavam feitos nesta terras da Fonte Tinta.
herdade, um a Vicente Gonçalves e outro a João de Medrano.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez André Carvalho, morador na dos Cãos, termo
desta vila, a Pêro Dias Neto, morador que foi no monte da
Atalaia, do termo desta vila, de um quinhão de terras que ele
tinha no Cerro Verde da Silveira, misto e por partir, que incluía
casas e rossios.
Confrontações: norte com terras da Atalaia, nascente com
terras da Maceira e sul e poente com terras da mesma Silveira.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Duarte Barradas, morador nesta vila, a João
Rodrigues, mancebo solteiro morador na Silveira, termo desta
vila, de 10 alqueires de trigo de renda a retro aberto pagos
anualmente nas suas terras no sítio da Silveira, mistas com sua
irmã.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros do Salgado,
nascente com terras de André Carvalho e sul e poente com
terras do Leitão.
Preço: 15 000 réis.
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Compra que fez António Rodrigues, morador que foi em Corte
Vazio, a João Martins, morador no mesmo sítio, termo desta
vila, em pregão na Praça por via de execução, de uma casa e
câmara, pardieiros que estavam em Corte Vazio nas casas de
baixo.
Preço: 2 200 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, do termo desta vila, a Luís
de Freitas, morador em Alcácer do Sal, de 10 alqueires de trigo
de renda pagos em cada um ano na herdade do Canal de Baixo
que eram de um quinhão que aí tinha.
Confrontações da herdade do Canal de Baixo: norte com a
herdade do Vale do Vidal, levante com a herdade de São
Lourenço, sul com terras da Caveira e poente com a herdade de
São Barnabé.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, mercador e morador nesta vila,
em pregão na Praça na fazenda de António Luís tomada por
execução por João Salema, de Lisboa, por divida que com ele
tinha na herdade e moinho de Pêro Gaita, de umas casas e
pardieiros descobertos no rossio do Poço Novo com seu quintal,
tudo cercado de taipas.
Confrontações: norte com rua pública, nascente com travessa
do Concelho, sul com travessa dos quintais do Neves e seu
genro e poente com o rossio do Poço.
Preço: 36 000 réis.
Compra que fez Pêro Leitão, morador na Silveira, aos herdeiros
de Brites Gonçalves, defunta, moradora que havia sido desta
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01.10.1619, fl. 16

02.10.1619, fl. 16v

vila, que eram Manuel Rodrigues e o seu cunhado André
Simões, de uma courela de terra na dita herdade da Silveira.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez Manuel Penedo, morador em Vale de Martim
Afonso, a Pêro de Morais da vila de Alcácer, de uma courela de
terras em Vale de Martim Afonso, na herdade que fora de
Estêvão Cristóvão.
Confrontações: com terras dos herdeiros de Leonor Dias, norte
com herdeiros de Bernardo Amado, sul com as Porqueiras,
Tarrafeiros e com outros herdeiros.
Preço: 11 000 réis.
Compra que fez Pêro Leitão, morador na Silveira, a Lázaro
Rodrigues, morador em Corte Pequena, de um quinhão de terra
que estava numa courela da Silveira, que era mista e composta
por três quinhões.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, viúva, moradora no Cidrão, a Luís O Cidrão confrontava a
Pires do referido sítio, de oito alqueires de trigo a retro pagos sul com Corte Serrada.
anualmente nas terras que o vendedor tinha no Cidrão,
pegadas com as da compradora.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Jorge Pires Gaioso, morador na herdade de São
Lourenço, a Brás Martins Pato, morador no termo desta vila, de
um quinhão de posse na herdade das Ameiras de Cima, deste
termo.
Confrontações: norte com o Pedrogo (Pedrógão), nascente com
estrada de Alcácer, sul com Mem Gonçalves e poente com
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09.10.1619, fl. 18

09.10.1619, fl. 18v

terras da Lagoa do Bunho (ou do Banho?).
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Sebastião Soveral, morador na Adeguinha,
termo desta vila, a Diogo Luís do mesmo sítio, de um quinhão
de casas e rossios delas que o vendedor tinha recebido de
herança.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez João Mateus, lavrador morador em Corte
Pequena, a seu irmão António Rodrigues da Aderneira, termo
desta vila, de um quinhão de terra misto com as suas nas terras
dos Malhadais de Corte Pequena.
Confrontações: norte com Maceira, levante com terras do
comprador, sul com terras dos mesmos (dele e de Manuel
Rodrigues) e do poente com terras de Catarina Mateus.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves Carteiro (?), morador nesta vila,
a Domingos Fernandes, morador que até esta data havia sido
na Ribeira, filho de Pêro Fernandes da Ameira, de uma morada
de casas nesta vila na corrente das casas do prior Barnabé
Afonso Barradas.
Confrontações: norte, o quintal delas com chão de Duarte
Barradas, levante com rua do Concelho, sul com rua do
Concelho e poente com casas de Mateus Nunes.
Preço: 16 000 réis (16 tostões).
Compra que fez Gaspar Fernandes, homem pardo, a Paullos
Nunes desta vila, de uma casa térrea na travessa de Maria do
Babo.
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25.10.1619, fl. 19v

25.10.1619, fl. 20

Confrontações: norte com casas de Leonor de Beja, nascente
com quintal do Salado (deveria querer dizer Salgado), sul com
casas de João Dias e poente com a rua da travessa.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fizeram Diogo Mateus e Francisco Gonçalves,
moradores na freguesia de Santa Margarida da Serra, termo
desta vila, a Francisco Soveral da Corte dos Madeiros, de uma
courela de terras chamada a Corte do Esporão com suas casas.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros dos Quartilhões
e nascente, sul e poente com terras dos herdeiros de Afonso
Eanes.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Manuel Luís de Mem Gonçalves, termo desta
vila, a Sebastião Fernandes das Amoreiras, da Ribeira do Sado
do termo de Alcácer, de 20 alqueires de centeio de renda a
retro aberto, pagos anualmente, nas terras da herdade de Mem
Gonçalves. Comprou-lhe também a retro aberto 200 réis que
ele tinha de foro por pagar de meia marrã.
Preço: 22 000 réis.
Compra que fez Guiomar Luís do Cidrão a Rui Botelho, morador
neste termo, de 5 alqueires de trigo de renda a retro aberto,
pagos anualmente nas suas terras da Ribeira dos Corvos, mistas
com seus irmãos.
Confrontações: norte com terras da Misericórdia desta vila,
poente com a Aderneira, sul com terras de Lopo de Loures e
nascente com a Silvestra.
Preço: 7 500 réis.
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Compra que fez André Gonçalves das hestiras (Estírias) a Simão
Salgado, seu vizinho das Estírias, de 6 alqueires de trigo de
renda a retro aberto, pagos anualmente, nas terras do dito
Simão Salgado.
Confrontações das Estírias: norte com Barranco do Pereiro,
nascente com Aderneira, sul com Estírias e poente com
Adrejão.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez André Gonçalves, morador nas hestiras do
termo desta vila a Noutel da Costa da Dalva, de um quinhão de
terras, casas e pomar na herdade da Aderneira, misto e por
partir com outros herdeiros.
Confrontações da herdade da Aderneira: norte com terras dele
comprador, nascente com as terras do Tanganhal, sul com
terras da Várzea dos Pereiros e poente com terras das Estírias.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves do Aleidão a Manuel
Martins, morador nesta vila, de 1 500 cepas de vinha no sítio do
Zambujal na várzea das vinhas.
Confrontações: norte e sul com vinhas do padre Prior e levante
com vinha de João Luís e da filha de Manuel Martins.
Preço: 27 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves do Aleidão a Pêro Gonçalves
da Maceira, de um milheiro de vinha na estrada do Zambujal da
banda do Chaparral.
Confrontações: sul com vinha de Francisco de Araújo, norte
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13.11.1619, fl. 5

com as filhas do Pestana, poente com vinha de Gaspar
Gonçalves Neves e nascente com as da Mestra Castelhana.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Matias Pires, morador nos Quartilhões, homem Confrontação com Vila
viúvo, a João Miguel, morador na aldeia da ______, termo da de Covas
vila dos Padrões, de um quinhão de terra mista com os irmãos
do vendedor, filhos de Miguel Fava, seus netos e sua mulher
Catarina Rodrigues, no sítio dos Quartilhões.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves, lavrador e morador em
Maceira, termo desta vila, na Praça desta vila, em pregão no
Juízo dos Órfãos, das terras que ficaram do defunto Baltazar
Rodrigues Viçoso, no sítio do Afeital, termo desta vila, que se
venderam para pagamento de dívidas.
Confrontações: norte com Vale do Poço e da Corte do Freire,
levante com terras de Brás Mateus Pato, sul com terras de
Estaço Mateus de Corte Galego e de João Mateus e poente com
terras dele comprador.
Preço: 56 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho desta vila a Pêro Leitão da
Silveira, de 10 alqueires de trigo a retro aberto nas suas terras
da Silveira, termo desta vila.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros de Rodrigo
Eanes, levante com terras de Catarina Mateus, sul com Corte do
Touro e Vale de Moinhos e poente com terras da Silveira que
foram de António Mendes e onde o vendedor morava.
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Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Pêro Cristóvão, trabalhador e morador nesta
vila, a João Mendes e a sua mulher Maria Jorge, moradores
nesta vila, de uma casa composta por casa e câmara, na rua que
vai para São Pedro.
Confrontações: norte com o quintal da Ordem, levante com
casas de Cipriano Mestre, sul com rua pública e poente com
casas de Manuel Fernandes, Procurador do Número.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Manuel Luís, lavrador e morador em Mem
Gonçalves, a Jorge Pires Serrão, lavrador e morador nesta vila,
de 10 alqueires de centeio de foro e um quarto de uma marrã
na herdade de Mem Gonçalves.
Confrontações: norte com as Ameiras e sul com Vale de
Murteiras.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Martim Fava, morador na freguesia de Santa
Margarida da Serra, a Baltazar Martins dos Padrões, de um
quinhão de terra em Vila de Covas, mista com a terra de
Domingos Pires e seus irmãos.
Confrontações: norte com terra dos herdeiros de Aleixo Fava e
sul com vinha do comprador.
Preço: 4 000 réis.
Apareceu presente Domingos Rodrigues Camacho, morador
nesta vila, e disse que ele em nome e como procurador de Luís
de França, morador na cidade do Porto, comprara a Vicente
Gonçalves da Várzea Redonda, 8 alqueires de trigo de foro na

Importante para o
estudo da Casa Frayões
Metello.

Paulo Camacho –
Escrivão das sisas.
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19.01.1620, fl. 8v

17.02.1620, fl. 9

herdade da Várzea Raposa.
Confrontações: norte com terras de Sebastião Gonçalves
Figueira e Manuel Estaço de Santa Margarida e sul com courela
do mesmo Sebastião Gonçalves e outras confrontações.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues Janeiro, morador nas Bartolomeu Vaz Frayão
Ameiras, termo desta vila, a Heitor Nunes Raposo, morador – Juiz Ordinário e das
nesta vila, de 400 e tantas cepas de vinha na várzea desta vila Sisas.
ao telheiro velho.
Confrontações: norte com vinha de Bastião Luís e sul com vinha
do padre Luís Roubão.
Preço: 9 000 réis.
Apareceu presente Domingos Rodrigues Camacho, morador
nesta vila, e disse que como procurador de Luís de França, filho
de João Marques, havia comprado a Sebastião Gonçalves
Figueira, morador no termo desta vila, 7 alqueires de trigo a
retro aberto na courela de terra do Lagoaço, do termo desta
vila.
Confrontações: norte com terras de Vicente Gonçalves e sul
com terras dos sobrinhos do mesmo Vicente Gonçalves.
Preço: 10 500 réis.
Apareceu presente João Machado e disse que ele e Maria Neta
tinham vendido a André Fernandes deste termo, uma courela
de terra no sítio das Taipas, termo desta vila.
Confrontações: norte com terra de Pêro Álvares da Corte do
Touro e sul com terras de André Machado.
Preço: 13 000 réis.
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Compra que fez João Machado, lavrador e morador no termo
desta vila, a Tomé da Silva, morador no mesmo termo, de uma
courela de terra no sítio da Corte do Touro.
Confrontações: norte com Vale de Moinhos e sul com Corte
Pequena.
Preço: 20 000 réis com o encargo do foro.

21.02.1620, fl. 10

Compra que fez João Luís Cachucho, morador no termo desta Feito nas pousadas de
vila, a Luís da Silva, morador em Corte Pequena, de um milheiro Bartolomeu Vaz Frayão.
de vinha além da ribeira, na várzea desta vila.
Confrontações: norte com vinha de Manuel Lopes, o Moço, e do
sul com vinha do padre Luís Roubão.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez o padre Pedro Gonçalves, clérigo de missa, ao
padre Martim Afonso, ambos moradores em Alcácer, de 2
milheiros de vinha no sítio do Lamarão, na várzea das vinhas
desta vila.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Sebastião Pires Fava a Sebastião Rodrigues
Carrasqueiro, ambos moradores no termo desta vila, de uma
courela de terra no pomar de Domingos Estevens, igualmente
no termo desta vila.
Preço: 3 400 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão a Afonso Vaz Louseiro,
ambos moradores nesta vila, de um moio de centeio a retro
aberto na sua herdade da Freixieirinha [Freixeirinha], termo
desta vila. Confrontações: norte com terras da Ponte dos

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004
04.03.1620, fl. 10v

04.03.1620, fl. 11

10.03.1620, fl. 11v.
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12.03.1620, fl. 12

Aivados e sul com terras da Ameira.
Preço: 60 000 réis.
Compra que fez Pêro da Costa, morador na Dalva, termo desta
vila, a João Seco e a sua mulher, Maria Dias, de um milheiro de
vinha no Zambujal, na várzea das vinhas desta vila.
Confrontações: norte com vinha do dito João Seco e sul com
vinha de Inês Nunes da Heruedejra [Ervideira].

Preço: 16 000 réis.
30.03.1620, fl. 13

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

03.04.1620, fl. 13v.

04.04.1620, fl. 14

Compra que fez Bastião Jorge, almocreve e morador nesta vila, 1.º Hospital da
ao provedor e irmãos da Misericórdia desta mesma vila, de Misericórdia
umas casas que até à data haviam servido de hospital da
Misericórdia, que eram da Santa Casa e estavam localizadas na
Rua de São Domingos. Confrontações: norte com casas que
foram de Baltazar Rodrigues Viçoso, poente com casas de
Noutel Fernandes, o velho, e quintal delas e sul com casas de
Gaspar Martins Chainho e com outras confrontações.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Baltazar Martins, morador nos Padrões, termo
desta vila, a Pêro da Costa da Dalva, de um milheiro de vinha no
sítio de Apaúl. Confrontações: norte com vinha de João Seco e
sul com vinha de Inês Nunes.
Preço: 18 500 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões,
termo desta vila, a Baltazar de Araújo, morador nesta vila, de
um milheiro de vinha na sua cerca do ribeiro de Vale do Poço.
Confrontações: norte, sul e poente com vinhas do vendedor e
nascente com ribeiro de Vale do Poço.
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28.04.1620, fl. 15v

30.04.1620, fl. 16

Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Leonor de Beja a Afonso Vaz Louseiro, ambos Moinho do Vasquinho?
moradores nesta vila, de trinta alqueires de centeio a retro
aberto na Herdade da Ponte e Moinho de Vasco Mateus.
Declarou que na terra do Moinho vendia 24 alqueires e os
restantes 6 vendia na herdade da Várzea Redonda.
Confrontações: norte com matos maninhos do Pedrogo
[Pedrógão] e sul com herdade da Frexieira [Freixeira].
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Alonso Gomes, mercador e morador nesta vila,
a Afonso Vaz Louseiro, morador na mesma, de um pedaço de
vinha no sítio do Furadouro, termo desta vila.
Confrontações: norte com vinha de António Dias do
Marmeleiro, sul com os valados de ao pé da serra e nascente
com vinha de Maria Rodrigues de Alcácer.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Brás Rodrigues, caixeiro, como tutor de João,
órfão, a Manuel Figueira, de um milheiro de vinha na várzea
desta vila junto ao Zambujal.
Confrontações: norte com a estrada desta vila para o Zambujal,
sul com vinha do vendedor e poente com vinha de Diogo Luís.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Domingos Luís, lavrador e morador nesta vila,
em pregão por autoridade de justiça, de uma courela de terra
que tinha sido de Pêro Gonçalves da Casa Nova, no sítio da
Zambujeira.
Preço - do principal e custos que lhe devia de duas sentenças
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03.06.1620, fl. 18

que montou tudo 9090 réis.
Compra que fez António Rodrigues, homem trabalhador e Fonte
morador no Pombal, de uns chãos de casas e seus alicerces
junto ao Poço Novo desta vila.
Confrontações: norte com quintal de João Dias Paião, sul com
rua que ia desta vila para a fonte e poente com quintal das
casas de João Luís Cachucho.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Tomé Luís, morador na Horta Velha desta vila,
a Bento Marques, morador no Torrão, de 500 cepas de vinha na
ribeira desta vila.
Confrontações: norte com vinha de Manuel Jorge do Cidrão e
sul com vinha de Manuel Lopes, que havia sido do mesmo
Bento Marques.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez André Gomes, lavrador e morador nesta vila, a
Felipa Gomes, viúva e moradora no Torrão, de umas casas
térreas com seu chão por detrás que tinha feito o alicerce, na
Rua da Igreja.
Confrontações: norte com chãos dos fornos do padre António
Ferreira, sul com rua pública, nascente com a travessa e poente
com casas de Paulo Nunes.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez António Dias, oleiro, morador nesta vila, a
Manuel Soares, ferreiro, de 750 cepas de vinha no Chaparral.
Confrontações: norte com matos do Chaparral, sul com estrada,
poente com vinha de uma cunhada do vendedor e do nascente

70

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

19.06.1620, fl. 18v

23.06.1620, fl. 19
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004
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com vinha de Pêro Pestana.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues Frayão, em pregão, de
umas casas que haviam sido de André Machado, almocreve,
morador na mesma vila, e que tinham porta para a Praça e para
a rua da Igreja.
Confrontações: norte com a rua da Igreja, sul com a Praça,
poente com casas dos herdeiros de Ana Sarmenta e com outras
confrontações.
Preço: 17 000 réis.
Compra que fez Gaspar Martins Parreira, tutor dos órfãos de
Bartolomeu Gonçalves, em pregão para eles, de umas casas que
foram de André Machado, situadas na rua da Igreja.
Confrontações: norte e levante com casas e quintal de
Francisco Rodrigues, ausente, sul com rua pública e poente com
casa de Maria Barradas.
Preço: 12 000 réis.
Apareceram presentes o padre Barnabé Afonso Barradas, prior
da igreja Matriz, e Simão Carvalho, Procurador do Número
nesta vila, e disseram que tinham trocado um milheiro de vinha
que fora dele padre prior na várzea, com o olival que fora de
Simão Carvalho, que partia a norte com cerrado de Pêro
Pestana e a sul com cerrado de João Dias Paião.
Preço: Cada propriedade foi avaliada pelo preço de 15 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, morador nesta vila, a Francisco
Soveral, morador na Corte, termo desta vila, de 30 alqueires de
trigo a retro aberto na herdade da Corte.
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Preço: 45 000 réis.
Compra que fez Diogo Vilhana, morador nesta vila, a Manuel
Soares, ferreiro, também nesta morador, de 100 cepas de vinha
no Lamarão.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez João Dias, lavrador e morador em Pampilhais,
termo desta vila, a Manuel Soveral, morador na Figueira (?),
termo desta vila, de uma courela de terra e quinhão na herdade
de Pampilhais.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez Águeda Rodrigues, viúva moradora nesta vila, a
Helena Tibau, igualmente viúva e moradora nesta vila, da posse
de uma casa da qual Helena Tibau tinha que pagar á
Misericórdia 3 000 réis de foro, na rua de São Domingos.
Confrontações: norte com casas de Manuel Carrasqueiro,
poente com travessa do forno do oleiro, sul com casas de Bento
Marques e do levante com rua pública.
Preço: 30 000 réis com a obrigação de pagamento do foro.
Compra que fez Bárbara Afonso Barradas, dona viúva moradora
nesta vila, de uma courela de terra a Pêro Martins e a Bárbara
Dias, moradores no termo desta vila, e a Manuel Martins e
Domingos Martins, moradores no termo de Santiago do Cacém,
todos irmãos. A courela em questão situava-se no Monte dos
Álamos, junto a uma herdade da compradora.
Confrontações: norte com a Silha; poente, sul e norte com
terras dela compradora e do levante com terras da Água
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Derramada.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves, morador nas Lameiras, termo
desta vila, de uma casa térrea a Francisco de Araújo, também
aqui morador, situada na rua do Pombal, junto à horta de
Francisco Ferreira, defunto.
Confrontações: norte com casas de Francisco de Araújo; poente
com quintal de Pêro ---, morador na cidade de Lisboa, e com
quintal do mesmo Francisco de Araújo; sul com casas de
Bartolomeu Fernandes, morador em Corte Pequena, e do
levante com casa que ficou de Aldonça Martins.
Preço: 6 500 réis.
Compra que fez João Gonçalves, morador nas Ameiras, deste
termo, de uma casa na rua do Pombal a Pêro Carvalho,
carreteiro, morador nesta vila.
Confrontações: norte com casas de Francisco de Araújo; poente
com a casa que ele comprou ao mesmo Francisco de Araújo; sul
com casas e chão de Bartolomeu Rodrigues, morador em Corte
Pequena, e do levante com a rua pública.
Preço: 6 500 réis.
Compra que fez André Gonçalves, morador nas Estírias, termo
desta vila, a Fraústo Jorge e a Gaspar Rodrigues, solteiro, ambos
moradores no Barranco do Pereiro, de uma courela de terra
com suas casas.
Preço: 24 000 réis.
Compra que fez Guiomar Álvares, dona viúva, moradora no
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Cidrão, termo desta vila, a Sebastião Álvares, morador em Corte
do Fundo, de 10 alqueires de trigo a retro aberto impostos na
sua herdade da Corte do Fundo.
Confrontações: norte com Corte Serrada, poente com os
Barros, sul com Corte do Fundo e levante com o Viso.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez António Calado, morador na Ribeira do Sádão,
termo da vila de Alcácer do Sal, a Domingos Fernandes,
morador nesta vila, de 2 milheiros de vinha em Apaúl.
Preço: 36 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a
Pêro Fernandes, morador no termo da vila do Torrão, de 15
alqueires de trigo a retro aberto em 4 courelas de terra na zona
de Padrões e Azinhal, deste termo.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Alonso Gomes, mercador e morador nesta vila,
a Francisco Soveral, morador na Corte, termo desta vila, de 20
alqueires de trigo a retro aberto, impostos na referida herdade.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves Serra, morador na Corte do Igreja de São Domingos
Freire, termo desta vila, a Bento Marques, morador no Torrão,
de umas casas e pardieiro na rua de São Domingos, junto da
Olaria
mesma igreja.
Confrontações: norte com casas de Águeda Rodrigues, viúva,
que foram da Misericórdia; levante com rua pública, sul com a
travessa que ia para o forno do oleiro e do poente com o
quintal das casas da mesma Águeda Rodrigues.
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Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Manuel Vaz da Cabeça do Cardo, termo desta Partiam da banda do
vila, a Manuel Rodrigues Viçoso, morador em Corte Pequena, norte com a Ribeira.
de 1250 cepas de vinha na várzea desta vinha.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez Domingos Rodrigues Carvalho, morador nesta
vila, como procurador bastante de Luís de França, a Pêro
Magro, morador na Corte do Touro, de 10 alqueires de trigo a
retro aberto na sua herdade da Corte do Touro, onde era
morador.
Confrontações: norte com terras de Pêro Álvares e de João
Machado; poente com os rossios de André Fernandes das
Taipas e o mesmo Pêro Álvares; sul como os mesmos acima e
do levante com terras do vendedor e com os Soverais de Vila de
Covas.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, morador no Canal, termo
desta vila, a Luís de Freitas Mascarenhas, morador na vila de
Alcácer do Sal, de 10 alqueires (5 de trigo e 5 de centeio), de
renda para sempre na mesma herdade do dito Bernardo de
Crasto.
Confrontações: norte com a herdade de Vale de Vidal, poente
com a herdade de São Barnabé, sul com terras da Corte e da
Caveira e do levante com a herdade de São Lourenço.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Luís Neto a Diogo Martins (?),
ambos moradores nesta vila, de umas casas na rua da
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Misericórdia, com uma casa caída por trás, e um lagar de
espremer uvas com sua casa.
Confrontações: norte com quintal e casas da Misericórdia,
poente com rua pública, sul com casas e quintal de Sebastião
Nunes e do levante com travessa pública.
Preço: 60 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, morador em Corte
Vazio a Luís da Silva, morador em Corte Pequena, tudo do
termo desta vila, de 2, 5 alqueires e quarta de trigo de foro em
Corte Vazio.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a
André Simões, mancebo solteiro, morador na Carrasqueira,
termo da vila de Alcácer do Sal, de um milheiro de vinha no sítio
do moinho do Roubão.
Confrontações: norte com vinha de Pêro Gonçalves Caldeira,
poente com vinha de Bárbara Afonso Barradas, sul com vinha
de Diogo Raposo e nascente com vinha de Gaspar Martins.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões a
Brites Gonçalves, viúva, residente no mesmo local, de um saco
de trigo de 5 alqueires na herdade das Pedras Alvas a 1 500 réis
o alqueire.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Brás Magro, morador na Represa, a António
Pires, mancebo solteiro, de uma courela de terra no referido
sítio.
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Preço: 3 000 réis.
Compra que fez Isabel Luís, viúva, moradora no Cidrão, a João
Fernandes da Horta, de umas casas na rua Direita.
Confrontações: norte com casas de Alonso Gomes, sul com rua
Direita, levante com casas de Bento Álvares e poente com rua
da Misericórdia.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez João Magro, morador nas Barradas, a Bastião Barradas de Cima
Magro, seu irmão, morador na Freixieira, de metade da
herdade das Barradas.
Confrontações: norte, pelas águas correntes, com terras das
outras Barradas; sul e poente com terras dos herdeiros de João
Gonçalves e nascente com terras das Ameiras e do Vale do
Poço.
Preço: 78 000 réis com a obrigação de pagamento de 6
alqueires de trigo de foro anuais.
Compra que fez Romão Chainho a João Parreira, morador na Herdade do Espargal.
Silveira, termo desta vila, de 5 alqueires de trigo a retro aberto,
nas suas terras mistas com seu irmão Bartolomeu Parreira,
obrigando também a metade das terras do Espragual, também
mistas com seu irmão.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros de Pêro Gomes
da Atalaia, poente e sul com terras dos herdeiros de Rodrigo
Eanes e nascente com terras do Cerro Verde e de Maceira.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Diogo Raposo a João Magro, morador nas
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Barradas, termo desta vila, de 15 alqueires de trigo a retro
aberto na dita herdade das Barradas.
Confrontações: norte com terras de Catarina Dias, poente com
a herdade das Pedras Alvas dos herdeiros de João Gonçalves,
sul com terras do Aleidão e nascente com terras do Vale do
Poço.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, viúva, moradora no Cidrão,
termo desta vila, a Diogo Pires, seu genro, morador nesta vila,
de um quinhão de terra no sítio dos Zambujeiros, mista com ela
compradora.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho a Bartolomeu Parreira,
morador na Silveira, termo desta vila, de 6 alqueires de trigo a
retro aberto, na sua herdade da Silveira, mista com seu irmão
João Parreira.
Compra que fez Domingos Rodrigues Carvalho de 12 alqueires
de trigo na herdade dos Enxacafres, livre e isenta, a Matias
Pires, morador nos Quartilhões.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Matias Pires, morador nos Quartilhões, a
António Dias, morador no Marmeleiro, termo da vila de
Santiago do Cacém [freguesia de Melides], de toda a parte que
ele tinha numa courela mista com ele comprador.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez António Vaz, barbeiro, morador nesta vila, a
Francisco Rodrigues, de 942 cepas de vinha no moinho do

Confrontava a nascente
com terras da Corte
Serrada.

Confrontações iguais às
anteriores.
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Roubão, além da ribeira.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Alonso Gomes a Manuel Luís, morador no
termo da vila de Montemor, de umas casas na rua do Pombal.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez João Dias Paião, morador nesta vila, a Bastião
Figueira, morador na freguesia de Santa Margarida de 10
alqueires de trigo a retro aberto na sua herdade, obrigando
também umas casas com seus rossios na mesma herdade.
Confrontações da herdade não denominada: norte e sul com
terras de Vicente Gonçalves, poente com terras dos filhos de
Miguel Fava e nascente com terras de Diogo de Loures.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez André Machado dos Malhadais, termo da vila
de Santiago do Cacém, a Manuel da Costa, morador no Vale do
Poço, de uma herdade com suas casas que herdara de seu pai e
mãe e uma sesmaria no sítio da Fonte do Cortiço.
Confrontações da herdade: norte com terras das Barradas
Novas, poente com as mesmas terras das Barradas, sul com as
terras de Pêro Gonçalves da Corte do Freire e nascente com
terras de Brás Mateus.
Preço: 57 500 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues Frayão, morador nesta vila,
a João Vaz Estaço, também nesta residente, de umas casas na
rua dos Escudeiros.
Confrontações: norte com a rua do Barreiro, poente com casas
de Diogo Vaz, sul com rua dos Escudeiros e nascente com casas

Pelas confrontações
verifica-se que se trata
da herdade de Vale do
Poço.
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de Tristão Martins.
Preço: 39 000 réis.
Compra que fez Manuel Martins, serralheiro, morador nesta
vila, a Domingos Fernandes Gigante, de uma casinha com seu
chão por diante.
Confrontações: norte com rua do Poço Velho, poente com chão
de Maria Esteves e casa do próprio Domingos Fernandes, sul
com as próprias suas casas e nascente com chãos do dito
comprador.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Brás Gonçalves, carpinteiro, morador nesta vila, João Dias Paião – Juiz
a Baltazar de Araújo, de um pedaço de chão para fazer umas Ordinário e das Sisas
casas e quintal.
Confrontações: norte com travessa da tenda de António
Fernandes, ferreiro; nascente com os chãos de Baltazar de
Araújo; sul com rua do Poço Novo e poente com casas e quintal
de Luís Vaz.
Preço: 3 500 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, morador no Canal, ao
padre André Figueira, freire do hábito de Santiago, morador na
vila de Alcácer, de 9 alqueires e meio: 7,5 de trigo e 2 de
centeio, na herdade de São Barnabé.
Confrontações da herdade de São Barnabé: norte com as
Fontainhas e Cadouços; poente com Vale de Gavião e Vale de
João Lourenço; sul com terras dos Algares e da Corte e nascente
com terras dele comprador.
Preço: 17 000 réis.
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Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, a Gaspar Martins Chainho, morador nesta vila, da
posse de uma courela na sua herdade que pagava à
Misericórdia desta vila 4,5 alqueires de trigo.
Preço: 1 500 réis.
Compra que fez o licenciado Manuel Quaresma a Pallos
Martins, ambos moradores nesta vila, de uns pedaços de chão
de comprimento de 37 varas e de largura para a banda de
baixo, que era junto ao Curral do Concelho, o qual chão lhe
ficara do que vendera ao padre Prior [Barnabé Afonso
Barradas].
Confrontações: norte com valados seus, poente com as suas
casas novas, sul com rossios públicos e nascente com o Curral
do Concelho.
Preço: 300 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves Figueira, morador em Corte
Quadrada a Estaço Mateus, morador em Corte Galego, de 8
alqueires de trigo a retro aberto na herdade de Corte Galego.
Confrontações da herdade de Corte Galego: norte com Corte do
Boi, poente com terras de Manuel Rodrigues Viçoso, sul com
terras de Baltazar Pinela e nascente com terras de Brás Magro.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Manuel Calado, morador nesta vila, de 6
alqueires de trigo a retro aberto a Jerónimo Afonso, morador
na Penalva, termo desta vila, a qual propriedade era sua, forra e
isenta.
Confrontações da Penalva: norte e levante com Vale de

Actuais Paços do
Concelho

Penalva.
Poderá derivar de
Penha Alva?
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Moinhos, sul com terras de João Machado e André Magro e
poente com terras de Lourenço Gonçalves da Botinha.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Maria Vaz, viúva, moradora na vila, a Manuel
Moreno, morador em Vila Nova de Alvito, de umas casas na Rua
da Amoreira, com seus quintais.
Confrontações: norte com o lagar de André Luís e Rua do Poço
Velho; poente com as casas de António Rodrigues, lavrador; sul
com a Rua da Amoreira e nascente com o Rossio do Concelho
desta vila.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez o Juiz Ordinário e das Sisas, João Dias Paião, a
Gonçalo Estaço, morador no termo de Alvalade, da 4ª parte da
courela denominada O Vale da Vila.
Confrontações do Vale da Vila: norte com a Panasqueira,
poente com o Lousal Velho, sul com terras de Manuel Mendes
dos Serôdios, nascente com a Luberna.
Comprou ainda outra courela situada na Lagoa da Burineira,
mista com terras de Maria Guerra e de seus filhos.
Preço: 13 000 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves Caldeira a André Mateus
Valadão, ambos moradores nesta vila, de 900 cepas de vinha no
sítio do Lamarão, que herdara de seus falecidos filhos.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez António Pilhado, morador na vila, a Luís Jorge, Confrontava com uma
morador no Marmeleiro, termo da vila de Santiago do Cacém, vinha da Misericórdia.
de 1 milheiro de vinha no sítio do Furadouro.

82

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)
Preço: 17 500 réis.
09.03.1621, fl. 44

10.03.1621, fl. 44v

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

15.03.1621, fl. 45

01.04.1621, fl. 45v

01.04.1621, fl. 46

Compra que fez Bárbara Gonçalves, viúva, moradora nas
Casolas, termo desta vila, de 2 quinhões de terra nas Casolas a
Catarina Sovereira e a sua irmã com o quinhão das casas, o qual
havia ficado de Manuel Soveral.
Preço: 6 600 réis.
Compra que fez João Luís, o velho, a António Vaz, ambos
moradores na vila, de umas casas na Rua de São Pedro, com seu
quintal e suas árvores dentro.
Confrontações: norte com casas de António Vaz, barbeiro, que
era o vendedor, e com quintal de João Dias; poente com rua
pública; sul com casas do Nabo e nascente com chãos de
António Rodrigues Fava.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Manuel Calado, morador nesta vila, a
Bartolomeu Vaz, morador na Corte do Fundo, de 10 alqueires
de trigo a retro aberto na sua herdade de Corte do Fundo.
Preço: 1 500 réis cada alqueire.
Compra que fez Manuel Jorge do Cidrão a Bárbara Gonçalves,
viúva, moradora nas Casolas, de um quinhão de casas, mistas
com ele comprador.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Manuel Jorge, morador no Cidrão, a Pêro
Gonçalves Figueira, também morador neste termo, mistas com
as casas de Rui Dias Santos onde morava.
Preço: 2 000 réis.

83

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)
22.04.1621, fl. 46v

15.05.1621, fl. 47

15.05.1621, fl. 47v
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

17.05.1621, fl. 48

24.05.1621, fl. 48v

Compra que fez Luís Fernandes, alfaiate, morador no termo
desta vila, de umas casas na aldeia dos Barros a Manuel Pires,
morador na Luberna, do termo desta vila.
Preço: 8 500 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues, mercador e morador nesta
vila, de uns assentos de casas começadas junto à igreja Matriz
desta vila, a Baltazar de Araújo.
Confrontações: norte com casas e travessa de Maria Dias, viúva,
e com as mais; poente com chão de Brás Gonçalves, caixeiro;
sul com casas de Diogo Raposo e nascente com adro da igreja.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo a Francisco Nunes, moradores
nesta vila, de um milheiro de vinha no sítio do Lamarão, junto à
azinhaga do moinho.
Confrontações: norte com vinha de Cipriano Mestre, poente
com a azinhaga do moinho, sul com vinha de Bárbara Afonso
Barradas e nascente com vinha do neto da Caldeira.
Preço: 22 000 réis.
Compra que fez Alonso Gomes a Francisco de Araújo, ambos
moradores nesta vila, de 500 cepas no sítio do Chaparral.
Confrontações: norte com Francisco Pires dos Murtais, poente
com vinha das filhas do Pestana, sul com a azinhaga do
Zambujal e do nascente com ele comprador.
Preço: 8 500 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves, moleiro, morador na
herdade de Enxota Tordos, a Inês Estassa (?), moradora na
herdade das Barras, de um quinhão de posse mista com outros
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que ela tinha no moinho da Adega.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez o mesmo a Joana Luís, viúva, moradora na
herdade da Misericórdia na Ribeira dos Corvos, de um quinhão
que ela tinha de posse no moinho da Adega.
Preço: 1 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo a Cipriano Mestre, ambos
moradores nesta vila, de 10 alqueires de renda a retro aberto
pagos por Luís Soveral do Aipo, pagos no Monte da Palha e na
courela de Nicolau.
Confrontações do Monte da Palha: norte com Viso, sul com
terras de ---- Luís, nascente com terras de João Soveral do Aipo
e poente com terras de Luís Pires.
Confrontações da courela de Nicolau: norte com Viso, nascente
com terras de André Vilhana, sul com terras de João Espada e
poente com terras do Aipo.
Preço: --- sisa no valor de 740 réis (?)
Compra que fez António Rodrigues, morador nas Achadas, de
uma courela de terra situada nas Achadas a Francisco
Fernandes e a seu irmão Brás Martins, moradores na Algeda.
Confrontações: norte com terras do comprador e terras de
Corte Vazio, poente com terras do mesmo, sul com terras da
Brunheira e nascente com o mesmo comprador.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Alonso Gomes a Francisco de Araújo, ambos
moradores na vila, de 500 cepas de vinha na várzea das vinhas.
Preço: 8 000 réis.
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Compra que fez Alonso Gomes, morador na vila, a João Luís da
Ameira, de 15 alqueires de centeio a retro aberto, impostos na
referida herdade da Ameira.
Confrontações: norte com a herdade de Bartolomeu Vaz Fraião,
poente com a herdade de Simão Fernandes, sul com herdade
dos Cadouços e nascente com Sesmaria dos herdeiros de
Gonçalo Estaço e com as mais.
Preço: 15 000 réis.

12.08.1621, fl. 51v

Compra que fez Estaço Mateus, morador em Corte Galego, de
2/3 das casas que foram de Jorge Luís Lagos e do quintal, as
quais eram de Agostinho Jorge, seu filho.
Confrontações: norte com casas de Heitor Nunes, poente com
rua dos fornos do oleiro, sul com casas da Delicada e nascente
com rua pública de São Domingos.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Francisco Rodrigues, morador nesta vila, a
Jorge Martins, morador na Ameira, de umas casas no sítio do
Barreiro Velho.
Confrontações: do nascente confrontavam com a rua do
Barreiro.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez João Fernandes, mancebo solteiro, morador
nos Aleidões, termo desta vila, a sua mãe Maria da Costa,
moradora no mesmo Aleidão, de um quinhão do Moinho da
Piteira, que era a 6ª parte do que sua mãe tinha no dito
moinho, e que com ela estava misto e por partir.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

16.08.1621, fl. 52

23.08.1621, fl. 52v
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Confrontações: Por todos os lados com a herdade de Pêro
Gaita.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Luís Martins, mancebo solteiro menor de 25
anos e morador nas Barradas, termo desta vila, a sua mãe
Catarina Dias, moradora na mesma herdade, de 2 quinhões de
terra na herdade de Fernão Pires, mista e por partir, que eram a
metade da dita herdade.
Confrontações: norte com a herdade das Ferrarias, poente com
a herdade das Pedras Alvas, sul com a herdade das Barradas
Velhas e nascente com a herdade do Brejo do Mouro.
Preço: 23 332 réis.
Compra que fez Bastião Rodrigues, morador na Adega, termo Referência a indivíduo
desta vila, a Luís Rodrigues, morador nesta vila, de umas casas de alcunha “O
no sítio da Adega, com seus rossios e a metade da courela do Bragança”.
ribeiro.
Preço: 18 500 réis.
Compra que fez Pedro Eanes, morador nesta vila, a João da
Costa, mancebo solteiro morador na vila de Setúbal, de umas
casas com sua vinha no sítio do Rossio de São Sebastião.
Confrontações: norte com o Rossio de São Sebastião (tanto as
casas com o a vinha), poente com a azinhaga que ia para a
ribeira, sul com courela dos herdeiros de João Fernandes
Valadão e poente com a vinha de Martim Parreira, assim as
casas como a vinha.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Francisco Pires, morador em Maceira, a André
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Carvalho, morador na dos Corvos, de um monte em que morava
e de um quinhão na herdade do Cerro Verde.
Confrontações: norte com herdade de Pêro Gonçalves, poente
com terras dos herdeiros de Rodrigo Eanes da Silveira, sul com
terras de Baltazar Pinela e do nascente com terras de Baltazar
Pinela e de sua mãe Catarina Mateus.
Preço: 51 500 réis.
Compra que fez Gaspar Gomes, tecelão, morador nesta vila, a
Francisco Pires dos Murtais, de umas casas com seu quintal no
sítio do Pombal.
Confrontações: norte com casas de Manuel Fernandes,
trabalhador, e com o seu quintal; poente com casas de Mateus
Gonçalves dos Aleidões; sul com rua pública e do nascente com
casas e quintal de Noutel Fernandes, o Velho.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Pêro Manuel, morador na Ribeira do Sadão,
termo da vila de Alcácer do Sal, de 1 milheiro de vinha a Manuel
Rodrigues Beirão, morador na mesma Ribeira do Sádão, na
várzea da vila no sítio de além da ribeira para a parte do
Zambujal.
Confrontações: norte com vinha de Felipa Nunes, nascente com
vinha de António Nunes Verdelho, sul com vinha do padre
António Ferreira e poente com vinha de Manuel Pires Guerra.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez João Carvalho, morador nesta vila, a seu irmão
André Carvalho, morador neste termo, de 20 alqueires de trigo
a retro aberto na herdade da Atalaia, mista e por partir.

Na ausência do escrivão
das sisas Rui Dias
Santos, o termo foi
lavrado pelo tabelião
Pêro Calado Chainho.
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Confrontações: norte com o Estreito, poente com terras de
Catarina Gonçalves, sul com terras dos herdeiros de Ambrósio
Salgado e nascente com terras de Mateus Vaz.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a
António Rodrigues, morador em Corte Vazio, deste termo, de
10 alqueires de trigo a retro aberto, impostos na herdade das
Achadas, também deste termo.
Confrontações: norte com Corte Vazio e Azinhal, poente com
herdade de João Gonçalves das Bouças, sul com a herdade da
Brunheira e nascente com herdades da Panasqueira e Corte
Vazio.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Domingos Dias, morador na Adeguinha, termo
desta vila, a António Rodrigues Pássaro, mancebo solteiro, e a
Manuel Raposo, morador na Zambujeira, da 6ª parte de uma
courela que eles tinham mista com o comprador.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Domingos Dias da Adeguinha a Manuel
Figueira, morador nesta vila, de um quinhão de uma courela
que tinha com ele, mista e por partir, situada na Adeguinha.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez João Espada, morador nas Fontainhas, termo
desta vila, a Pêro Mateus, morador em Montalvo do termo de
Alcácer do Sal e a Bartolomeu Pato, morador nos Aleidões, de
um arneiro no sítio de Pera (?), a que chamavam o arneiro de
Maria Amada.
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Confrontações: norte com a água de Pêro Galego, poente com
silha de____Gonçalves pela água com a Pernada Seca acima, sul
com a silha da Misericórdia que era do comprador e nascente
com a silha do testo pela Pernada do Marco.
Preço: 1000 réis, sendo 500 a cada um dos vendedores.
Compra que fez Domingos da Costa, morador junto à igreja de Igreja de Santa Marinha
Santa Marinha da aldeia de Melides, termo da vila de Santiago – aldeia de Melides.
do Cacém, a Noutel da Costa, morador na herdade do Rombo,
termo desta vila, de um quinhão do moinho que estava no sítio
de Maceira (?), na ribeira dela, que era metade do dito moinho.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez João Martins Carvalho, morador no Cidrão,
termo desta vila, a Gonçalo Eanes, morador na Várzea dos
Pinheiros, de 5 alqueires de trigo a retro aberto, nas suas terras
da Várzea dos Pinheiros.
Confrontações: norte com a Aderneira, levante com o
Tanganhal e do sul e poente com terras de Manuel Gonçalves
Gamito e de António Jorge.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Ana Fava, mulher preta e forra desta vila, a
Bastião Luís, lavrador solteiro morador na Adeguinha, de 10
alqueires de trigo a retro aberto, impostos na courela da
Adeguinha com suas casas e noutra courela que estava mista
com seu irmão Brás Dias.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Salvador de Oliveira, estalajadeiro, a Manuel
Rodrigues, ambos moradores nesta vila, de 500 cepas de vinha
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na várzea desta vila além da ribeira.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Mateus da Costa e sua mãe, dos Aleidões, a Herdade das Bouças
Pêro Mateus, morador em Montalvo, termo da vila de Alcácer,
de uma herdade a que chamavam a das Bouças.
Confrontações: norte com terras de Manuel Pinela, poente com
terras de Francisco Pires dos Murtais, sul com terras que foram
de Pêro Dias Neto e terras de Bartolomeu Jorge do Estreito e
nascente com terras que ficaram de Simão da Costa e dos
herdeiros de João Gonçalves.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Ana Fava, preta forra, moradora nesta vila, a
Mateus Vaz, morador no monte da Atalaia, termo desta vila, de
10 alqueires de trigo a retro aberto, na sua courela da Atalaia.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues, caixeiro, a Agostinho
Rodrigues, ambos moradores nesta vila, de 1 500 cepas de
vinha no sítio da Areia.
Confrontações: norte com vinha de Gomes Fernandes, levante
com Manuel Rodrigues dos Algares, sul com a azinhaga que ia
para Apaúl e poente com vinha de Manuel Martins.
Preço: 12 750 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves do Adrejão, termo desta vila, a
Francisco Carvalho, morador nesta vila, de 5 alqueires de trigo
de foro fateusim, na herdade da Várzea Redonda, mistos com
mais 5 alqueires que ele comprador ali tinha.
Confrontações: norte com terras de André (?) Gonçalves
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08.11.1621, fl. 63v

15.11.1621, fl. 64

Caldeira, nascente com a herdade dos Matos, sul com terras da
Amendoeira e poente com terras de Vicente Gonçalves.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Brites Fernandes, moradora na Corte dos
Madeiros, termo desta vila, a seu filho Francisco Soveral,
morador na Corte, de 15 alqueires de trigo a retro aberto numa
courela no sítio dos Padronis (Padrões).
Confrontações: norte e levante com a herdade de Gaspar
Martins e sul com a herdade das Azenhas (?).
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, moradora no Cidrão, a seu genro
Manuel Luís, morador nos Algares, de um quinhão de terra na
courela do Zambujeiro, no sítio do Cidrão.
Confrontações: norte e poente com terras de João Martins
Carvalho, levante com a herdade de Corte Serrada e sul com
terras de Maria Luís do Outeiro.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez António Rodrigues Gaioso, enquanto tutor de
Isabel Langera (?), a Manuel Figueira, morador nesta vila, de
900 cepas de vinha no sítio do Zambujal.
Preço: 17 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo de 20 alqueires de trigo a retro
aberto a Domingos Martins e a seu pai, André Martins, todos
moradores nesta vila, na herdade do Outeiro. A esta compra
ficava também obrigado um milheiro de vinha no sítio dos
Lamarões.
Confrontações: norte e sul com Martim Parreira, levante com a
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sua herdade (de Diogo Raposo) das Fontainhas e poente com
terras de João Vaz da Zambujeira.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez António Pilhado a Manuel Gonçalves, ambos
moradores nesta vila, de uma casa térrea com um quintal na
rua Direita.
Confrontações: norte com rua Direita, levante com casa de
Manuel Jorge do Cidrão, sul com a Azinhaga dos quintais (com o
mesmo quintal), nascente com o rossio público e poente com
os fornos do vendedor.
Preço: 17 300 réis.
Compra que fez Inês Gonçalves, viúva, moradora na herdade do
Moinho d’ El Rei, a Heitor Nunes Raposo (Pato), morador na
herdade de São Lourenço, de dois milheiros de vinha com uma
casa, além da ribeira.
Confrontações: norte com a ribeira desta vila, levante com
vinha de Manuel Lopes e sul e poente com vinhas de António
Fialho.
Preço: 56 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho, morador nesta vila, a Simão
Fernandes, morador na Ameira, termo desta vila, de 12
alqueires de centeio a retro aberto, na sesmaria a que
chamavam a das taliscas.
Confrontações: norte com terras de Francisco Nunes desta vila,
levante com terras e silha dos herdeiros de João Marques, sul
com herdade das Fontainhas e poente com terras de Jorge Pires
Serrão.

93

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

20.01.1622, fl. 66

31.01.1622, fl. 66v.
PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

31.01.1622, fl. 67

01.02.1622, fl. 67v.

Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Brites Fernandes, viúva, moradora na Corte dos
Madeiros, termo desta vila, a Domingos Pires, morador na
Ameira (?), de um quinhão de terra na herdade das Pachecas,
termo desta vila.
Confrontações: norte com a Amendoeira, levante com A-dosMatos e do sul e poente com Corte dos Madeiros, da mesma
compradora.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez Diogo Soares a Agostinho Rodrigues, ambos
moradores na vila, de 1250 cepas de vinha e a Manuel Luís dos
Algares, de 1500 cepas que somaram 2750 cepas, no sítio da
Areia.
Confrontações: norte com vinha de Gomes Fernandes; levante
com vinha do comprador e com vinha de Noutel Fernandes, o
velho; sul com estrada e Azinhaga de Apaúl e do poente com
vinha de João Rodrigues Caixeiro e com Manuel Martins.
Preço: 25 500 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, morador nesta vila, a Maria
Guerra, moradora na Brunheira, termo desta vila, de 15
alqueires de trigo a retro aberto, cuja herdade era metade sua e
a outra metade estava mista com os seus filhos.
Confrontações: norte com a Algeda, levante com a herdade da
Panasqueira, sul com Lousal Velho e poente com herdade do
Viso.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, morador nesta vila, a Manuel

Juiz ordinário e das sisas
- Manuel Gonçalves
Gamito.

Juiz ordinário e das sisas
- Noutel Fernandes
Chainho.
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Luís, morador nos Algares, deste termo, de 15 alqueires de trigo
a retro aberto na sua herdade, onde ele era morador.
Confrontações: norte com Vale de Gavião e com o Canal,
levante com terras de Francisco Soveral, sul com Nicolau e
poente com Vale da Palha.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Luís Gonçalves, morador nos Aleidões, termo
desta vila, a João Martins, morador em Corte Pequena, de 500
cepas de vinha, além da ribeira.
Confrontações: norte com a ribeira, levante com vinha de
Bastião Martins, sul com vinha de Domingos Álvares e do
poente com chão de Brites de Arvelos e com vinha da
Misericórdia.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Catarina Luís, viúva, moradora em Nicolau,
termo desta vila, à mulher de Jorge Pires Gaioso, de 15
alqueires de centeio a retro aberto pagos no moinho e terras do
moinho que foi de João Fernandes Valadão.
Confrontações: norte com herdade de Bartolomeu Luís, levante
com terras de Bartolomeu Vaz, sul com a Freixeirinha e poente
com as Ameiras de Baixo.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Catarina Luís, viúva, moradora em Nicolau,
termo desta vila, a Isabel Parreira e a seus filhos, herdeiros de
Jorge Pires Gaioso, moradora nesta vila, de 5 alqueires de trigo
a retro aberto na herdade da Panasqueira, termo desta vila.
Confrontações: norte com as Achadas, levante com a herdade
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da Luberna (Liberna), e sul e poente com terras de Maria
Guerra.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, deste
termo, de 4,5 alqueires de trigo de foro fateusim à Casa da
Santa Misericórdia, os quais tinha a Santa Casa na sua herdade
de renda.
Confrontações: norte com terras de Brites Gonçalves, levante
com a Cabeça Gorda, sul com terras de Mateus Vaz da Paixão e
poente com terras de Mateus da Costa.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, morador nesta vila, a Isabel
Parreira, viúva, moradora na vila, de 1500 cepas de vinha além
da ribeira.
Confrontações: norte com vinhas que haviam sido de Belchior
Estaço, levante com estrada do Furadouro, sul com vinha da
vendedora e de seus filhos e do poente com vinha de Domingos
Álvares e de Bento Álvares.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves, moleiro, morador na Adega,
termo desta vila, a João Martins, morador no Cidrão, da 4ª
parte do moinho da Adega e dos seus logradouros.
Confrontações: norte com terras de Manuel Luís dos
Penedinhos, levante com terras e courela das Barras, sul com a
herdade de Pampilhais e do poente com a herdade da Adega.
Preço: 11 500 réis.
Compra que fez João Rodrigues, mancebo solteiro, a João
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Francisco, ambos moradores nesta vila, de um chão cercado na
sua cerca.
Confrontações: norte com o comprador, levante com terras que
ficaram de Francisca Nunes, sul com o cerrado de Brás
Fernandes e poente com azinhaga e cerrado de Pêro Calado.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves, morador na Ribeira dos
Corvos, a João Martins, morador na Água Ferrenha, termo
desta vila, de 6 alqueires de trigo a retro aberto na sua herdade,
forra e isenta.
Confrontações: norte com terras de Bastião Soveral, levante
com terras de André Gonçalves, sul com terras de Mateus
Gonçalves e poente com terras de Afonso Eanes, o Velho.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez o padre António Ferreira, professo do hábito de
Santiago e morador nesta vila, a André Gonçalves, morador em
Santa Margarida da Serra, de 4 alqueires de trigo a retro aberto
na herdade onde ele morava.
Confrontações: norte com terras que foram de Manuel Estaço
da Igreja, levante com terras de Diogo Luís da Adeguinha, sul
com terras de Manuel Nunes da Igreja e poente com terras de
Vicente Gonçalves.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez André Gonçalves, morador na Adega deste
termo, a Teotónio de Bragança, morador na mesma Adega, de
uma casa com suas câmaras e corredouras por detrás e por
diante.
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Confrontações: norte com casas do comprador e seus rossios,
levante e poente com terras de Sebastião Rodrigues e do sul
com terras de Noutel Afonso (?).
Comprou-lhe também uma courela de terra mista e por partir, e
uma cerca no mesmo local.
Preço: 17 500 réis.
Compra que fez Diogo Raposo, morador nesta vila, a Ascenso
Amado, morador nos Tarrafeiros, de 10 alqueires de trigo a
retro aberto, na mesma herdade dos Tarrafeiros.
Confrontações: norte e levante com terras que ficaram de João
Gonçalves, sul com terras da Corte da Vinha e poente com
terras das Porqueiras.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Jorge Martins, morador na Ameira, termo desta Corria o preço de 1 500
vila, a André Martins, morador em Corte do Freire, de 8 réis para cada alqueire
alqueires de trigo a retro aberto na sua herdade em que de trigo.
morava, a qual era sua, forra e livre.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Bernardo de Crasto, morador no Canal, termo
desta vila, a Francisco Soveral, morador no mesmo termo, de
uma courela no sítio do Canal.
Confrontações: norte com a herdade do Canal de Cima e
restantes com terras do comprador.
Preço: 8 tostões.
Compra que fez Domingos Rodrigues Carvalho, morador nesta
vila. Disse que ele encartava uma vinha que deu Diogo Nunes a
seu primo Luís de Franca, a qual a ele Domingos Rodrigues lha
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deixou o mesmo Luís de Franca a ele e o Diogo Nunes lha deu
em pagamento do que devia.
Confrontações: norte com o Chaparral, levante com vinha de
seu irmão Henrique Lopes, sul com vinha de Duarte Barradas e
do poente com a sua.
Preço: 22 000 réis.
Compra que fez Maria Dias, viúva, moradora na vila, a André
Esteves, morador em Vila de Covas, termo desta vila, de 8
alqueires de trigo a retro aberto na sua herdade em que
morava.
Confrontações: norte com herdade de Pêro Soveral, levante
com terras de Luís Gonçalves da Cabeça do Cardo, sul com
terras de Bastião Figueira e poente com terras de Vicente
Gonçalves.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez João Álvares, morador em Vale de Moinhos,
termo desta vila, a André Vaz, morador na Atalaia, de umas
casas com quintal na rua do Pombal, que tinham “rezada de
obrigação” e com essa condição as comprava.
Confrontações: norte com casas de Baltazar de Araújo, poente
com rua pública, sul com casas de Francisco de Araújo e poente
com cerca dos herdeiros de Francisco Ferreira.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Mateus Fernandes, morador em Corte Galego,
termo desta vila, a seu sogro Estaço Mateus, morador na
mesma herdade, da posse das terras da Corte do Boi de Baixo
que foram de Mateus Estaço, como também a posse da Corte
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do Boi de Riba.
Confrontações: norte com vinhas e chãos do Zambujal, levante
com terras de Martim Afonso e dos herdeiros de João Marques,
sul com terras de Brás Magro e a poente com terras do
vendedor. A courela de cima partia a norte com terras de Brás
Mateus e terras dos Carrascais do vendedor.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Estaço Mateus de Corte Galego a Manuel
Estaço, morador na herdade de Bernardo de Crasto (será a
herdade do Canal), da herdade dos Carrascais com a pensão de
um retro de 25 000 réis.
Confrontações: norte com a herdade das Ladeiras, levante com
a Corte do Boi, sul com a Corte do Boi de Cima e do poente com
Brás Mateus.
Preço: ???
Compra que fez Baltazar Pinela, morador em Corte Pequena,
termo desta vila. O escrivão emendou e disse que a
compradora era Catarina Mateus e que esta comprara a Jorge
Pires Gaioso, já falecido, a posse das Ameiras de Cima.
Confrontações: norte com herdade de Bartolomeu Luís, levante
com terras que foram de Brás Rodrigues Janeiro, sul com terras
de Mem Gonçalves e poente com a herdade das Barradas.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Romão Chainho, morador nesta vila, a Simão
Soveral e a seu irmão Julião Soveral, moradores na Algeda,
termo desta vila, de 8 alqueires de trigo a retro aberto, em 3
courelas mistas e por partir entre ambos, denominadas da

Indicação de que Vale
do Carvalho
confrontava a norte
com a Caveira de
Bernardo de Crasto.
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02.05.1622, fl. 81

Gamela, do vale da Chiba e do Vale do Carvalho.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Ana Rodrigues, moradora na Silha, a Henrique
da Silva, morador nesta vila, de um quinhão que ele tinha na
mesma Silha, bem como comprara a Pêro Martins, morador na
Caveira, 2 quinhões na mesma herdade.
Confrontações: norte com herdade que fora do Genrinho,
levante com herdade da Sesmaria, sul com herdade de Vale de
Vidal e poente com terras de Francisco Soveral.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Manuel Mateus, morador nas Estírias, do
termo desta vila, a Simão Salgado, de uma herdade livre e
isenta em que ele vivia.
Confrontações: norte com Adrejão e Barranco do Pereiro,
levante com a Aderneira, sul e poente com terras do
comprador.
Preço: 33 000 réis.
Compra que fez António Neto, oleiro, morador nesta vila, a
Bárbara Gonçalves das Casolas, de umas casas junto a São
Domingos.
Confrontações: norte com quintal de Gaspar Martins Parreira,
levante com rua da casa de Simão Fernandes, sul com rua e
caminho de São Domingos e poente com casas e travessa de
Catarina Mateus.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Ana Vaz, viúva, moradora nesta vila, a Manuel
Carrasqueiro, na mesma morador, de umas casas com seu
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Preço: 19 000 réis.
03.05.1622, fl. 81v

Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões, a
António Fernandes, morador nesta vila, de umas casas e quintal
no sítio do Poço Novo.
Confrontações: norte com travessa que ia para a igreja, levante
com quintal e casas de Nuno Gonçalves e quintal de Jorge Luís,
sul com Rossio do Poço Novo e poente com azinhaga que ia
para o Pombal.
Preço: 25 000 réis.

11.05.1622, fl. 82

Compra que fez João Luís Cachucho, o Velho, morador nesta
vila, a Manuel Martins, mercador, de 1500 cepas de vinha no
sítio do Zambujal de além da ribeira.
Confrontações: norte com vinha de Mateus Gonçalves do
Aleidão, levante com vinha de Bárbara Afonso Barradas, sul
com vinha do padre prior Barnabé Afonso Barradas e poente
com vinha de João Martins Verdelho.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez João Luís Cachucho, o Velho, morador nesta
vila, a Francisco Rodrigues, morador na dos Corvos, termo desta
vila, de 6 alqueires de trigo na sua herdade em que ele era
morador, que era sua, forra, livre e isenta.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

11.05.1622, fl. 82v
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20.05.1622, fl. 84

Confrontações: norte com courela de João Dias Paião, levante
com terras de Gonçalo Afonso, sul com terras de Joana Luís e
poente com terras de Brites Fernandes da Corte dos Madeiros.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez João Luís Cachucho, o Velho, morador nesta
vila, a Roque Estaço, morador na Silvestra, termo desta vila, de
8 alqueires de trigo a retro aberto numa courela e meia na
herdade da Silvestra, as quais courelas confrontavam por todos
os lados com a referida herdade.
Preço:12 000 réis.
Compra que fez Romão Lopes, morador na Silha, a Bastião
Gonçalves, morador na mesma herdade, da posse da mesma.
Confrontações: norte com a Venda Nova, levante com Água
Derramada, sul com terras do Prior e poente com terras da
herdade do Pascoal.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez o Padre António Ferreira, freire do hábito de
Santiago, a André Mateus Valadão, ambos moradores nesta
vila, da parte que ele tinha no sítio da ribeira desta vila, acima
do Moinho do Roubão, com oliveiras e zambujeiros e outras
árvores entre os valados das vinhas de ambas as partes da
ribeira e levada adentro.
Confrontações: norte com vinhas da Valadão e de sua irmã
Luísa Ribeira, levante com terras dos filhos de João Marques,
sul com vinhas dos filhos de Francisco Lopes e poente com
terras de Pallos Nunes e de João Calado.
Preço: 8 700 réis.
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Compra que fez Jorge Martins da Ameira, do termo desta vila,
da posse da herdade da Ameira que foi de Simão Fernandes,
defunto, com todos os seus encargos de foro e directos, em
pregão na Praça desta vila.
Confrontações: norte com a Freixeira pelo corrente da água,
levante com a herdade de Bartolomeu Vaz pelo corrente das
águas e com terra de João Luís e sul e poente com terras do
comprador.
Preço: 58 000 réis.

30.05.1622, fl. 85

Compra que fez João Martins, morador na Machieira, termo
desta vila, a Pêro Gonçalves, morador no Adrejão, também
deste termo, de uma courela de terra no sítio da eira dos
Marques, no sítio do Cidrão; dois quinhões de terra sendo um
misto e por partir com João Carvalho e o outro na courela de
Vale de Lumeiras, misto e por partir com Manuel Jorge.
Preço: 27 000 réis.
Compra que fez Guiomar Luís do Cidrão, termo desta vila, a
Alonso Gomes, morador nesta vila, de umas casas e pardieiros
derrubados na rua da Misericórdia.
Confrontações: norte com casas do vendedor, levante com
casas de Maria Esteves, sul com quintal da compradora e
poente com rua pública da Misericórdia.
Preço: 10 cruzados “com suas portas velhas”.
Compra que fez Brás Fernandes, morador na vila de Setúbal, a
retro aberto à Santa Casa da Misericórdia desta vila, de 15
alqueires de trigo na herdade do Estreito.

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

30.05.1622, fl. 85v

05.06.1622, fl. 86
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22.06.1622, fl. 87

02.07.1622, fl. 87v

03.07.1622, fl. 88

Confrontações: norte com Aleidão, levante com a Paixão, sul
com Atalaia e poente com terras de Pêro Gonçalves Figueira.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Manuel Soares, ferreiro, a André Mateus
Valadão, ambos nesta vila moradores, de uma casa no sítio do
Poço Novo.
Confrontações: norte com casas de Leonor de Beja; levante
com quintal da Sala (?); sul com casas de João Dias, trabalhador,
e poente com travessa e quintal de Diogo Raposo.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez Diogo Raposo a Vicente Ribeiro de Pina e a sua
mulher Brites Calada, todos moradores nesta vila, de uma vinha
de dois milheiros contados de cepas vivas no sítio da Regueira
da Fonte, na várzea desta vila.
Confrontações: norte com vinhas de Gonçalo Calado e de
Constança Mendes, levante com chão que ficou de Jorge
Homem, sul com vinha de Ascenso Rodrigues e poente com
vinha de Leonor de Beja.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Bárbara Dias, moradora no Canal, termo desta
vila, a Manuel Rodrigues, morador no mesmo local, de uma
casa.
Confrontações: norte com casas da Peneda, levante com casas
da Silvestra, sul com casas de António Fernandes e poente com
casas de Martim Gonçalves.
Preço: 3 500 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, viúva, moradora no Cidrão, deste
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termo, a António Pilhado, morador nesta vila, de uma casa com
seu quintal na rua Direita.
Confrontações: norte com rua pública, levante com o rossio
público do Concelho, sul com azinhaga e vinha dos herdeiros de
Manuel da Costa e com o mesmo quintal e poente com casas de
Maria Andrés e de Manuel Gonçalves.
Preço: 18 300 réis.
Compra que fez Rui Dias Santos, escrivão das Sisas, a André
Mateus Valadão, morador nesta vila, de metade da silha da
Borralha no sítio das Fontainhas, que estava mista com outra
metade da silha que era de Brás Afonso.
Confrontações: norte com silha das Milharadas, levante com
silha taipada, sul com Vale de João Lourenço e da banda do
poente com silha do Conde.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues, carpinteiro, morador nesta vila,
por arrematação na Praça pública, a João Calado da Daroeira,
por via de uma sentença no Juízo desta vila, de um milheiro de
vinha e de chão para outro.
Confrontações: norte com o Chaparral, sul com vinha dos
órfãos de Rafael Dias, levante com vinha de João Gago e poente
com chão de António Calado.
Preço: 5 500 réis.
Compra que fez André Jorge, morador em Santa Susana, de um
quinhão de uma courela de terra a Manuel Rodrigues Cordeiro,
no monte que ficou de Diogo Fava, pegado à herdade do dito
André Jorge.
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13.08.1622, fl. 90

18.08.1622, fl. 90v
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18.08.1622, fl. 91

22.08.1622, fl. 91v

Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Manuel Chainho, morador nesta vila, a André
Magro da Corte do Touro, e a Catarina Jorge, sua mulher, de
1200 cepas de vinha na várzea desta vila, no sítio do Telheiro de
além da ribeira.
Preço: 21 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, morador nesta vila, a Martim
Fava, sua mulher e filho solteiro de nome Bastião Pires, todos
moradores no termo desta vila, das casas que eles tinham nesta
vila com seu quintal.
Confrontações: norte com casas de Maria Rodrigues, filha do
dito Gonçalo Calado, levante com casas e quintal de Diogo Luís
Corvo e de Brás Afonso Sarábia, sul com rua pública e poente
com casas e quintal de André Martins, lavrador.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves, lavrador e morador na Ribeira
dos Corvos, termo desta vila, de um quinhão de terra e casas na
herdade da Aderneira.
Confrontações da Aderneira: norte com terras do comprador,
sul com terras de André Vilhana, nascente com terras de Lopo
de Loures e poente com terras de Manuel Gonçalves Gamito.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Diogo Mateus, lavrador e morador em Corte
dos Madeiros, enquanto tutor de Ascensa, filha órfã que ficou
de Afonso Martins e de Bárbara Jorge, de uma vinha de 275
cepas na várzea além da ribeira, a Domingos Jorge, lavrador e
morador na Samouqueira, termo da vila de Santiago do Cacém.

Manuel Gonçalves
Gamito – Juiz Ordinário
e das Sisas.
Samouqueira –
Freguesia de Melides.
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Preço: 4 000 réis.
Compra que fez António Vilhana, lavrador e morador na
herdade do Viso, termo desta vila, a Diogo Rodrigues, morador
nesta vila, da posse de uma courela de terra e casas no referido
sítio.
Confrontações: sul com terras do comprador, norte com terras
dos filhos de André Soveral, levante com terras do Nicolau e
poente com terras da Corte do Fundo.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão, morador nesta vila, de
30 alqueires de trigo de renda a retro aberto a Bernardo de
Crasto, morador no Canal, termo desta vila, na herdade de
baixo, das duas existentes no Canal.
Confrontações: levante com herdade de São Lourenço; sul com
herdade da Caveira, do vendedor, e com a Corte dos Algares;
poente com herdade de São Barnabé e norte com herdade de
Vale de Vidal.
Preço: 45 000 réis (1 500 réis cada alqueire, preço que já havia
tempo se praticava).
Compra que fez Baltazar Martins, lavrador e morador nos
Padrões, termo desta vila, em pregão na Praça, de uma courela
de terra no referido sítio que era dos herdeiros de António
Fialho, morador que havia sido no Torrão.
Confrontações: poente com terra de Leonor Dias e de Gaspar
Martins (?), nascente com terras de Simão de Crasto (ou da
Costa) de Sines e norte com Água da Ameirinha.
Preço: 4 000 réis.
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Compra que fez Romão Chainho, morador nesta vila, a Jorge
Pires Serrão e a sua mulher Margarida Lopes, moradores nesta
vila, de 5 alqueires de trigo a retro aberto em metade da
herdade, junto da herdade denominada Monte do Serrão.
Confrontações: norte com Mem Gonçalves, levante com
herdade das Fontainhas, sul com a ribeira que ia da vila para a
herdade de Martim Parreira e poente com terras dos filhos de
Heitor Lopes.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez o padre Pêro Gonçalves, morador em Alcácer
do Sal, a Manuel Gonçalves Azeitado e a sua mulher Isabel ___,
moradores nesta vila, de 2 900 cepas de vinha na várzea desta
vila.
Confrontações: norte com a estrada pública, sul com a ribeira,
levante com vinha dos herdeiros de Manuel da Costa e do
poente com vinha dos herdeiros de Diogo Luís Corvo.
Preço: 50 400 réis.
Compra que fez Maria Dias, viúva, moradora nesta vila, sendo
representada por Pêro Gonçalves, morador na Corte do Freire,
a Francisco Pires, morador na Ribeira deste termo, de 5
alqueires de trigo a retro aberto, na herdade da dos Cãos (?).
Confrontações: norte com terras de Pêro Gonçalves de Maceira,
sul com terras de Catarina Mateus de Corte Pequena e de seus
filhos, levante com terras da supra, e poente com terras da
Silveira e do Cerro Verde.
Preço: 7 500 réis.
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Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, a
Domingos Nunes, morador nas Ermidas, termo da vila de
Alvalade, de um quinhão de terra no sítio da Cabeça Gorda,
termo desta vila.
Confrontações: norte com Vale do Poço e Barradas, sul com
terras da Corte do Freire, poente com terras do comprador e
nascente com terras de Corte do Freire de Baixo.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Pêro Andrés, morador em Maceira, termo
desta vila, a Baltazar Martins e a sua mulher Ana Rodrigues,
moradores nos Padrões, de 2 quinhões de terra que eles
vendedores possuíam na herdade de João Mendes, mistos com
a mesma herdade.
Preço: 8 500 réis.
Compra que fez Bento Caldeira de Leão, juiz dos órfãos nesta
vila, a Pêro Cristóvão, morador em Santa Margarida da Serra,
de 10 alqueires de trigo a retro aberto na herdade de Vila de
Covas, à razão de 1 500 réis o alqueire.
Confrontações: norte com os herdeiros de Martim Fava, sul
com terras de Luís Gonçalves e levante com terras de Bastião
Rodrigues da Adega.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez André Fernandes, morador em Corte
Queimada, freguesia de São Bartolomeu do termo de Santiago
do Cacém, a Diogo Gonçalves e a Gonçalo Eanes, deste termo,
de 2 quinhões de terra na Várzea dos Pereiros, termo desta vila,
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15.10.1622, fl. 98

mistos e por partir com quinhão de umas órfãs de Francisco
Rodrigues.
Confrontações: norte com herdade da Aderneira, sul com terras
de António Jorge e de Bento Gonçalves Corvo, levante com
terras de André Vilhana do Tanganhal e do poente com terras
de Manuel Gonçalves da Corte.
Preço: 19 000 réis.
Compra que fez João Vaz, morador na Zambujeira, termo desta
vila, a Noutel Fernandes, o velho, morador nesta vila, de
metade da terra, casas e árvores mansas e bravas, que possuiu
Domingos Gonçalves e Guiomar dos Ramos, situada na
Zambujeira.
Confrontações: nascente pela ribeira abaixo, norte com terras
de Miguel Martins e dele comprador, sul com terras dele
comprador e de Mateus Cruz e do poente também com terras
do comprador.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues Francisco, mancebo solteiro
morador nesta vila, a Águeda Rodrigues, viúva e moradora
também na vila, da posse de umas casas que ela tinha e que
estavam pegadas com São Domingos.
Confrontações: levante com rua pública, poente com travessa
da Olaria, norte com casas e quintal de Manuel Carrasqueiro e
sul com casa de Pêro Gonçalves de Corte do Freire.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Maria Dias, viúva, moradora nesta vila, a
Bastião Figueira e a sua mulher Maria Francisca, moradores em
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Santa Margarida da Serra, de 10 alqueires de trigo a retro
aberto, na sua herdade de Santa Margarida, onde chamavam o
Outeiro da Rosa.
Confrontações: norte com o Viso de Martim Fava, sul com
terras de Vicente Gonçalves, nascente com terras de Luís
Gonçalves da Cabeça do Cardo e poente com terras de André
Magro da Corte do Touro.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez o padre Pêro Gonçalves, morador em Alcácer
do Sal, a João, órfão de André Mateus e de Luísa Jorge, a
Francisco Rodrigues da Corte Pequena e a Diogo Lopes, alfaiate,
como tutor e curador do dito órfão, de um milheiro de vinha no
Zambujal.
Preço: 17 000 réis.
Compra que fez João, órfão que ficou de André Mateus com seu
tutor Francisco Rodrigues de Corte Pequena e curador Diogo
Lopes, alfaiate, a Maria dos Santos, viúva de António Carvalho,
de 1 milheiro de vinha além da ribeira, junto aos bacelos.
Preço: 17 500 réis.
Compra que fez o mesmo órfão com seus tutor e curador, a
Maria dos Santos, viúva, de 300 cepas de vinha além da ribeira,
pegadas ao bacelo do padre António Ferreira, mistas e por
partir com um milheiro de vinha que o mesmo órfão comprou à
mesma vendedora.
Preço: 5 350 réis.
Compra que fez Mateus da Costa, morador nas Bouças a
Bartolomeu Pato, morador nos Aleidões, de um quinhão de
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Compra que fez Luís Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, a Bartolomeu Pato, morador no mesmo sítio, de todo
o quinhão e direita parte que ele possuía na referida herdade,
com a obrigação do comprador pagar um quarteiro de trigo de
retro a Estêvão Pires desta vila.
Confrontações: nascente com terras que ficaram de João
Gonçalves, norte com António Rodrigues das Ferrarias, poente
com terras de Catarina Luís e sul com terras de Mateus
Gonçalves.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Bento Caldeira [de Leão], juiz dos órfãos desta
vila e nela morador, a André Martins e a seu filho Domingos
Martins, de cerca de 2 milheiros de vinha na várzea da vila no
sítio do Lamarão.
Confronta com outras vinhas por todos os lados.
Preço: 38 000 réis.
Compra que fez João Dias Paião, morador nesta vila, a Francisco
Gonçalves, a sua mulher Catarina Rodrigues e a Matias
Gonçalves, mancebo solteiro, moradores em Corte do Esporão,
termo desta vila, de 15 alqueires de trigo a retro aberto dentro
da sua herdade de Corte do Esporão.
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Confrontações: levante com terras de Brites Fernandes de Corte
dos Madeiros, sul com terras deles vendedores, poente com
terras dos vendedores e de seus cunhados e norte com terras
dos herdeiros de Miguel Fava.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez António Rodrigues Crespo a Luís Gonçalves do
Aleidão, de 500 cepas na várzea além da ribeira.
Confrontações: norte com a ribeira, poente com chão que ficou
de Afonso Vaz, sul com vinha da Misericórdia e do levante com
vinha de um órfão filho de Martim Fava.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz (riscado: Frayão), morador na
vila de Alcácer do Sal, a Lázaro de Melo e a sua mulher Maria
Carvalha, moradores na cidade de Lisboa, de 3 quarteiros de
centeio de foro na herdade da Venda Nova (?) que lhes pagava
anualmente João Calado, que comprara a posse da dita
herdade.
Confrontações: norte com herdade de ___, levante com a
herdade da Silha e de Água Derramada, sul com terras da
mesma Silha e do Pascoal e do poente com terras da herdade
da Daroeira.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues da Silveira, termo desta vila,
por arrematação de pregão na Praça pública desta vila, de uns
quinhões de terra na herdade da Silveira que eram do filho que
ficou de Luís (?) Eanes, ausente na Índia, Rodrigo Eanes da
Silveira.
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Preço: 5 100 réis.
Compra que fez Bento Caldeira de Leão, juiz dos órfãos nesta O Castelo
vila, a Manuel Martins, morador nesta vila, de uma courela de
terra no sítio do Castelo.
Confrontações: norte com courela de Martim Parreira, levante
e sul com o mesmo Martim Parreira e poente com vinha dos
herdeiros de Maria Gomes da cidade de Lisboa.
Preço: 8 500 réis.
Compra que fez Gonçalo Afonso, morador na Ribeira dos
Corvos, termo desta vila, a Manuel Martins, morador na dos
Matos, todos neste termo moradores, de 2 000 réis de terra
numa courela no sítio da dos Corvos, mista e por partir com os
irmãos do dito Manuel Martins.
Confrontações: norte com terras do comprador, levante com a
herdade da Misericórdia e sul e poente com terras do
comprador.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Martim Jorge, morador na Ribeira dos Corvos, a
seu irmão Rodrigo Botelho, mancebo solteiro, morador com o
mesmo irmão, da posse da sua parte nas casas e terras em que
eles viviam.
Confrontações: norte com herdade da Misericórdia, levante
com a herdade de João Luís, sul com terras de Lopo de Loures e
poente com terras de João Gonçalves.
Preço: 1000 réis.
Compra que fez Bento Caldeira de Leão, juiz dos órfãos nesta O Castelo
vila, a Martim Parreira de Andrade, ambos nesta vila
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moradores, de uma courela de terra no sítio do Castelo.
Confrontações: norte com cerca e cerrado de Alonso Gomes,
levante com vinha e cerca de Diogo Vaz Louzeiro, sul com terras
e bacelo do vendedor e poente com courela do comprador.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz, morador na Corte do Fundo,
termo desta vila, a Diogo Peixeiro, morador na Sesmaria, termo
de Santiago do Cacém, de um quinhão de terras, casas e rossios
mistos e por partir com o comprador.
Confrontações: norte com terras de Manuel Rodrigues e de
Sebastião Luís, levante com o mesmo Manuel Rodrigues, sul
com terras do vendedor e poente com terras das Barras.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Calado, a Domingos Martins e a sua Martim Parreira de
mulher Inácia Carvalho (?), todos moradores nesta vila, de umas Andrade – Juiz
casas na rua dos Escudeiros que eram casa e câmara de telha Ordinário e das Sisas.
vã.
Confrontações: norte com rua dos Escudeiros; levante com
casas do comprador; sul com casas de André Martins, seu pai, e
poente com casas do comprador.
Preço: 19 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Dias a Domingos Martins, ambos
moradores nesta vila, de 1 milheiro de vinha no sítio de Apaúl.
Confrontações: norte com vinha de Bartolomeu Barradas e
levante, sul e poente com vinha do vendedor.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Gaspar Dias Pais, morador na vila de Setúbal, a

116

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

06.02.1623, fl. 109

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

10.02.1623, fl. 109v

13.02.1623, fl. 110

Domingos da Silva, morador na vila do Torrão, de 40 alqueires
de trigo a retro aberto na herdade de Garcia Menino.
Confrontações: norte com terras da quinta da Anisa, levante
com terras da herdade do Monte das Figueiras de Bento
Caldeira de Leão, sul com a ribeira de Garcia Menino e poente
com terras da Sesmaria e do Monte dos Cavacos.
Preço: 100 000 réis cada moio – 66 666,5 réis.
Compra que fez Guiomar Luís, moradora no Cidrão, a Joana Luís
e a seu genro Manuel Lopes, moradores na herdade do
Carvalho e na Ribeira dos Corvos, de um quinhão de terra numa
courela no sítio do Cidrão.
Confrontações da courela: norte com terras de Manuel
Gonçalves Gamito e terras de Nicolau, levante com terras de
João Martins Carvalho e com terras de Luís Pires, sul com terras
de João Carvalho e do poente com terras da compradora e de
João Martins Carvalho.
Preço. 30 000 réis.
Compra que fez Francisco Soveral, morador na Corte, a Simão
Rodrigues, morador no Canal, de um quinhão de terra
denominada a Medrunheira,
na charneca, misto com terras dele comprador.
Confrontações: norte com herdade do padre Prior; levante com
terras da Silha Centeia; sul com terras do Seiçal, do comprador,
e do poente com herdade de Tomé da Costa.
Preço: 2 500 réis.
Compra que fez Pêro Manuel, mancebo solteiro morador na
Caniceira, termo desta vila, a Domingos Martins, morador nesta
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vila, de 2 milheiros de vinha no sítio de Apaúl.
Confrontações: norte com vinha de Bartolomeu Vaz, levante
com vinha de Gaspar Martins Chainho, sul com vinha de
Bartolomeu Vaz e poente com vinha de Manuel Lopes e de
Gonçalo Dias.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão, morador nesta vila, a
Pêro Manuel, mancebo solteiro emancipado, filho de Manuel
Penedo, de 15 alqueires de trigo a retro aberto na herdade das
Fontainhas, deste termo, por lhos ter comprado seu tutor
André Jorge a João Fernandes Valadão, senhorio da dita
herdade.
Confrontações: norte com terras que foram de Simão
Fernandes, levante com a herdade dos Cadouços e Várzea
Redonda, sul com terras da Várzea Redonda e do Outeiro e do
poente com a herdade de Jorge Pires Serrão.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões,
termo desta vila, a Cipriano Mestre e a sua sogra, moradores
nesta vila, de um milheiro de vinha no sítio do Zambujal, de
além do ribeiro que vinha do Vale do Poço.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Francisco Marques, sapateiro, morador nesta Valado que cercava as
vila, a Bárbara Fava, moradora na Zambujeira, de um milheiro vinhas da várzea.
de vinha além da ribeira.
Confrontações: norte com vinha de Vicente Ribeiro [de Pina?],
levante com vinha de João Correia, sul com vinha de Manuel
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Gonçalves e poente com o valado com que se cercam.
Preço: 16 000 réis.
Compra que fez Bárbara Fava, viúva, moradora na Zambujeira, a
Manuel Mendes, morador nos Serôdios, de 1 saco de 5
alqueires de trigo a retro aberto a 1 500 réis o alqueire,
impostos na sua herdade.
Confrontações: norte com terras da Panasqueira e do Lousal
Velho, levante com Lousal Novo, sul com terras dos herdeiros
de André Soveral e poente com terras do vendedor e de
António Mendes.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Diogo Soares, morador nesta vila, a seu
defunto irmão Noutel Soares, de 600 cepas de vinha junto à
estrada do Zambujal.
Confrontações: norte com estrada do Zambujal, levante com
vinha de Bartolomeu Barradas, sul com vinha do genro de João
Soveral do Aipo e poente com vinha de Jorge Pires.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Bastião Rodrigues, morador nos Padrões, deste
termo, a Vicente Ribeiro [de Pina?], morador nesta vila, de 1730
cepas de vinha no sítio de Apaúl.
Preço: 24 000 réis.
Compra que fez Bárbara Fava, viúva, moradora na Zambujeira, a
António Rodrigues, mancebo solteiro emancipado, de um rossio
no sítio da Zambujeira.
Confrontações: com diversos rossios.
Preço: 2 000 réis.
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Compra que fez Francisco Marques a Brites Martins, ambos
moradores nesta vila, de um pedaço de chão no sítio dos
Mortórios da Areia.
Confrontações: norte com Vale de Murteiras e terras de Jorge
Pires, levante com chão dos herdeiros de Lázaro Lopes, sul
com___ e do poente com estrada que seguia para a Atalaia e
com cerca de Noutel Fernandes, o Velho.
Preço: 300 réis.
Compra que fez Manuel Gonçalves Gamito, morador na Corte,
termo desta vila, a António Soveral, morador no termo da vila
de Alvalade, de um quinhão de terra misto com o comprador.
Confrontações: norte com terras de Francisco Soveral, levante
com terras dos herdeiros de Rodrigo Soveral da Algeda, sul com
terras da Pereira e do poente com terras da Corte Serrada,
Cidrão e do Nicolau.
Preço: 17 500 réis.
Compra que fez Francisco Marques, sapateiro, a António
Fernandes, trabalhador, ambos moradores nesta vila, de umas
casas na Travessa do Poço Velho e de um quinhão delas a Bento
Álvares.
Confrontações: norte com casas de Manuel Nunes e chãos que
foram de Manuel Martins, levante com rua e travessa da
Amoreira, sul com casas de Domingos Álvares e poente com
quintal de Bento Álvares.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Domingos Álvares, hortelão, a Baltazar de
Araújo, ambos moradores nesta vila, de 1 500 cepas de vinha
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no sítio do Zambujal além do ribeiro que vem de Vale do Poço.
Preço: 23 000 réis.
Compra que fez Manuel Soares, ferreiro, a André Mateus
Valadão, ambos moradores nesta vila, de um pedaço de terra
demarcada no sítio do Chaparral.
Confrontações: norte com terras do vendedor, levante com
terras de Baltazar de Araújo, sul com terras de Manuel Álvares e
poente com o mesmo André Mateus.
Preço: 1 500 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues [Viçoso] de Corte Pequena à
Casa da Santa Misericórdia desta vila, de uma terra com suas
casas no sítio de Corte Pequena que havia ficado de João
Mateus, o Velho, que a tinha deixado uma mulher à Santa Casa.
Confrontações: norte com terras que ficaram de João Mateus,
levante com terras do comprador, sul com rossio e casas do
comprador e com rossio que ficou de João Mateus e do poente
com terras de Francisco Pires dos Murtais.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, a Manuel Rodrigues Viçoso, morador em Corte
Pequena, de 10 alqueires de trigo a retro aberto nas suas terras
de Corte Pequena.
Confrontações: norte com terras que ficaram de João Mateus,
levante com terras do vendedor, sul com rossio e casas do
vendedor e com rossio que ficou de João Mateus e do poente
com terras de Francisco Pires dos Murtais.
Preço: 15 000 réis.
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Compra que fez Domingos Martins, morador nesta vila, de uma
vinha e de umas casas que ficaram do padre licenciado Manuel
Quaresma.
Confrontações: Vinha - norte, levante e sul com vinha de
Bartolomeu Vaz e poente com vinha de Manuel Lopes, o Moço.
Casas – norte com cerca do padre Prior, levante e sul com o
rossio do Concelho e poente com quintal e casas do Prior.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez António Fernandes, morador nesta vila, na
travessa que ia para o Poço Velho, de um quinhão nas casas
onde vivia, por seu tutor Domingos Álvares.
Confrontações: norte com chão de Manuel Nunes, levante com
travessa pública, sul com casas de Domingos Álvares e poente
com quintal de Bento Álvares.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez Diogo Fernandes, estalajadeiro, a Gaspar
Gonçalves, moleiro, morador na Adega, de umas casas com seu
chão.
Confrontações: norte e levante com a estrada do Concelho, sul
com travessa e quintais e poente com casas de Manuel
Rodrigues, ermitão.
Preço: 8 500 réis.
Veio um precatório da vila de Santiago do Cacém pedindo ao
Juiz Ordinário e das Sisas da vila de Grândola que lhe mandasse
passar uma certidão de uma compra que fez Manuel de
Medrano a António Dias, morador no Marmeleiro, de uma
herdade que lhe compra no sítio do Barranco do Fava, do termo
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de Grândola, com suas casas e terras de trigo e centeio.
Confrontações: norte e levante com terras de Bastião Fava, sul
com terras de Pêro Cristóvão e poente com terras de Vicente
Gonçalves e de seus irmãos.
Preço: 21 000 réis.
Compra que fez Domingos Rodrigues, morador nas Porqueiras,
freguesia de Melides do termo de Santiago, a Simão Gonçalves,
morador na freguesia de Santa Cruz do mesmo termo, de um
quinhão de terra na herdade de Maceira, deste termo, de 7
quinhões, mista e por partir.
Confrontações: norte com terras de Vicente Gonçalves e de
João Vaz de Vale da Loba, levante com terras da Corte do
Esporão, sul com terras de Simão Vaz da Ataboeira e poente
com ribeira de Maceira.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Mateus da Costa dos Aleidões, termo desta
vila, a Pêro Mateus, morador em Montalvo, termo da vila de
Alcácer do Sal, de um olival e zambujal no sítio do Aleidão dos
Estaços, o qual herdara de seu pai Belchior Mateus.
Preço: 3 000 réis.
Compra que fez Mateus da Costa, morador nas Bouças (é o
mesmo de cima), a sua irmã Maria da Costa, dona viúva
moradora nos Aleidões dos Estaços de um quinhão de
zambujal, misto e por partir com o mesmo comprador e com os
herdeiros de Bernardo Amado, que o vendedor herdara de seu
pai Simão da Costa e a Francisco Cátimo de Almeida (?).
Confrontações: norte com olival do comprador, nascente com
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olival de Maria da Costa e dele comprador, sul com terras dos
herdeiros de Bernardo Amado e poente com os mesmos e
Maria da Costa.
Preço: 300 réis.
Compra que fez Maria Martins a André Fernandes, moradores
em Vale de Joana, de uns quinhões de terra na herdade do
Barão, mistos e por partir.
Confrontações: norte com a herdade de Vale de Joana,
nascente com terras do Barranco, sul com terras do Azinhal e
outras e poente com terras do Carvalhal.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador na vila, a
Manuel Espada, morador no Aipo, termo desta vila, de 10
alqueires de trigo a retro aberto, na sua herdade do Aipo.
Confrontações: norte com terras de António Vilhana e dos
herdeiros de João Vaz, nascente com terras de Luís Soveral, sul
com terras do vendedor e do poente com terras de Luís Soveral.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Gonçalo Dias, morador na vila, a Brás Magro, Ponte grande
morador na Represa, de um milheiro de vinha além da ribeira,
junto da ponte grande, com sua novidade.
Confrontações: norte com a ribeira, nascente com vinha de Brás
Gonçalves, sul com vinha de Diogo Raposo e poente com vinha
de António Rodrigues Gaioso.
Preço: 19 500 réis.
Compra que fez António Pilhado a Bento Álvares, ambos
moradores nesta vila, de 500 cepas de vinha além da ribeira.
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Confrontações: norte com vinha de Domingos Álvares, nascente
com vinha de Diogo Raposo, sul com vinha de Diogo Rodrigues
e poente com vinha de Domingos Álvares.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Francisco Marques a Agostinho Rodrigues,
ambos moradores nesta vila, de uma casa, com sua câmara, na
rua da Amoreira.
Confrontações: norte com rua pública, nascente com casas de
João Correia, sul com casa de Brás Afonso e do poente com casa
de António Dias, oleiro.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Nuno Gonçalves, morador na Atalaia, a António
Fernandes, ferreiro, morador nesta vila, já defunto, de umas
casas no sítio do Poço Novo.
Confrontações: norte com travessa dos quintais da Valadão,
nascente com quintal e casas de Jorge Luís, sul com casas e
quintal do comprador e poente com tenda do vendedor.
Preço: 10 cruzados que lhe deu em hum boi que lhe deu pelas
ditas casas.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Frayão a André de Loures,
morador no Lousal Novo, termo desta vila, de 17 alqueires de
trigo a retro aberto, impostos nas casas, rossio e terras que ele
tinha na Algeda, mistas e por partir.
Confrontações: norte com terras de André Esteves, nascente
com a herdade da Brunheira, sul com terras do Viso e poente
com terras de Manuel Soveral, da Figueira.
Preço: 25 500 réis.
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Compra que fez Diogo Luís, morador na Adeguinha, termo
desta vila, a Francisco João, a Francisco Martins, a Diogo
Martins, a João Gonçalves, todos moradores no termo da vila
de Alcácer do Sal, e a Leonor de Beja, castelhana, moradora
nesta vila, de quatro quinhões de terra na courela da Sobreira
do Só, no sítio da Adeguinha.
Confrontações: norte com terras de Bastião Luís e dos
Tagarrais, nascente com terras dos herdeiros de Álvaro Dias e
do comprador, sul com terras de Bárbara Dias e poente com
terras dos Penedinhos e do comprador.
Preço: 13 000 réis.
Compra que fez Domingos Luís, morador na Adeguinha, a
Francisco João, morador no sítio de Montalvo, termo da vila de
Alcácer do Sal, de um quinhão na courela de Vale Grande, no
sítio da Adeguinha.
Confrontações: norte com os Tagarrais, nascente com terras de
Domingos Dias, sul com a courela de Bastião Soveral e do
poente com a courela da Sobreira do Só.
Preço: 10 cruzados.
Compra que fez Manuel Espada, morador no Aipo, a André
Soveral, morador no mesmo sítio, de um milheiro de vinha na
várzea, indo pela estrada do zambujal para o moinho de Bastião
Vaz.
Confrontações: norte com vinha de João Carvalho, nascente
com vinha de Bartolomeu Barradas, sul com vinha de Gaspar
Martins Chainho, poente com vinha de João Carvalho e norte
com vinhas de Diogo Soares e de Jorge Rodrigues.
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Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Manuel Gomes, morador nos Quartilhões no
outro monte vizinho dos Cortilhonis, a André Rodrigues,
morador na Aderneira, termo da vila, de uma casa, com a telha
e madeira do celeiro, alpendre e chão e de um quinhão no
rossio, misto e por partir com Bartolomeu Dias e com Manuel
Afonso e de um quinhão numa figueira.
Confrontações: norte com terras de Maria Afonso e nascente,
sul e poente com terras de Manuel Afonso.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Manuel de Loures, mancebo solteiro, morador
nesta vila, a João Rodrigues, morador no Lousal Velho, de 13
alqueires de trigo a retro aberto na courela da Salabacensem
(?).
Confrontações: norte com os rossios do vendedor, nascente
com terras dos herdeiros de Rui Piteira, sul com terras de André
Luís Verdelho e poente com terras de Bárbara Piteira.
Preço: 19 500 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, de um quinhão de terra em pregão (Juízo dos Órfãos)
na Praça pública, na Cabeça Gorda do dito sítio do Aleidão, que
era no quinhão que ficara de Maria Manuel, misto com terras
do comprador e de seus irmãos e com Bartolomeu Jorge.
Comprou ainda uma casinha com seu rossio, que também havia
sido de Maria Manuel, localizada no Aleidão, dentro das terras
do comprador.
Preço: 5 500 réis (quinhão) e 3 000 réis (a casinha).
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Compra que fez Diogo Raposo a Diogo Vaz Louzeiro, ambos
moradores nesta vila, de 15 alqueires de centeio, a retro
aberto, na herdade das Milharadas, termo desta vila, em que
morava Manuel Estaço, e que lhe havia sido aforada por Diogo
Vaz Louzeiro, por preço de 40 alqueires de centeio. Diogo
Raposo comprou a Diogo Vaz Louzeiro 15 destes 40 alqueires.
Confrontações: norte com terras do moinho foi de João
Fernandes Valadão, levante com terras de Jorge Martins da
Ameira, sul com terras do Serrão e poente com terras de Mem
Gonçalves.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Dias Paião, Juiz Ordinário, a Bartolomeu
Lopes, morador na quinta de Valedouro, termo da vila de
Ferreira do Alentejo, de 8 alqueires e meio e quarta de trigo a
retro aberto na quarta parte da herdade do Adrejão.
Preço: 13 125 réis.
Compra que fez João Álvares Estaço, morador em Vale de
Moinhos, termo desta vila, a Catarina da Costa, viúva, moradora
na Penalva, de 6 alqueires e meio de trigo a retro aberto,
impostos na mesma herdade, mista e por partir.
Confrontações: norte com a herdade de Vale de Moinhos do
comprador aguoa abaxo, nascente com terras de João
Machado e do comprador, sul com terras de João Machado e
poente com terras de André Magro da Corte do Touro e de
Lourenço Gonçalves.
Preço: 9 750 réis.
Compra que fez Domingos Luís, morador na vila, a Bastião Dias

Pêro Gonçalves Serra,
Juiz Ordinário e das
Sisas.

Bartolomeu Luís Neto,
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Pacheco, morador na Adeguinha, de 5 alqueires de trigo a retro Juiz Ordinário e das
Sisas.
aberto na Courela da Fonte, na Adeguinha.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez João Álvares, morador na herdade de Vale de
Moinhos, a Manuel Dias, morador em Melides, termo da vila de
Santiago do Cacém, de 2 milheiros de vinha no sítio da Cova da
várzea desta vila, sendo que João Álvares lhe deu em troca
1500 cepas, em Melides, e 16 000 réis.
Confrontações: norte com o valado da cerca do Cerrado do
Prior, nascente com vinha de Vicente Gonçalves e sul e poente
com vinha de João Dias Paião.
Compra que fez João Álvares Estaço, morador em Vale de
Moinhos, a Gaspar Rodrigues, morador em Santa Bárbara,
termo da cidade de Faro, de 500 cepas de vinha na várzea indose para o Zambujal a man direita.
Confrontações: norte com vinha de Gaspar Gonçalves Neves,
nascente e sul com vinha de Alonso Gomes e poente com vinha
de Manuel Rodrigues da Corte Pequena.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez Jorge Pires, morador na vila, a Julião Soveral, a
sua mulher e a Domingos Lopes, moradores na Algeda, de dois
quinhões que eles tinham numa casa do mesmo Jorge Pires.
Confrontações: norte com a câmara e casa onde o comprador
morava, nascente e sul com a casa dianteira e com a rua Direita
e poente com fornos de André Mateus Valadão.
Preço: 600 réis (300 réis a cada parte).
Compra que fez João Vaz, morador no Vale da Loba, termo
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desta vila, a Manuel Afonso, morador no Monte das Eiras,
termo desta vila, de metade da courela de Vale da Loba, mista e
por partir com os herdeiros dos filhos de Miguel Fava.
Confrontações: norte com terras do comprador, nascente com
o monte da Amendoeira dos herdeiros de Brites Fernandes e
sul e poente com terras dos filhos de Afonso Eanes Figueira.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Baltazar Martins, morador nos Padrões
(padronis), a Maria Luís, viúva moradora no Outeiro, termo
desta vila, de 1500 cepas de vinha em Apaúl.
Confrontações: norte com vinha de André Magro da Corte do
Touro, nascente com vinha e estrema de Sebastião Rodrigues
dos Padrões, sul com vinha da Casa da Santa Misericórdia e do
poente com vinha de Estevão Pires.
Preço: 25 000 réis.
Compra que fez André Gonçalves, morador na Adega, a
Sebastião Luís, morador na Corte do Fundo, de um milheiro de
vinha no sítio do Telheiro Velho.
Confrontações: norte com vinha de seu pai, João Luís, nascente
com vinha dos herdeiros do Roubão, sul com o genro de Paulos
Nunes e poente com vinhas de Manuel Carrasqueiro.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez João Parreira, morador nesta vila, a Maria dos
Santos, viúva já falecida, de 2 casas, dianteira e câmara, e
quintal localizadas na rua do Hospital velho.
Confrontações: norte com casas e quintal de Brites Fernandes
da Corte dos Madeiros, nascente com rua pública, sul com casas
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e quintal da sua filha Leonor Francisca e poente com quintal de
Cipriano Mestre.
Preço: 13 000 réis.
Compra que fez João Álvares, morador nesta vila, de 10
alqueires de trigo a retro aberto, a Luís Cristóvão, morador em
Vale de Martim Afonso, impostos na herdade do Farrobo.
Confrontações: norte com a Zambujeira, levante com terras de
Jorge Rodrigues Pássaro, sul com terras de Pêro Gonçalves e
poente com Corte Pequena.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Brás Fernandes, tintureiro, morador na vila de
setúbal, a Sebastião da Costa de Almeida, morador na mesma
vila, de 15 alqueires de trigo, 5 de centeio e um porco de dois
anos, os quais tinha Sebastião da Costa de Almeida de retro
aberto na herdade das Barradas que haviam sido de Estêvão
Martins.
Confrontações: norte com terras onde morava Sebastião
Mateus e com terras do Brejo do Mouro, levante com as
Ameiras e Mem Gonçalves, sul com a herdade de João Magro e
poente com a herdade das Ferrarias.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez João Álvares Estaço a Agostinho Rodrigues,
ambos moradores nesta vila, de 1 milheiro de vinha além da
ribeira e do moinho do Roubão.
Confrontações: com diversas vinhas, incluindo uma da
Misericórdia.
Preço: 6 000 réis.
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Compra que fez Pêro Cristóvão, morador em Vila de Covas, ao
padre António Ferreira de 500 cepas de vinha além da ribeira,
junto à cerca do licenciado.
Confrontações: com diversas vinhas, incluindo uma de António
Dias, oleiro.
Preço: 8 750 réis.
Compra que fez Manuel Afonso, morador na herdade do Monte
das Eiras, termo desta vila, a Bárbara Pires, viúva, moradora nas
Fontainhas, termo da vila de Santiago do Cacém [Melides], de
uma courela de terra no sítio do Outro Monte, dele comprador.
Confrontações: norte com terras de Manuel Rodrigues Nobre,
nascente com a herdade dos Quartilhões, sul com terras do
comprador e poente com terras de João Magro dos Penedos
Preço: 19 500 réis.
Compra que fez Manuel Afonso, morador na herdade do Monte
das Eiras, termo desta vila, a seu irmão Matias Pires, morador
nos Quartilhões, de um quinhão de terra na herdade dele
comprador, mista e por partir.
Confrontações: norte com terras do comprador, nascente com
terras de Maceira, sul com terras de João Mendes e poente
com terras de Bartolomeu Dias.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez João Soveral, morador nas Texugueiras, termo
desta vila, a seu sogro Diogo Dias, morador na mesma herdade,
de uma courela de terra a que chamavam da Feiteira, partida e
demarcada.
Confrontações: norte com terras de Manuel Soveral, nascente
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com terras do comprador e vendedor, sul com terras de Inês
Pires, viúva de Aleixo Fava e poente com Corte Pequena.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez João Álvares Estaço, morador nesta vila, a João
Soveral, morador nas Texugueiras, termo desta vila, de 8
alqueires de trigo a retro aberto na dita herdade das
Texugueiras obrigando a este retro uma courela de terra
denominada a Feiteira e 12 000 réis de terra que tinha nas
Texugueiras, herdade mista e por partir, sendo este o valor da
sua direita parte.
Confrontações da herdade das Texugueiras: norte com terras
de Manuel Soveral; nascente com terras do vendedor; sul com
terras de Inês Pires, viúva de Aleixo Fava, e do poente com
Corte Pequena.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Bartolomeu Vaz Fraião, morador nesta vila, ao
padre Manuel Galvão, professo do hábito de São Pedro,
morador na vila de Alcácer do Sal, de 20 alqueires de renda na
herdade de Manuel Fernandes dos Padrões, termo desta vila.
Confrontações: norte com sesmaria que foi de Manuel Lopes,
nascente com herdade de Vale de Joana, sul com a herdade das
Boiças e do poente com terras de Simão da Costa, de Sines.
Preço: 37 500 réis.
Em casa de Bartolomeu Luís Neto, juiz ordinário e das sisas,
apareceu Manuel Rodrigues, recebedor das sisas nesta vila por
El Rei, e disse ter informação de que estava dinheiro em poder
de Bastião Nunes de Pedrosa, morador nesta vila, que pertencia
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a Tomás Rodrigues Pinto, morador em Montemor, no qual
dinheiro o juiz das sisas tinha mandado fazer embargo a
requerimento dele recebedor, para pagamento da sisa dos bens
de raiz que Tomás Rodrigues havia comprado, que eram 2
propriedades (uma casa na rua dos Escudeiros e uma vinha no
sítio do Furadouro) que lhe foram arrematadas por 117 720
réis.
Apareceu Bastião Nunes que disse que, em conformidade com
as contas que estavam em poder de Gonçalo Calado, era
obrigado a entregar a Tomás Rodrigues Pinto 7622 réis, e logo
os entregou ao dito recebedor. Como faltava ainda dinheiro
para o pagamento da verba total da sisa, o juiz mandou ao
recebedor que este o mandasse requerer por Tomás Pinto ser
homem de fora.
Confrontações: Casa - norte com rua pública, nascente com
casas de Gonçalo Calado, sul com rua de São Sebastião e
poente com casas de Pêro Calado Chainho. Vinha – norte com
vinha de Francisco Carvalho, nascente com vinha de Luzia
Martins, sul com vinha de Afonso Andrés e do poente com
estrada pública.
Preço: 117 720 réis.
Compra que fez Francisco Marques, morador nesta vila, em
pregão na Praça, de uns chãos que haviam sido de Manuel
Martins, lavrador.
Confrontações: norte com rua do Poço velho, nascente com
travessa que ia para o Poço velho, sul com casas do comprador
e poente com casas de Manuel Nunes.
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Preço: 2 500 réis.
Compra que fez Martim Gonçalves, morador na Lage, termo da
vila de Santiago do Cacém, a Pêro André, morador na
Brunheira, de umas casas e quinhões de terras no dito sítio da
Brunheira, cujos rossios estavam mistos e por partir com Maria
Guerra, Mateus Goncalves e outras pessoas.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez Manuel Jorge, morador no Cidrão, termo desta
vila, a Margarida Rodrigues, viúva de João Rodrigues, o cego, de
um quinhão de terra na Courela da Cordeirinha, mista e por
partir
Confrontações: norte com terras de Guiomar Luís, nascente, sul
e poente com terras de Maria Jorge dos Feitais.
Preço: 1 200 réis.
Compra que fez Manuel Jorge, morador no Cidrão, termo desta
vila, a Manuel Lopes e a sua mulher Inês Luís, moradores na
Ribeira dos Corvos, termo desta vila, de um quinhão de terra na
Courela do Vale de Lumeira, mista e por partir.
Confrontações: norte com terras do comprador, nascente e sul
com terras de João Martins e de sua mãe, Guiomar Luís e do
poente com terras de Guiomar Luís.
Preço: 4 700 réis.
Compra que fez Francisco Marques, sapateiro a Jorge Luís,
ambos moradores nesta vila, de 1500 cepas de vinha além da
ribeira.
Confrontações: com diversas vinhas.
Preço: 26 500 réis.

Pêro Gonçalves Serra Juiz Ordinário e das
Sisas.

Bartolomeu Luís Neto Juiz Ordinário e das
Sisas.
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Compra que fez João Álvares, cingeleiro a Baltazar de Araújo,
ambos moradores nesta vila, de um milheiro de vinha no sítio
do Zambujal.
Confrontações: norte com vinha de Domingos Álvares, nascente
com vinha de Baltazar Pinela, sul com a estrada pública que ia
para Corte Pequena e do poente com vinha de Francisco Nunes.
Preço: 12 500 réis.
Compra que fez João Rodrigues Pinheiro, morador em Corte
Vazio, termo desta vila, a João Martins, morador no mesmo
sítio, de um quinhão de terra mista e por partir com o
comprador.
Confrontações: norte com Corte Vazio de Cima, nascente com
Bouças, sul com a Panasqueira e poente com a Algeda.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez Luís Pires, morador no Cidrão, a Jorge Magro,
morador nos Padrões, de um pedaço de vinha nas vinhas do
Canal.
Confrontações: norte e nascente com vinha de Manuel
Gonçalves Gamito, sul com vinha de Isabel Gonçalves, a pata, e
do poente com terras de Bernardo de Crasto.
Preço: 10 cruzados.
Compra que fez João Vaz, morador na Zambujeira, a Isabel
Parreira, dona viúva moradora nesta vila, de um quinhão de
terra na sua metade da Herdade da Fonte da Centeia.
Confrontações: da metade da herdade da Fonte da Centeia –
norte com terras do licenciado Martim Afonso, nascente com
terras do comprador, pela ribeira acima, sul com terras do
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mesmo comprador e do poente com terras de Brás Magro.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Gonçalo Dias a Bento Caldeira, moradores Bento Caldeira de Leão,
Juiz dos Órfãos.
nesta vila, de 1500 cepas de vinha no sítio do Zambujal.
Confrontações: norte com estrada pública que ia para o
Zambujal, nascente com vinha de Diogo Luís, sul com vinha de
Mateus da Costa e poente com terras do Zambujal.
Preço: 23 500 réis.
Compra que fez Manuel Figueira, morador no termo da cidade
de Beja, a Manuel Gonçalves, morador nesta vila, da quarta
parte de umas casas na rua do Poço Velho, constituídas por
quintal, casa e câmara.
Confrontações: norte com quintal de Bartolomeu Vaz Frayão,
nascente com casas de Brás Afonso e com quintal de Manuel
Lopes, sul com rua pública e do poente com casas e quintal de
Bernardo de Crasto.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez António de Vilhana, morador no Viso, aos
herdeiros de João Vaz, que morreu no Viso, da herdade em que
ele morava, constituída por casas, terras e rossios.
Confrontações: norte e nascente com terras do comprador, sul
com herdade do Aipo e poente com herdade de Corte do
Fundo.
Preço: 35 000 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues, morador em Vale da Palha,
termo desta vila, a João Parreira, mancebo solteiro, morador no
Moinho d’ El rei, termo esta vila, de um quinhão de terra na
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herdade da Paixão, composta por 7 quinhões, mista e por
partir.
Confrontações da Paixão: norte com terras de Mateus
Gonçalves, nascente com terras de Corte Freire, sul com terras
de Pedro Gonçalves Serra e poente com terras da Atalaia.
Preço: 5 000 réis.
Compra que fez Francisco Soveral, morador na Corte, termo
desta vila, a João Dias Paião, morador nesta vila, de umas terras
de onde chamavam do Mangas e terras dos Escorais.
Confrontações: norte com terras do Canal, nascente com
herdade de Bernardo de Crasto, sul com terras de Manuel
Gonçalves Gamito e poente com terras do comprador.
Comprou-lhe, ainda, uns quinhões de terra no sítio do Soveral
da Malhada e da Medronheira.
Confrontações: norte com o Monte do Álamo, nascente com
Vale de Vidal, sul com Cadouços e poente com terras de Tomé
da Costa.
Preço: 15 800 réis.
Compra que fez João Rodrigues, ferreiro, a Manuel Pires,
morador nesta vila, de 1700 cepas de vinha além das pontes
grandes.
Confrontações: norte com vinha de Gonçalo Dias, nascente com
vinha dos herdeiros de João Luís Cachucho, sul com vinha de
Bárbara Gonçalves das Casolas e do poente com estrada do
Furadouro.
Preço: 27 000 réis.
Compra que fez Pallos Nunes, morador nesta vila, a Maria
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Gonçalves, mulher que foi de Pêro Carvalho dos fornos, de uma
casa com seu chão por diante.
Confrontações: norte com fornos de Diogo (?) Eanes, nascente
com travessa que vinha para o forno, sul com casas do
comprador e poente com casas e quintal de André Martins.
Preço: 3 400 réis.
Compra que fez João Rodrigues, ferreiro, morador nesta vila,
por arrematação feita por uma penhora a Agostinho Rodrigues,
de um chão no sítio das vinhas da areia, detrás do Pombal.
Confrontações: com outras vinhas.
Preço: 500 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves, moleiro, morador no
moinho da Adega, a António Magro, mancebo solteiro, morador
no Pinhal, termo de Santiago do Cacém, de uma courela de
terra no sítio da Adega, pegada ao moinho.
Confrontações: norte com Penedinhos, nascente com terras de
Diogo Luís e Carrasqueiro e sul e ponte com terras de
Pampilhais.
Preço: 13 000 réis.
Compra que fez Salvador de Oliveira, morador nesta vila, de
umas casas em pregão na Praça desta vila, que foram da
Castelhana do Azeite, na rua dos Escudeiros, no “cabo de
baixo”.
Confrontações: norte com travessa das estalagens de Diogo
Fernandes, nascente com quintal e casas de Bartolomeu Vaz,
sul com rua pública e poente com casas e quintal de Tristão
Martins. Consistiam num chão por diante, casa dianteira e
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câmara, casa dentro do quintal e quintal com árvores mansas e
bravas.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Manuel da Serra, morador na herdade do
Cabacinho, a Luísa de Loures, viúva, moradora na Algeda,
ambos deste termo, da courela do Vale da Vila, no sítio da
Algeda, mista e por partir com André de Loures e Domingos de
Loures.
Confrontações: norte com terras de Pêro Soveral, solteiro,
nascente com terras da Burinheira, sul com terras de Manuel
Gonçalves Gamito e poente com terras do Viso.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez Bento Caldeira de Leão, Juiz dos Órfãos nesta
vila, a Diogo Eanes Beirão, igualmente morador nesta vila, de 1
300 cepas de vinha na várzea.
Confrontações: com diversas vinhas.
Preço: 22 000 réis.
Compra que fez João Álvares, carreteiro, a Helena Tibau, viúva,
ambos moradores nesta vila, de uns chãos no sítio do curral
velho que havia sido do Concelho, com paredes cercadas.
Confrontações: norte com rua do Fialho, nascente com quintal
de Miguel Jorge, sul com quintais dos filhos de Manuel Lopes e
do poente com travessa e quintal da vendedora.
Preço: 5 500 réis.
Compra que fez Diogo Luís Corvo, morador nesta vila, a Mateus
Estaço, mancebo solteiro, de um quinhão de terra e renda na
herdade da Luberna, mista e por partir com o mesmo
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comprador.
Confrontações: norte com a herdade dos Barros, levante com
herdade do Lousal e sul e poente com a herdade da
Panasqueira.
Preço: 16 500 réis.
Compra que fez Lourenço Gonçalves, da Botinha, termo da vila
de Santiago do Cacém, a João Álvares, morador nesta vila de
Grândola, da herdade de Vale de Moinhos.
Confrontações: norte com courela do vendedor, nascente e
norte com o barranco de Vale de Martinhos abaixo e nascente
com terras de Catarina Rodrigues direito ao Vale da Vila ao
Barranco, sul com terras de Pedro Álvares e de Catarina da
Costa barranco arriba direito à horta de Manuel Luís e poente
com terras do comprador e de Francisco Gonçalves.
Preço: 60 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões,
termo desta vila, a Baltazar de Araújo e a Cipriano Mestre, de
um milheiro de vinha no sítio do Zambujal.
Confrontações: norte com ribeiro do Vale do Poço, nascente
com vinha do comprador, sul com vinha de Domingos Álvares e
poente com terras de Brás Mateus.
Preço: 13 000 réis.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões,
termo desta vila, a Domingos Fernandes, morador nesta vila, de
metade de uma casa que tinha sido tenda de António
Fernandes, ferreiro.
Confrontações: norte com travessa que ia para a igreja,
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nascente com casas de Nuno Gonçalves, sul com quintal do
comprador e poente com travessa que ia para o Poço Novo.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Diogo Pires Ichoa, morador nesta vila, a Pêro da
Costa, mancebo solteiro, morador na mesma vila, de um
milheiro de vinha no sítio da Regueira da Fonte.
Confrontações: norte com vinha do vendedor, nascente e sul
com vinha da Castelhana e poente com azinhaga que ia para o
moinho.
Preço: 19 000 réis.
Compra que fez Gaspar Martins Parreira, morador no Vale de
João Lourenço, termo desta vila, a Heitor Nunes Raposo,
morador nos Padrões, de 10 alqueires e 3 quartas de trigo que
ele tinha de foro na herdade do Vale de João Lourenço, que ele
comprador pagava anualmente a Heitor Nunes.
Preço: 21 500 réis (2 000 réis cada alqueire).
Compra que fez Gaspar Martins Parreira, morador no Vale de
João Lourenço, termo desta vila, a Pêro Gonçalves Serve (?),
falecido, de umas casas na rua da Fonte, constituídas por casa
dianteira e câmara.
Confrontações: norte com quintal da Sala, nascente com casas
de Manuel Rodrigues Nabo, sul com rua que ia para a fonte e
poente com casas dos herdeiros do vendedor.
Preço: 8 000 réis.
Compra que fez Diogo Eanes, morador nesta vila, a Manuel Luís
dos Penedinhos, termo desta vila, de um saco de 5 alqueires de
trigo a retro aberto, na sua herdade, o qual pagava Pêro
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Cardoso Preto.
Confrontações: norte pela Ribeira do Lago acima, nascente com
terras de Bastião Luís da Adeguinha, sul com terras dos
herdeiros de Rafael Dias da Adeguinha e poente com terras de
Diogo Luís da mesma Adeguinha.
Preço: 7 500 réis (1 500 réis cada alqueire).
Compra que fez Domingos Luís, morador na rua Direita, a
Águeda Dias, viúva, moradora na Ribeira do Sado, na freguesia
de São Mamede, termo de Alcácer do Sal, de uma casa na rua
Direita que ela herdou de seu pai António Marques.
Confrontações: norte com quintal de João de Vilhana, nascente
com casas do mesmo João de Vilhana, sul com rua pública e
poente com casa de Vicente Órfão (?).
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez Duarte Barradas a João Valadão, moradores Barro
nesta vila, de terra para 2 milheiros de vinha no sítio da cerca Telheiro Velho
do telheiro velho, a qual terra estava partida.
Confrontações: norte com a ribeira, nascente com terra dos
herdeiros de João Fernandes Valadão, sul com a lagoa de onde
se tirava o barro para esta terra e poente com vinha de Bastião
Vaz.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez António Pilhado, pedreiro morador nesta vila, a
Catarina Calada, viúva, moradora na mesma vila, de uma
courela de terra no sítio do Chaparral, mista com um pedaço de
bacelo dela vendedora.
Confrontações: norte com terras e cerca de Pallos Nunes,
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nascente com vinha dos herdeiros de Pêro Dias, sul com o
referido bacelo da vendedora e poente com vinha de Manuel
Nunes.
Preço: 8 250 réis.
Compra que fez o padre Prior Barnabé Afonso Barradas, clérigo Estêvão Pires Ichoa –
do hábito de Santiago, a Brites de Alvelos, ambos moradores Juiz Ordinário e das
Sisas.
nesta vila, de 1 milheiro de vinha no sítio da regueira da fonte.
Confrontações: norte com vinha de Bartolomeu Vaz, nascente
com vinha de Domingos Rodrigues e sul e poente com vinha de
Alonso Gomes.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves, moleiro, morador no
moinho da Adega, termo desta vila, a João Luís, mancebo
solteiro, de um quinhão no moinho da Adega, misto com o
senhorio e por partir, que era de oito quinhões.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez André Mateus, morador na herdade da Paixão,
termo desta vila, a Manuel Luís (ou João Luís), morador nos
Barros, de um quinhão misto e por partir na herdade da Paixão.
Confrontações: norte com Mateus Gonçalves, nascente com
terras da Corte do Freire, sul com terras de Pêro Gonçalves e
poente com terras de André Carvalho.
Preço: 10 000 réis.
Compra que fez João Álvares Estaço, morador nesta vila, a Brás
Mateus Pato, morador na herdade de Apaúl, termo desta vila,
de 1500 cepas de vinha no sítio do Zambujal.
Confrontações: norte com cerca do vendedor, nascente com
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vinha de Francisco Nunes, sul com estrada da Silveira e poente
com terras do vendedor.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Álvares Estaço a Francisco Soares, ambos
moradores na vila, de um milheiro de vinha no sítio da Cova.
Confrontações: norte com terras e cerrado de vinha devassa,
nascente com vinha do comprador, sul com vinha de Pêro
Calado e poente com vinha de Francisco Soares, vendedor.
Preço: 18 500 réis.
Compra que fez Francisco Marques, morador nesta vila, a
Estêvão Martins, morador na mesma vila, de um pedaço de
terra no sítio de Vale de Murteiras.
Confrontações: norte com Vale de Murteiras, nascente com
terra e chão dos herdeiros de Lázaro Lopes, sul com cerrado de
João Álvares e poente com cerrado do comprador.
Preço: 9 tostões.
Compra que fez Mateus Gonçalves, morador nos Aleidões,
termo desta vila, a Bartolomeu Jorge, morador no Estreito,
também deste termo, de um pedaço de terra que herdara de
sua sogra Maria Manuel, misto e por partir com as terras da
Cabeça Gorda.
Confrontações: norte com terras das Barradas, nascente e sul
com terras da Corte do Freire e poente com terras do
comprador.
Preço: 17 000 réis.
Compra que fez Manuel da Costa, morador na Alcaria, a Gaspar
dos Reis, morador em Corte Pequena, tudo deste termo, de 1
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milheiro de vinha além da ribeira.
Confrontações: norte com terras e ribeira desta vila, nascente
com vinha de Gaspar Gonçalves Neves, sul com vinha do
mesmo vendedor e poente com vinha do órfão André Mateus.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Baltazar Martins, morador nos Padrões, termo
desta vila, a Manuel Mateus, morador em Corte Chã, termo da
vila de Santiago do Cacém, de 2 courelas de terra no sítio dos
Padrões, denominadas “As Biscas dos Padrões” e “Fonte do
Seiceiro”.
Preço: 21 000 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues, morador em Vila de Covas a
Estêvão Vaz, morador na herdade dos Castelhanos, termo desta
vila, de uma courela de terra em Vila de Covas, mista e por
partir com Manuel Estaço e com João Vaz.
Confrontações: norte com terras de Martim Soveral, nascente
com terras de Luís Gonçalves, sul com terras de Bastião
Gonçalves e poente com terras de Vicente Gonçalves.
Preço: 7 500 réis.
Compra que fez Martim Luís, morador na Adeguinha, a
Domingos Dias, morador na herdade de Garcia Menino, termo
desta vila, de uma courela de terra com suas casas no sítio da
Adeguinha, com a sua obrigação de 6,5 alqueires de trigo a
retro aberto pagos a Brites Fernandes.
Confrontações: norte com terras de Diogo Luís, nascente com
terras de Vale de João Lourenço, sul com terras de Bárbara Dias
Pacheca e poente com rossios da Adeguinha das casas de cima.
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Preço: 24 000 réis.
Compra que fez João Manuel, mancebo solteiro, como
procurador de sua mãe, morador na Corte dos Madeiros, a
Martim Luís, morador na Adeguinha, 3 alqueires e meio de trigo
a retro aberto no sítio da Adeguinha impostos numa courela
com suas casas.
Confrontações: norte com terras de Diogo Luís, nascente com
terras de Gaspar Martins Parreira, sul com terras de Bárbara
Dias Pacheca e poente com rossios da Adeguinha de Cima.
Preço: 5 250 réis.
Compra que fez Manuel de Loures, morador nesta vila, a
Manuel Carrasqueiro, morador em Santa Margarida da Serra,
de 6 alqueires de trigo a retro aberto na herdade onde morava
o vendedor.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Matias Rodrigues, morador nos Cortilhões,
termo da vila de Santiago do Cacém, a Baltazar Martins,
morador nos Padrões, termo desta vila, de uma courela de terra
com seu quinhão de casas, mistas e por partir com ele
comprador.
Confrontações: norte com terras do vendedor, nascente com
terras de João Vaz de Vale da Loba, sul com terras do
comprador e poente com terras de Manuel Rodrigues Nobre.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Gonçalves, morador em Vila de Covas, a
Baltazar Martins morador nos Padrões, tudo do termo desta
vila, de 3 quinhões de uma courela de 5 quinhões e de uma
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vinha na mesma herdade.
Confrontações: norte com terras dos herdeiros de Afonso Pires,
nascente com terras de Pêro Cristóvão, sul com valados de
vinha do comprador e poente com terras do mesmo
comprador.
Preço: 14 000 réis.
Compra que fez a Santa Casa da Misericórdia de Grândola
através do seu Provedor, Bartolomeu Vaz Frayão, de 15
alqueires de trigo a retro aberto a João Gonçalves, morador em
Vila de Covas, impostos na sua herdade e em 3 quinhões de
uma courela com uma vinha que ele havia comprado a Baltazar
Martins dos Padrões.
Confrontações: norte com terras de António Soveral, nascente
com terras de Pêro Cristóvão, sul com terras dos seus herdeiros
e poente com terras de Vicente Gonçalves.
Preço: 22 500 réis.
Compra que fez Bastião Nunes de Pedrosa, morador nesta vila,
a seu cunhado Henrique Lopes, de um milheiro de vinha no
Furadouro de além da ribeira.
Confrontações: norte com vinha de Alonso Gomes, nascente
com vinha de Pêro da Costa, sul com vinha de Pêro Gonçalves e
do poente com vinha da Ordem.
Preço: 18 600 réis.
Compra que fez Domingos Fernandes, solteiro, morador nesta
vila, a Jerónimo Fernandes, morador na vila de Alcácer do Sal,
de umas casas que eram casa, câmara e serventia, no sítio do
Poço Novo.

148

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

08.05.1625, fl. 171

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

23.05.1625, fl. 171v

04.06.1625, fl. 172

Confrontações: norte com casas de Brás Fernandes,
trabalhador; nascente com quintal da Sala (?); sul com quintal
de Briolanja Rodrigues e do poente com a serventia dele
comprador.
Preço: 7 000 réis.
Compra que fez Jorge Pires, morador no Azinhal, termo desta
vila, a Luís Vaz, morador nesta vila, de 2 milheiros de vinha no
sítio do Chaparral.
Confrontações: norte com o Chaparral, nascente com vinha de
Romão Chainho, sul com vinha das Pestanas e vinha de Martim
Parreira e do poente com vinha de Manuel Rodrigues.
Preço: 20 000 réis.
Compra que fez Noutel Luís, morador na Adega, a Margarida
Luís, moradora nesta vila, de uma courela de terra no sítio de
Vale de Pereiros.
Confrontações: norte com terras de Bastião Rodrigues,
nascente com terras do comprador, sul com terras de Pêro
Delgado e do poente com terras dele comprador.
Preço: 2 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a Francisco Rodrigues
André Mateus, morador na Paixão, termo desta vila, de 7 Frayão – Juiz Ordinário
alqueires de trigo a retro aberto na sua herdade e quinhão e das Sisas
ficando também obrigado seu irmão Gaspar Mateus, mancebo
solteiro, com o quinhão que tinha na mesma herdade.
Confrontações: norte com herdade de Mateus Gonçalves,
nascente com herdade de Pêro Gonçalves Serra, sul com
herdade de Pêro Gonçalves de Maceira e poente com a
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herdade da Atalaia.
Preço: 10 500 réis.
Compra que fez Domingos da Cruz, morador na herdade das Nota: uvas colocadas
Parchanas da Ribeira do Sado, termo da vila de Alcácer do Sal, a numa eira.
Bartolomeu Vaz Frayão, de 3 milheiros de vinha no sítio de
Apaúl, nas várzeas desta vila.
Confrontações: norte com eira onde ele vendedor colocava as
suas uvas, nascente com vinha do vendedor, sul com ribeiro do
Vale do Poço e poente com vinha de Manuel Batalha da
Assencada e com vinha de Domingos Martins desta vila.
Preço: 50 000 réis.
Compra que fez Francisco Carvalho a Domingos Luís, ambos
moradores nesta vila, de 800 cepas de vinha no sítio de além da
ribeira.
Confrontações: norte com vinha e horta de Manuel de Loures,
nascente com vinha da Ordem, sul com vinha dos filhos de
Bartolomeu Gonçalves do Canal, defunto, e do poente com
vinha de Maria Parreira, viúva de Gonçalo Calado.
Preço: 17 000 réis (16 000 réis da vinha e 10 tostões da
novidade).
Compra que fez Cecília de Brito, moradora nesta vila, a André
Mateus e a seus herdeiros, do termo de Santiago, de umas
casas no sítio do Barreiro Velho, onde ela era moradora.
Confrontações: norte com casas de Francisco Fialho, nascente
com quintal do mesmo Francisco Fialho, sul com casas de Diogo
Eanes e poente com rua pública.
Preço: 4 000 réis.
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Compra que fez Margarida Vaz por seu procurador Domingos
Estaço, morador na Silvestra, termo desta vila, de 6 alqueires de
trigo a retro aberto a Manuel Soveral, nas terras que ele tinha
mistas e por partir com seu pai.
Confrontações: norte com terras de João Soveral, nascente com
terras de António Soveral, sul com terras de seus tios e do
poente com terras de Vicente Gonçalves.
Preço: 9 000 réis
Compra que fez João Lopes, morador nas Fontainhas, termo
desta vila, a Sebastião Rodrigues Carrasqueiro, morador na
herdade dos Castelhanos, do mesmo termo, de 10 alqueires de
trigo a retro aberto na sua herdade.
Confrontações: norte com terras de Diogo Luís, nascente com
terras da Horta Velha, sul com terras de Estêvão Vaz dos
Castelhanos e poente com terras de Pêro Delgado de
Pampilhais.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Manuel Gonçalves Gamito, morador na Corte,
termo desta vila, a Baltazar Simões, morador no termo de
Santiago do Cacém, de 2 quinhões de terra em 2 courelas que
eram a 4ª parte de cada uma, localizadas no sítio do Carvalho.
Confrontações: norte com terras da Caveira, nascente com
terras da Algeda, sul com terras dele comprador e do poente,
uma delas, com terras do mesmo comprador e outra com terras
da Algeda.
Preço: 4 000 réis.
Compra que fez João Rodrigues, morador na Silveira, termo

Estêvão Pires Ichoa –
Juiz Ordinário e das
Sisas.

Nota: O preço do trigo
mantinha-se nos 1500
réis por cada alqueire.

151

Arquivo Municipal de Grândola
Sínteses de Sisas do Fundo Câmara Municipal de Grândola (1596.11.15 a 1627.01.24)

07.09.1625, fl. 177v

PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00004

15.09.1625, fl. 178

15.09.1625, fl. 178v

desta vila, e sua sogra Catarina Luís, moradora em Nicolau,
termo desta vila, a Tomé da Costa, de uma courela de terra com
suas casas e com suas benfeitorias, no sítio da Silveira.
Confrontações: norte com terras de Pêro Gonçalves de Maceira,
nascente e sul com terras do comprador e do poente com
terras de Pêro Leitão.
Preço: 45 000 réis.
Compra que fez Brites Fernandes, por seu procurador, seu filho
João Manuel, a seu filho Manuel Soveral, do quinhão que era de
seu pai na herdade onde ela morava.
Confrontações: norte com a herdade da Amendoeira, nascente
com a herdade dos Matos (águas vertentes até ao cabo dos ---), sul com terras dela compradora e do poente com terras dos
herdeiros de Afonso Eanes até dar no Vale do Lobo.
Preço: 30 000 réis.
Compra que fez Bárbara Gonçalves, moradora nas Casolas,
termo desta vila, a Manuel Guerra, morador em Nossa Senhora
“A Bela”, termo da vila de Santiago, de um quinhão de terra na
courela de Vale de Marcos, mista e por partir com seus
cunhados.
Confrontações: norte com terras da Adeguinha, nascente com
terras do Vale da Palha, sul com terras da compradora e poente
com terras da Horta Velha.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Noutel Luís, morador na Adega, a Manuel Luís Francisco Rodrigues
dos Penedinhos, ambos deste termo, de 3 dos 4 quinhões que Frayão – Juiz Ordinário
tinha a dita herdade dos Penedinhos, com todas as casas e e das Sisas
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horta, e mais 3 courelas fora da herdade em Vale dos Pereiros,
próximo da Adega.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Estêvão Pires Ichoa a Manuel Jorge, morador
no Cidrão, termo desta vila, de 15 alqueires de trigo, a retro
aberto, na sua herdade e casas em que vivia, a qual herdade era
sua, forra e livre.
Confrontações: norte com terras da viúva Bárbara Gonçalves,
sul com terras de João Martins Carvalho, nascente com terras
de Guiomar Luís e do poente com terras de André Rodrigues da
Ribeira.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez o padre António Ferreira, clérigo do hábito de
Santiago, a Pêro Manuel, morador no monte da Lagoa, termo
da vila de Santiago, de 3 quinhões de terra que ele tinha na
herdade da Várzea Redonda, freguesia de Santa Margarida da
Serra. Comprou também a Manuel Rodrigues, morador em Vila
de Covas, 2 quinhões que ele tinha na mesma herdade, os quais
5 quinhões constituíam metade da herdade.
Confrontações: norte com terras de André Afonso, levante com
terras dos herdeiros de Fraústo Pires Verdelho, sul com terras
da herdade dos Matos e do poente com terras de Vicente
Gonçalves e de Miguel Fava, a qual herdade com suas casas e
horta, estava mista e por partir.
Preço: 28 000 réis.
Compra que fez Margarida Vaz, moradora nesta vila, a Gaspar
dos Reis, morador em Corte Pequena, termo desta vila, de 8
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alqueires de trigo, a retro aberto, numa courela de terra no sítio
de Corte Pequena, pegada com as terras de seu irmão,
obrigando também o vendedor 1 milheiro de vinha além da
ribeira.
Confrontações: norte com terras da viúva Isabel Vaz, nascente
com terras de Gaspar Moreira, sul com terras de Francisco
Rodrigues e do poente com terras de Pêro Leitão.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez Diogo Soares a João Fernandes da Horta,
ambos moradores nesta vila, de 500 cepas de vinha no sítio da
várzea indo para o Zambujal.
Confrontações: norte com estrada do Zambujal, nascente com
vinha do comprador, sul com vinha de Manuel Espada e poente
com vinha de João Carvalho.
Preço: 9 000 réis.
Compra que fez Gaspar Gonçalves Neves, morador nesta vila, a
Sebastião Luís, morador em Corte do Fundo, termo desta vila,
de 10 alqueires de trigo a retro aberto, na sua herdade onde
era morador e que era sua, forra e livre.
Confrontações: norte com terras da Corte Serrada, nascente
com terras do Viso, sul com terras de Manuel Rodrigues e
poente com terras das Barras.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Pêro Gonçalves, morador no Aleidão, termo
desta vila, a Mateus da Costa e a seus irmãos Simão Vaz e Maria
da Costa, do termo desta vila, da herdade das Bouças, no sítio
dos Aleidões.
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Confrontações: norte com terras de Mateus da Costa e do
Pinela, nascente com terras de Luís Gonçalves, sul com terras
de Francisco Pires dos Murtais e poente com terras de Pêro
Gonçalves Figueira e de Bartolomeu Jorge.
Preço: 40 000 réis.
Compra que fez Maria Dias, a linda, viúva, por seu procurador
Pêro Gonçalves Serra, a André Martins, morador na Sesmaria,
termo desta vila, de 10 alqueires de trigo, a retro aberto, na sua
herdade onde morava, com suas casas, a qual era sua, livre e
isenta. Obrigava também uma courela que tinha no Vale Longo.
Confrontações da herdade da Sesmaria: norte com terras da
Quinta da Anisa, nascente com terras de Garcia Menino, sul
com terras dos Barros e do poente com terras de Corte Vazio e
do Azinhal.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez João Lopes das Fontainhas a Gaspar Gonçalves,
moleiro do moinho da Adega, de 10 alqueires de trigo a retro
aberto no seu moinho e terras.
Confrontações: norte com terras de Noutel Luís, nascente com
terras do Carrasqueiro e de Pampilhais e sul e poente com
terras de Pêro Delgado de Pampilhais.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Manuel Jorge, morador no Cidrão, termo desta
vila, a Pêro Cristóvão, morador na de Maria Eanes, termo da vila
de Santiago, de 2 courelas no sítio do Cidrão, partidas e
demarcadas, denominadas Fabogo (?) e Almarginho.
Preço: 75 000 réis
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Compra que fez Afonso Fernandes, morador em Setúbal, a
Sebastião da Costa de Almeida, morador na mesma vila, de 17
500 réis que lhe deu mais do retro que fizera na herdade das
Barradas Velhas, para ficar retro em fateusim.
Confrontações: norte com terras onde morava Sebastião
Mateus e com terras do Brejo do Mouro, nascente com terras
de Mem Gonçalves, sul com terras das Barradas Novas e poente
com terras das Pedras Alvas e das Ferrarias. O retro aberto que
havia feito fora de 14 alqueires de trigo, 5 de centeio e um
porco de 2 anos e, para ficar em fateusim lhe deu este
montante.
Preço: 17 500 réis.
Compra que fez Romão Chainho, morador nesta vila, a Bastião
Gonçalves, morador na de Diogo Gomes, termo desta vila, de 8
alqueires de trigo, a retro aberto, em 2 courelas de terra em
Santa Margarida da Serra, sendo uma delas pelo preço de 30
000 réis e outra de 20 000 réis.
Preço: 12 000 réis.
Compra que fez André Gonçalves da Adega a Noutel Luís,
morador nos Penedinhos, de 1 courela e 1 quinhão de horta, 1
chão que fora vinha e metade das casas, tudo no sítio da Adega.
Preço: 22 000 réis.
Compra que fez Bastião Gonçalves, morador na de Diogo
Gomes, termo desta vila, a Manuel Estaço, morador em Santa
Margarida da Serra, de uma courela de terra, com sua casa,
alpendre e seus rossios no Pardieiro Louzeiro.
Confrontações: norte com terras de Martim Soveral, nascente
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com terras de Luís Gonçalves, sul com terras de Manuel
Rodrigues e poente com terras dos herdeiros de Manuel
Gonçalves.
Preço: 18 500 réis.
Compra que fez Pêro Manuel, morador na Nogueira, termo da
vila de Alcácer do Sal, a António Vaz, barbeiro, morador na
cidade de Évora, de 1 milheiro de vinha na várzea além da
ribeira e do moinho do Roubão.
Confrontações: norte com vinha de Francisco Soveral, poente
com vinha dos órfãos de Filipa Nunes, sul com chão de Martim
Parreira e do nascente com vinha de Domingos Martins, mudo.
Preço: 18 000 réis.
Compra que fez Manuel Rodrigues, morador no Pardieiro
Louzeiro, termo desta vila, a Martim Soveral, morador na
Algeda, de uma courela de terra, partida e demarcada, no sítio
onde morava o comprador.
Confrontações: norte com terras de António Soveral, nascente
com terras de Luís Gonçalves, sul com terras de Bastião
Gonçalves e do poente com terras de Vicente Gonçalves.
Preço: 6 000 réis.
Compra que fez Brites Fernandes (compareceu acompanhada
do seu filho João Manuel) da Corte dos Madeiros, a Pêro
Delgado e a sua mulher, moradores em Pampilhais, de metade
da herdade da dos Matos, mista com ela compradora.
Confrontações: norte com terras da Amendoeira e nascente, sul
e poente com terras da compradora.
Preço: 20 000 réis.
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Compra que fez Pêro Gonçalves Caldeira, para seu neto Manuel Noutel Fernandes
Pinela, a Bastião Gonçalves Figueira, o Moço, de 10 alqueires de Chainho – Juiz Ordinário
e das Sisas.
trigo a retro aberto, numa sua courela, livre e isenta.
Confrontações: norte com terras de Vicente Gonçalves,
nascente com terras de Diogo de Loures, sul com terras de João
Vaz e do poente com terras dos herdeiros de Miguel Fava.
Preço: 15 000 réis.
Compra que fez Rui Dias Santos, como procurador bastante de
Afonso Andrés dos Alquevinhos, termo da vila de Santiago, de 3
milheiros de vinha que foram de Manuel Martins, mercador,
que lhe tomou em pregão na Praça desta vila por uma divida,
sendo Pêro Gonçalves juiz e Pêro Calado escrivão.
Preço: 30 000 réis.
Obrigação que fez Manuel Batalha, morador na Assencada,
termo desta vila, a pagar, na cidade de Lisboa, os direitos de
uma escrava preta de nome Luzia que ele comprara na mesma
cidade para o seu serviço, vendendo-a para Castela ou para
outra parte fora do Reino. Manuel Batalha, obrigou-se por sua
pessoa e bens, no caso de tal suceder, a pagar ao Consulado a
importância devida pela transação.
Contém assinatura de Manuel Batalha.
Obrigação que fez Mateus Gonçalves dos Aleidões, termo desta
vila, a pagar na cidade de Lisboa, os direitos de uma escrava
preta por nome Cristina com uma criança da idade de 3 meses,
vendendo-a para Castela ou para outra parte fora do Reino.
Mateus Gonçalves obrigou-se por sua pessoa e bens, no caso de
tal suceder, a pagar ao Consulado a importância devida pela
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transação.
Contém assinatura de cruz de Mateus Gonçalves.
Obrigação que fez Isabel Estassa, moradora nesta vila, a pagar
os direitos na cidade de Lisboa, do escravo de nome Francisco,
que na mesma cidade comprara ao seu filho Agostinho
Rodrigues, vendendo-o para Castela ou para outra parte fora do
Reino. Isabel Estassa obrigou-se por sua pessoa e bens, no caso
de tal suceder, a pagar ao Consulado a importância devida pela
transação.
Contém assinatura do Procurador do Número Simão Carvalho,
que assinou a seu rogo e como testemunha.
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