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Resumo

Abstract

1417 [E. 1451], Óbidos, fevereiro, 11

1417 [E. 1451], Óbidos, 11 February

Instrumento público de trespasse de aforamento de umas vinhas em Óbidos entre Álvaro Vasques e Vasco Gil.

Public instrument for the transfer of tenure of
some vineyards in Óbidos from Álvaro Vasques
to Vasco Gil.
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Instrumento público de trespasse de aforamento de umas vinhas
em Óbidos entre Álvaro Vasques e Vasco Gil (1417)
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2
Sabham quantos este estormento birem que na Era de myll e quatrocentos e c mquoenta e hu
Annos onze d as de ffeuereiro em obidos no adro da e greia de ssam pedro em prezença de mym Iohãm
baasquez tabaliam da Ra nha em a dicta billã e das testemunhas que adeãnte ssam estpritas pareço [sic]
Aluaro baasquez morador em a dicta billa da h a parte E basco gill Raco iro da dicta Eigreia de ssam pedro da outra E logo pello dicto aluaro baasquez foy dicto que ell tragia h as binhas emplazadas da dicta
Eigreia em ssua bida e duas pessoas quãees el nomeasse ao tempo de ssua morte As quães bjnhas ssam
estãs
Item h a hu chamom os çacalhos que parte com bjnha da dicta Eigreia que traaz Ioham do porto
Item duas bjnhas na uarzia de meos a lauandeira que partem com binha da capeella de Iohãm
gago e com outras confrontaçoes
Item outra binha no ssouto hu chamom a do ssesudo
Item outra bjnha A ssanta Eireã que parte com bjnhas da dicta Eigreia que traz o dicto basco gill
Item h a courellã que Iaz Iunto com pero [da lansa]
Item h a herdad que Iaz Iunto com a dicta billã aalem do adro dos Iudeus que parte com herdad
de ssanta Maria e com bjnhas das quãees deziã o dicto aluaro baasquez que auya de dote de prazo a dicta
3
Egreia dez almudes de bynho em cada hu Ano
E logo pello dicto aluaro baasquez ffoy dicto que ell pojnhã o dicto plazo em o dicto basco gill
hassy E pella gisã que o ell dicto aluaro baasquez tragiã da dicta Eigreia e com as classullas e condiçoes
que a ell Eram dadas e contheudas no dicto sseu emplazamento
E logo pello dicto basco gill foy dicto que ell ffilhaua e Recibya em ssy o dicto emplazamento com
todallas classullas e condiçoes A que ell dicto aluaro baasquez Era theudo E obrigado a dicta Eigreia
E os ssobredictos louuãram todo esto e outorgaram pella guisa que dicto h sso obrigaçam dos
sseus bees que cada hu pera ello obrigou a conprir todo esto e manter p lla gisã que dicto e dclarado
[sic] h
e em testemunho desto mandaram os ssobredictos serem dello fectos senhos estormentos que
ffoy ffecto no dicto logo dia e mes Erã ssobredicta
testemunhas que presentes forãm Iohãne Affomsso do adro e Iohãm martjnz oleiro e basco
afomsso tesourero da dicta Eigreia E diego Affomsso priost da dicta Eigreia E outros Eu ssobredicto
Iohãm baasquez tabaliam da Rejnhã na dicta billã que este stormento pera o dicto aluaro baasquez estpriuy e em ell meu ssygnal f z que tal he ●
[sinal]
hi [Recebi]
pagou bj Reaes

Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al.,
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
2
No sobrescrito, em letra posterior: “Aluaro vasquez trespassou duas ujnhas em vasco gil e que trazia aforadas pela igreja
de s Pedro d obidos ., ano 1451 ”; “Podem pertencer á góes .”; “jnutil”; “Maço 2º - nº 29”.
Riscado: “Maço 2º nº 49”.
Em letra coeva: “stormento de aluaro baasquez”.
3
Riscado.
1
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