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PT/PV/APV/04ª GERAÇÃO-4.2/002/00002 - Escritura de venda que faz João de Amorim, tutor de Gonçalo
Ferreira, das leiras de Entre-os-Moinhos e do Barco a Guilherme de Campanaer

Description level

DC

Reference code

PT/PV/APV/04ª GERAÇÃO-4.2/002/00002

Title type

Atribuído

Title
Date range

Escritura de venda que faz João de Amorim, tutor de Gonçalo Ferreira, das leiras de Entre-os-Moinhos e
do Barco a Guilherme de Campanaer
1626-11-17 - 1645-02-21

Dimension and support

30x21cm; papel

Holding entity

Paço de Vitorino

Producer

Guilherme de Campanaer Logier (1616-1654)

Scope and content

Subject

1) Carta de pura venda de remate que faz Gonçalo Ferreira, filho que ficou de Ana Ferreira, a Guilherme
de Campanaer e sua mulher D. Francisca de Lima e seus herdeiros da leira de terra de Entre-os-Moinhos
e da leira no lugar de Barco, por 3.500 réis. (João de Amorim Araújo, morador no lugar de Regueira,
concelho de Santo Estêvão de Riba de Lima, era tutor de Gonçalo Ferreira, ausente, e tinha licença
conferida por Bartolomeu Álvares, vereador mais velho e juiz pela ordenação do dito concelho);
2) Inventário de todos os bens de raiz que ficaram por falecimento de Ana Ferreira; Carta de sentença de
forma (?) e partilha (1629/12/17);
3) Termo mandado fazer pelo juiz que assinou que assinou Baltazar Afonso, escrivão dos órfãos, a pedido
de João de Amorim Araújo, para se manda autos de pregões para se arrendar os bens de Gonçalo
Ferreira, ausente (1644/04/18);
4) Gonçalo Ferreira paga alqueire e meio de milho de pensão aos herdeiros do Padre Manuel Fernandes,
do Couto da Correlhã. Pedido do licenciado João Amorim para se venderem as propriedades, avaliadas
em 3.500 réis para se "remirem" das medidas que pagam (1645/02/21);
5) Termo de consentimento da compra assinado por Joana do Ermo, Abadessa, e Úrsula da Encarnação,
Escrivão do Mosteiro de Salvador de Braga".
Escritura de compra e venda

Physical location

PVD_044

Language of the material

Português

Physical characteristics and technical Razoável estado de conservação
requirements
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Conservado
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Conservação (C)
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